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ZADEVA: Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta za razvoj informatike v državni upravi za leto 
2017 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 74.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 
12/14 in 90/14),  je Vlada Republike Slovenije na .. seji dne …sprejela naslednji:

S K L E P

Vlada RS se je seznanila s poročilom o izvedenih aktivnostih Sveta za razvoj informatike v državni 
upravi za leto 2017.

                                                                                        mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                        generalna sekretarka

Sklep prejmejo: 
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- člani Sveta za razvoj informatike v državni upravi.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Boris Koprivnikar, minister, Ministrstvo za javno upravo RS, 
- mag. Jurij Bertok, generalni direktor Direktorata za informatiko, Ministrstvo za javno upravo

RS
- Polona Kobal, namestnica generalnega direktorja Direktorata za informatiko, Ministrstvo za 

javno upravo RS
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Pri pripravi gradiva niso sodelovali zunanji strokovnjaki.
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 01301-1/2015/20, dne 12. 3. 2015, ustanovila Svet za 
razvoj informatike v državni upravi (v nadaljevanju: Svet), ki usmerja razvoj informacijsko 
komunikacijskih sistemov državne uprave in upravljanje njihovih finančnih virov.

GENERALNI SEKRETARIAT 
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si
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V letu 2017 se je Strateški svet sestal 3 x, seje koordinativne delovne skupine niso bile sklicane in 
operativa delovna skupina se je sestala 4 x.

Ena izmed glavnih funkcij Sveta v državni upravi je izdajanje soglasij organom, pred vzpostavitvijo 
vsakega projekta, nabave in investicijskega vzdrževanja ter nadgradnje, ki vključuje katerokoli 
informacijsko komunikacijsko rešitev. Število vlog, ki je jih je obravnaval Svet je naslednje:

 2015: 40 vlog, 
 2016: 62 vlog,
 2017: 87 vlog.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/ NE

c) administrativne posledice DA/ NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/ NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/ NE
e) socialno področje DA/ NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/ NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
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Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/ NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/ NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/ NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/ NE
Gradivo se nanaša na interno poslovanje državne uprave.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
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 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/ NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/ NE

                   Boris KOPRIVNIKAR                                                                
                 MINISTER

PRILOGE: 
- Priloga 1: predlog sklepa Vlade RS
- Priloga 2: poročilo
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PRILOGA 1

Na podlagi 74.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 
12/14 in 90/14),  je Vlada Republike Slovenije na  .. seji dne … sprejela naslednji:

S K L E P

Vlada RS se je seznanila s poročilom o izvedenih aktivnostih Sveta za razvoj informatike v državni 
upravi za leto 2017. 

                                                                                        mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                        generalna sekretarka

Sklep prejmejo: 
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- člani Sveta za razvoj informatike v državni upravi.
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PRILOGA 2
OBRAZLOŽITEV

Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta za razvoj informatike v državni upravi

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 01301-1/2015/20, dne 12. 3. 2015, ustanovila Svet za 
razvoj informatike v državni upravi (v nadaljevanju: Svet), ki usmerja razvoj informacijsko 
komunikacijskih sistemov državne uprave in upravljanje njihovih finančnih virov. 

Z ustanovitvijo Sveta je bila zagotovljena enotna točka za usklajevanje aktivnosti na operativnem 
nivoju povezanih z vlaganji v informacijsko tehnologijo, standardi, zalednimi sistemi in drugimi 
razvojno tehnološkimi vprašanji pri katerih je kompatibilnost sistemov ključna za njihovo učinkovito 
delovanje in racionalno vzdrževanje.

Svet deluje na podlagi sprejetega poslovnika Sveta, ki ureja način in organizacijo dela. Svet 
sestavljajo:
-  strateški svet (sprejema odločitve o ključnih vlaganjih in standardih ter temeljnih tehnoloških 
usmeritvah),
-  koordinativna delovna skupina (skrbi za usklajeno izvajanje informacijskih projektov z vidika 
zagotavljanja kadrovskih in drugih virov ter političnega usklajevanja izvajanja informacijskih projektov 
in projektov, pri katerih je informacijska podpora ključna) in 
-  operativna delovna skupina (usklajuje tehnična vprašanja realizacije projektov, poroča o 
implementaciji dogovorjenih rešitev in predlaga tehnične rešitve za usklajeno implementacijo 
informacijskih projektov).

