
 
 

 

 
V dneh 8. In 9. decembra smo na konferenci Informatika v javni upravi 2014,  

ki je potekala na Brdu pri Kranju v in ki sta jo v sodelovanju organizirala  
Ministrstvo za javno upravo in Slovensko društvo INFORMATIKA 

z namenom, da bi oceno konference, stališča, mnenja in poglede predstavili odločevalcem v javni upravi, 
udeleženci konference ob zaključku konference sprejeli naslednje 

 
SPOROČILO KONFERENCE 

 
1. Udeleženci konference ugotavljamo, da je srečanje informatikov, uporabnikov  in razvijalcev 
elektronskih storitev javne uprave ter ponudnikov in dobaviteljev naprav in storitev informacijske 
tehnologije izjemno pomembno za izmenjavo in pridobivanje informacij o dosežkih, razvojnih načrtih, 
možnostih sodelovanja in zavzemanje stališč do aktualnih dogajanj na področju državne informatike. To 
dokazuje 449 prijavljenih udeležencev konference, 31 prispevkov avtorjev iz javne uprave, okrogli mizi, 
delavnici in predstavitve storitev, pristopov in softverskih orodij.   
 
2. Z veseli nas, da je pozitivna tudi ocena konference, ki jo je v uvodnem nagovoru podal minister za javno 
upravo Boris Koprivnikar. Najavil je novo organiziranost državne informatike, ki je eden od ključnih 
vzvodov za hitrejše, učinkovitejše in cenejše delovanje vseh segmentov javne uprave. Na potrebo po 
moderni organizacijski obliki, ki bo presegala poglede in potrebe posameznih resorje, smo opozarjali na 
konferenci že v prejšnjih letih in verjamemo, da je tudi naša podpora pripomogla k razumevanju in 
odločitvi za ta nujni organizacijski korak. Vsem, ki so dosegli, da je državni računalniški oblak umeščen v 
načrte vlade, zato izrekamo vse priznanje. 
 
3.  Slovenska javna uprava je za svoje e-storitve prejemala evropska in svetovna priznanja, kar kaže, da so 
bili dosežki strokovno in funkcionalno vrhunski. Zaskrbljujoč pa je precejšen razkorak med ponudb le-teh 
in povpraševanjem po njih. Ocenjujemo, da sta glavna razloga za to premajhna seznanjenost prebivalstva 
o razpoložljivih storitvah in splošna nizka digitalna kompetentnost. Od države pričakujemo aktivnejšo držo 
pri zmanjševanju digitalne ločnice in k odpiranju možnosti pristopa do širokopasovnih omrežij, k čemer 
nas zavezuje tudi Digitalna agenda 2020, ki predvideva za to tudi znatna finančna sredstva. Sami bomo 
delovali v tej smeri po svojih močeh in zato pozdravljamo priznanje za e-dosežek javne uprave, ki je bilo 
tokrat prvič javno podeljeno na konferenci. 
 
4. Poleg ustrezne organiziranosti državne informatike je za njeno optimalno izkoriščenost nujna tudi 
ustrezna organiziranost njenega ožjega in širšega okolja. Udeleženci zato pozdravljamo prizadevanja, da 
se oblikuje strategija razvoja javne uprave, ki bo dala vsem udeležencem, zlasti pa vplivnikom, jasno 
usmeritev, kaj so njihove nujne in prioritetne naloge. Opozarjamo pa, da mora biti zagotovljena njena 
trajnost, ki mora presegati mandatno obdobje vsakokratnih volitev, obenem pa mora biti omogočeno 
tudi, da se bo prilagajala nepredvidenim okoliščinam. Opozarjamo tudi, da morajo biti zaradi monopolne 
narave javne uprave vse njene storitve enako dostopne vsem ne glede na njihove možnosti.  
 
5. Udeleženci pričakujemo, da bosta organizatorja konference razumela potrebo po takšnem srečanju in 
da bosta našla način in možnosti, da bosta konferenco organizirala tudi v prihodnje. Ocenjujemo, da so bili 
prispevki, ki so jih predstavili inozemski strokovnjaki, pomena vsebinska obogatitev, zato predlagamo, naj 
razmislita o možnosti razširitve konference v smislu mednarodnega dogodka javne uprave. 
 
Brdo pri Kranju, 9.12.2014       


