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1) Predstavitve projektov
Sklep št. 55
Strateški svet daje soglasje Ministrstvu za javno upravo k projektu Uprava2020, na podlagi
zaprosila z dne 25. 3. 2016, v skupni vrednosti 7.233.726 EUR z vključenim DDV.
Sklep št. 56
Strateški svet daje soglasje Ministrstvu za javno upravo k projektu Povezljivost, odprtost,
kakovost (POK), na podlagi zaprosila z dne 25. 3. 2016, v skupni vrednosti 10.570.597,52 EUR
z vključenim DDV.
Sklep št. 57
Strateški svet nalaga Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za finance in Službi Vlade RS
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da pripravijo postopkovnik potrjevanja projektov v
okviru Programskega obdobja 2014-2020 v delu, ki se nanaša na financiranje informacijsko
komunikacijske infrastrukture
Sklep št. 58
Prof. dr. Matjaž Branko Jurič na predlog Strateškega sveta čim prej izvede delavnice z vidika
celostnega načrtovanja arhitekture na področju IT v sodelovanju z Direktoratom za
informatiko.
Sklep št. 59
Strateški svet je sprejel priporočilo, naj nosilci projektov še enkrat pregledajo vsebino svojih
projektov in postavijo prioritete z vidika potreb uporabnikov ter primerno prilagodijo
časovnice.
Sklep št. 60
V okviru Programskega obdobja 2014-2020 naj se vsi projekti v delu, ki se nanašajo na
informacijsko komunikacijsko infrastrukturo, pred izvedbo javnih naročil, preverijo še z
vidika uporabe učinkovitih oziroma sodobnih tehnologij.
Sklep št. 61
Storitev anonimiziranja, ki bo razvita v projektu Razvoj slovenskega javnega elektronskega
arhiva e-ARH.si, naj se razvije kot horizontalni gradnik.
Sklep št. 62
Vodja projekta Razvoj slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si se še enkrat
sestane z J. Tabaković iz Službe za izvajanje kohezijske politike na MJU, z namenom
ponovne opredelitve realnih kazalnikov uspešnosti projekta.
Sklep št. 63
Strateški svet daje soglasje Ministrstvu za kulturo, Arhivu RS k izvedbi projekta Razvoj
slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si, v skupni okvirni vrednosti 4.000.000,00
EUR z DDV, vendar nalaga nosilcu projekta, da skupaj z Ministrstvom za javno upravo preveri
naslednje elemente projekta:
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•

kazalnike uspešnosti projekta oziroma konkretno Delež implementiranih gradnikov in
podatkovnih registrov v Državni računalniški oblak,
• možnost oblikovanje storitve anonimizacije, e-Arhiva idr. kot horizontalnih gradnikov
in
• ali so tehnologije, ki so predvidene v projektu, usklajene s sodobno oblačno
tehnologijo in ne pomenijo oblikovanja silosnih rešitev.
Za nadaljnjo potrditev dogovorov lahko Strateški svet skliče tudi dopisno sejo.
Nosilec: Arhiv RS
Rok: v roku 14 dni od seje sveta
Sklep št 64
Stališče Strateškega sveta je, da mora celoten projekt Razvoja slovenskega javnega
elektronskega arhiva e-ARH.si uporabljati tehnologijo Državnega računalniškega oblaka in da
se v sklopu projekta ne sme kupiti strojna informacijska oprema, ki je predmet centralizacije
informatike v državni upravi.
2) Izhodišča za javno zasebno partnerstvo na IT področju
Sklep št. 65
Strateški svet na podlagi izhodišč spodbuja projekte javnega zasebnega partnerstva na
področju IT.
Sklep št. 66
Strateški svet nalaga Ministrstvu za javno upravo, da natančno opredeli vsebino morebitnega
javno zasebnega partnerstva, vloge sodelujočih in razmerja med njimi.

3) Enotno digitalno radijsko omrežje LTE
Sklep št. 67
Strateški svet se je seznanil z izhodišči glede izgradnje enotnega digitalnega radijskega
omrežja za državne organe.
Sklep št. 68
Strateški svet predlaga Vladi Republike Slovenije, da takoj ustavi vse postopke z izgradnjo
TETRA in DMR omrežjem ter imenuje delovno skupino pod vodstvom Ministrstva za javno
upravo in s sodelovanjem Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo,
Ministrstva za zdravje, Ministrstva za finance, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za
infrastrukturo in Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve v RS, da pripravi analizo
uvedbe enotnega, modernega digitalnega omrežja za državne organe in skladno z
ugotovitvami pripravi javni razpis za izbor ponudnika.
4) Vloge za soglasje Ministrstvo za infrastrukturo
Sklep št. 69
Strateški svet potrjuje izvedbo javnega naročila za selitev aplikacije TAHOEV na
infrastrukturo MJU.
Sklep št. 70
Strateški svet se ne strinja s predlaganim načinom izvedbe javnih naročil za Vzdrževanje
aplikacije za subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic ter Vzdrževanje aplikacij
enotni daljinar, nacionalni vozni red in informacijski portal za potnike, in nalaga Ministrstvu
za infrastrukturo, da jih dopolni skladno s pripombami Ministrstva za javno upravo.
5) Vzdrževanje informacijskega sistema upravnih notranjih zadev (ISUNZ) – INTERNA RAZPRAVA
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