Z vidika transparentnosti delovanja Sveta so informacije dostopne na spletni strani: 
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/svet_za_razvoj_informatike_v_drzavni_upravi/.

STRATEŠKI SVET
Strateški svet je odgovoren za vodenje, koordiniranje in nadzor nad razvojem informatike v državni 
upravi in ima naslednje naloge: 

 vodi, koordinira, usmerja in nadzoruje aktivnosti povezane z razvojem informatike v državni 
upravi, 

 obravnava in potrjuje strateške usmeritve na področju informacijsko komunikacijske 
tehnologije (v nadaljevanju: IKT) v državni upravi,

 potrjuje akcijske načrte in druge izvedbene dokumente, 
 poroča vladi o delu Sveta za razvoj informatike,
 daje soglasje ministrstvom, organom v njihovi sestavi in vladnim službam, k vsem projektom 

ali aktivnostim, katerih rezultat je nakup, vzdrževanje, ali razvoj IKT opreme in rešitve, ki 
imajo finančne posledice nad vrednostjo, ki jo določi vlada, razen za informacijsko 
komunikacijske sisteme iz drugega odstavka 74.a člena Zakona o državni upravi (v 
nadaljevanju: ZDU),

 po potrebi ustanovi operativne delovne skupine ter nadzira njihovo delo. 

Seje strateškega sveta1:
 14. seja, 25. januar 2017,
 15. seja, 30. maj 2017 in
 16. seja, 14. december 2017.

Strateški svet je na svojih sejah obravnaval naslednje vsebine:
 Projekt Gospodar,
 Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta za razvoj informatike v državni upravi za leto 2016
 Uveljavitev direktive eIDAS v novelo ZPP-E,
 Vloga za soglasje Sveta za javno naročilo Vzdrževanje sistema e-Vem, 

                                                  
1 Sklepi sej so dostopni na naslednji spletni strani: 
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/svet_za_razvoj_informatike_v_drzavni_upravi/strateski_svet/.
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 Vloga za soglasje Sveta za javno naročilo Vzdrževanje informacijskega sistema Jedro 
elektronskih postopkov JEP, 

 Vloga za soglasje Sveta za javno naročilo Novo strežniško okolje za SAP BW (Business 
Warehouse) Finančne uprave RS

 Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih,
 Posodobitev metodologije za vrednotenje projektov,
 Vzdrževanje, nadgradnja in nadaljnji razvoj informacijskega sistema centrov za socialno 

delo,
 Avtomatski informativni izračun,
 Projekt neposredna potrditev operacije (NPO) »Vzpostavitev in delovanje nacionalne 

slovenske poslovne točke (SPOT)«,
 Aplikacija REMK,
 Predstavitve projekta Skrinja 2.0 – vzpostavitev sistema poslovne analitike v državni upravi.

V letu 2017 je Vlada RS s sklepom št. 01301-1/2015/31, z dne 23. 11. 2017, sprejela spremembe 
Sklepa o ustanovitvi Sveta za razvoj informatike v državni upravi, št. 01301-1/2015/20, z dne 12. 3. 
2015, na podlagi katerega se je spremenilo članstvo v strateškem svetu in koordinativni delovni
skupini kot posledica menjave položaja oziroma delovnih mest posameznikov.

KOORDINATIVNA DELOVNA SKUPINA
Naloge koordinativne delovne skupine, v katero so imenovani državni sekretarji ali generalni 
sekretarji ministrstev ali direktorji organov v sestavi ter vladnih služb oziroma njihovi namestniki, so:

 priprava akcijskih načrtov in predlogov za strateški svet,
 koordinacija in zagotavljanje pogojev za uresničevanje ukrepov in aktivnosti na  področju IT 

na resornih ministrstvih in vladnih službah,
 nudenje strokovne pomoči strateškemu svetu.

V letu 2017 seje koordinativne delovne skupine2 niso bile sklicane.

OPERATIVNA DELOVNA SKUPINA
Naloge operativne delovne skupine, v katero so imenovani vodje informatike po ministrstvih, organih 
v sestavi in vladnih službah, so:

 izvajanje aktivnosti in priprava izvedbenih in drugih dokumentov na podlagi akcijskih načrtov,
 priprava poročil o delu, ki jih posreduje koordinativni delovni skupini v seznanitev in 

strateškemu svetu v pregled in potrditev,
 preglede dobrih praks in priprava ukrepov za izboljšave,
 nudenje strokovne pomoči strateškemu svetu in koordinativni delovni skupini pri odločitvah,
 sodelovanje pri delu drugih operativnih delovnih skupin in podskupin na področju 

informatike,
 priprava mnenj za strateški svet na projekte oziroma javna naročila organov, ki morajo pred 

vzpostavitvijo vsakega projekta, nabave in investicijskega vzdrževanja ter nadgradnje, ki 
vključuje katerokoli IT rešitev, pridobiti soglasje Sveta. 

