
 

 

Z namenom, da bi poudarili pomen informatike za delovanje javne uprave  za dostopnost in sprejemljivost 
e-storitev za prebivalstvo in poslovne subjekte, 

da bi izpostavili pomen državne informatike za učinkovite e-storitve ob nižji ceni in nižjih stroških, 
da bi posredovali svoje ugotovitve in predloge odločevalcem, ki lahko vplivajo na razvoj e-storitev in 

da bi ponudili svoja spoznanja za opredelitev usmeritev in razvojnih prioritet, 
 

smo udeleženci konference Informatika v javni upravi 2013 ob zaključku konference sprejeli naslednje 
 

SPOROČILO KONFERENCE 

 
1. V dveh dneh trajanja konference je bilo predstavljenih preko 40 prispevkov, ki omogočajo vpogled v 
stanje in razvojne načrte informacijskih storitev javne uprave. Dejstvo, da je konferenco finančno podprl 
Evropski socialni sklad, dokazuje, da daje Evropska komisija velik poudarek tako dosežkom e-uprave kakor 
tudi promociji le-teh. 
 
2. Udeleženci konference ugotavljamo, da je informatika vse od Bangemannovega poročila spoznana kot 
pomembno gonilo razvoja družbe v smeri informacijske družbe. Njen pomen in vloga daleč presegata 
vložke v razvoj informacijskih sistemov in storitev, je pa tudi verjetno eden od maloštevilnih mehanizmov 
za cenejšo javno upravo ob nespremenjeni kvaliteti in ceni ter razpoložljivosti njenih storitev. 
 
3. Že dosežena visoka raven e-storitev javne uprave je izkazana z nagradami in priznanji, ki so jih bile 
slovenske rešitve deležne v Evropi in globalno. Priznanja so obenem tudi obveza za to, da se razvoj 
nadaljuje v smeri nadgrajevanja obstoječih e-storitev in informatiziranja novih, ki bodo pripomogle k 
hitrejšemu in lažjemu delovanju javne uprave in olajšale dostopnost e-storitev vsem, ki se jih morajo 
posluževati. 
 
4. Odločevalci naj dajo pred odobritvijo projektov e-uprave le-te v presojo kvalificirani in zainteresirani 
strokovni javnosti. S tem bodo dosegli, da bodo investicije v razvoj strokovno ocenjene, kar je zagotovilo, 
da bodo viri za razvoj izkoriščeni kar se da racionalno. 
 
5. Udeleženci konference želimo poudariti, da se zavedamo pomena, ki ga ima digitalna pismenost za 
uspešnost uporabe in izvedbe e-storitev tako na okencih kakor tudi v zalednih službah. Predlagamo, naj 
država intenzivira svoje aktivnosti za zmanjšanje digitalne ločnice, k čemur jo zavezuje tudi Digitalna 

agenda za Evropo 2020.  
 
6. Sedanja organiziranost državne informatike ni naklonjena racionalnemu izkoriščanju kadrovskih, 
finančnih in materialnih virov za njeno delovanje. Za uspešnost izpolnjevanja nalog državne informatike je 
pomembno, kako je umeščena v arhitekturo državne uprave. Predlagamo in priporočamo, naj bo bodoča 
organiziranost taka, da bo lahko služila vsem splošnim potrebam državne uprave, ne da bi imel kateri od 
njenih delov glede tega posebne zadolžitve ali pristojnosti. 
 
7. Strateški pomen državne informatike daleč presega oceno, ki bi jo bilo mogoče izdelati zgolj na podlagi 
proračunskih izdatkov za informacijsko tehnologijo in spremljajoče storitve. Udeleženci konference zato 
predlagamo, naj se izdela strategija državne informatike, ki bo segla vsaj do leta 2020. Ta strategija mora 
biti politično invariantna. Predviden mora biti način njenega uresničevanja in dopolnjevanja, ki bo 
zagotovil njeno veljavnost za obdobje njene veljavnosti in onemogočil, da bi se zavrgla ali zamenjala pred 
iztekom njene veljavnosti. 
 
Brdo pri Kranju, 10.12.2013 