Seje operativne delovne skupine3:
 4. seja, 5. april 2017,
 5. seja, 15. junij 2017,
 6. seja, 13. september 2017 in
 7. seja, 18. december 2017.

                                                  
2 Sklepi sej so dostopni na naslednji spletni strani: 

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/svet_za_razvoj_informatike_v_drzavni_upravi/koordinativna_delovna_skupina/
3 Sklepi seje so dostopni na naslednji spletni strani: 
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/svet_za_razvoj_informatike_v_drzavni_upravi/operativna_delovna_skupina/
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Operativna delovna skupina je na svojih sejah obravnavala naslednje vsebine:
 Projekt MFERAC,
 Možnost praktične uporabe spletnih servisov na osnovi OGC specifikacij na Geodetski 

upravi RS,
 Odprti podatki Slovenije (OPSI),
 Prenova sistema za upravljanje z dokumentarnim gradivom,
 Informacijska povezava regijskih centrov za obveščanje (112) z dispečerskimi centri 

zdravstva – predstavitev problematike,
 Predstavitev rešitve za merjenje uspešnosti in učinkovitosti policijskih enot - področje 

prometne varnosti,
 Predstavitev sistema za izmenjavo tajnih podatkov,
 Stanje skupnih javnih naročil za nakup opreme IT,
 Spletni gradniki,
 Ministrstvo za zunanje zadeve: možnost uporabe centralne storitve SOC,  
 Predstavitev delovnega področja Direktorata za informacijsko družbo,
 Konferenca Informatika v javni upravi 2017,
 GDPR – splošna uredba o varstvu podatkov,
 Stanje javnih naročil za nakup opreme IT.

OBRAVNAVA VLOG
Ena izmed glavnih funkcij Sveta v državni upravi je izdajanje soglasij organom pred vzpostavitvijo 
vsakega projekta, nabave in investicijskega vzdrževanja ter nadgradnje, ki vključuje katerokoli IT 
rešitev. Organi v ta namen in glede na predmet nabave izpolnijo identifikacijski karton projekta, 
nabave in investicijskega vzdrževanja ter nadgradnje. Svet daje soglasja organom za izvedbo javnih 
naročil, katerih vrednost presega 20.000 EUR brez DDV.

Statistika izdanih sklepov v letu 2017
 na Svet je bilo poslanih 87 vlog za soglasja, največ s strani Ministrstva za javno upravo (30) 

in Finančne uprave RS (9) ter Ministrstva za pravosodje (9); povečanje števila vlog s strani 
Ministrstva za javno upravo je posledica izvajanja centraliziranega upravljanja;

Graf 1: Število prejetih vlog po organih

 izdanih je bilo 70 soglasij, v 17 primerih pa sklepi niso bilo izdani oziroma so organi vloge 
umaknili sami (Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Ministrstvo za pravosodje, 
Ministrstvo za infrastrukturo, Finančna uprava RS, Ministrstvo za kulturo, Uprava za javna 
plačila, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Inšpektorat RS za okolje in prostor in Ministrstvo za zdravje) ali zato, ker so se 
odločili, da naročil ne bodo izvedli, ali zato ker je bila vrednost naročila pod mejo za 
obravnavo na Strateškem svetu, ali ker vsebina ni sodila na informacijsko komunikacijo 
področje;

 skupna vrednost vseh vlog, ki so jih poslali organi, je znašala 194.559.530,19 EUR z DDV,
 skupna vrednost vseh potrjenih vlog je znašala 104.888.089,97 EUR z DDV,
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 skupna vrednost vseh vlog, ki niso potrebovala soglasij, je znašala 89.671.440,22 EUR z 
DDV,

 celoten prihranek v letu 2017 je znašal 224.480,00 EUR z DDV, na račun zmanjšanja 
vrednosti javnih naročil oziroma zavrnitve ter dopolnitve posameznih vlog.

PRIMERJAVA MED LETI 2015, 2016 in 2017

Primerjava med leti pokaže, da se je število vlog, ki so bile poslane na Svet, ponovno zvišalo, v 
primerjavi z 2015 za kar 46 %, posledično se je zvišalo tudi število soglasij, hkrati pa se je ponovno 
zmanjšal odstotek izdanih soglasij glede na število prejetih vlog, in sicer je odstotek v letu 2015 
znašal 95 %, v letu 2016 87 % in v letu 2017 80 %. V letu 2017 ni bilo zavrnitev vlog4, zmanjšalo se 
je tudi število umikov vlog, kar pripisujemo centralizaciji upravljanja informacijskih sistemov državne 
uprave na MJU (z nekaj izjemami), tesnejšega sodelovanja med organi in po drugi strani večji 
usposobljenosti organov pri pripravi predlogov iz administrativnega, finančnega in informacijsko 
komunikacijskega oziroma tehnološkega vidika.

LETO
ŠT. 
VLOG

ŠT. 
SOGLASIJ

razmerje 
med št. 
vlog in 
št. 
soglasij

ŠT. 
ZAVRNITEV

razmerje 
med št. 
vlog in št. 
zavrnjenih

ŠT. 
UMIKOV 
VLOG

POTRJENE 
VLOGE V EUR

ZAVRNJENE 
VLOGE V 
EUR

PRIHRANEK 
V EUR

2015
(12.3.2015-
31.12.2015) 40 38 95% 2 5,0% 0 16.899.624,39 158.200,00 158.200,00
2016
(1.1.2016-
31.1.2016) 62 54 87% 2 3,2% 6 90.527.975,84 303.354,00 3.495.749,97
2017
(1.1.2017-
31.1.2017) 87 70 80% 0 0,0% 1 104.888.089,97 0,00 224.480,00
Preglednica 1: primerjava med leti 2015, 2016 in 2017

Graf: 2: prikaz števila vlog in števila soglasij po letih

ZAKLJUČNE UGOTOVITVE

Delo Sveta se je v letu 2017 aktivno nadaljevalo. V primerjavi z 2016 je bilo izvedenih manj sej 
strateškega sveta, je bilo pa izvedenih več sej operativne delovne skupine, poleg tega je strateški svet 
večino svojega dela, pri pregledu in usklajevanju poslanih vlog, opravil preko dopisnih sej. Vloge so 
se, na zahtevo Sveta, dopolnjevale predvsem z vidika:

 izvedb analiz trga in dodatne preučitve obstoječih enakovrednih informacijskih rešitev,

                                                  
4 V 2017 je bil sicer izdan en sklep o zavrnitvi vloge (Ministrstvo za kulturo: Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z 
razvojem jezikovnih virov in tehnologij), vendar je bila ista vloga nato dopolnjena, in je dobila soglasje, zato jo štejemo k 
izdanim soglasjem.
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 dopolnjevanja vsebine vlog s področja varstva osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu 
osebnih podatkov) in informacijske varnosti, 

 priprave podatkov, ki ne sodijo v kategorijo osebnih podatkov, na način, da se lahko objavijo 
na portalu odprtih podatkov OPSI,

 poudarka pomembnosti poslovnih pravil delovanja pri razvoju informacijskih sistemov oziroma 
rešitev z namenom optimizacije poslovnih procesov,

 skrajšanja pogodb z zunanjimi izvajalci zaradi prehoda v centralizirano upravljanje pod 
okriljem Ministrstva za javno upravo,

 sledenja tehnološkemu napredku in zmožnostim centralne informacijsko komunikacijske 
infrastrukture in infrastrukture Državnega računalniškega oblaka pri tehnološki prenovi
zastarelih informacijskih sistemov,

 uporabe priporočil Smernic za razvoj informacijskih rešitev, Smernic za javno naročanje 
informacijskih rešitev, Generične tehnološke zahteve in horizontalnih gradnikov.

Vloga Sveta kot organa, ki spremlja razvoj na informacijsko komunikacijskem področju državne 
uprave v Sloveniji, se je v letu 2017 nadaljevala, vendar ne samo kot kritičnega usmerjevalca dela 
ministrstev in njihovih organov v sestavi, temveč tudi kot pobudnika inovativnih in modernih idej ter 
informacijskih rešitev in povezovalca izvajanja javnih storitev v hitro razvijajočemu digitalnemu svetu.
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