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NASLOV 

Vodenje kakovosti pri razvoju informacijskega sistema javne uprave 

IZVLEČEK 

V diplomski nalogi obravnavamo problematiko doseganja ustrezne kakovosti pri 

razvoju in nadgradnjah programske opreme v Davčni upravi. Cilj vodenja kakovosti 

je doseganje ustreznega nivoja pravilnosti, zanesljivosti in robustnosti izdelanega 

informacijskega sistema, pri čemer je potrebno dosežen nivo kakovosti ohraniti tudi 

v fazi vzdrževanja in nadgrajevanja sistema. V nalogi najprej opredelimo področje 

kakovosti v vseh fazah razvoja informacijskega sistema. Nato opišemo računalniške 

aplikacije, ki jih uporabljajo v Davčni upravi, ter obstoječi sistem vodenja kakovosti 

pri izdelavi in vzdrževanju teh aplikacij. Posebno pozornost namenimo tudi ukrepom 

in merilom za doseganje standarda kakovosti ISO 9001, ki ga Davčna uprava želi 

doseči v prihodnjih letih. Podrobneje opišemo proces za sprejem vloge davčnega 

zavezanca in formalne postopke za izdelavo novih informacijskih sistemov in 

dopolnjevanje obstoječih informacijskih sistemov. V zaključnih ugotovitvah 

pokažemo, da je vodenje kakovosti ključni dejavnik zagotavljanja uspešnega 

uveljavljanja informacijskih sistemov v javni upravi in širše.  

KLJUČNE BESEDE  

Kakovost, informacijski sistem, vodenje kakovosti, faze izdelave informacijskega 

sistema, Davčna uprava, procesi 
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TITLE 

Quality management in developing information systems for public 

sector 

ABSTRACT 

Possible improvements of the quality level of information system in the Tax 

administration are described in the present bachelor thesis. The goal of quality 

management is to achieve and maintain the correctness, reliability and robustness of 

constructed information system. Software quality needs to be taken into account not 

only in the phase of software construction, but also in the phase of software 

maintenance and upgrade. In this thesis we first explain the role of quality 

management in all phases of software construction process. Then, we describe 

software applications that are in regular use in the Tax administration. In addition, 

we briefly outline the existing quality management system for managing the 

development and maintenance of these applications. In particular we highlight 

measures and criteria for achieving ISO 9001 quality certificate, which remains one 

of the mid-term goals of the Tax administration. As a practical case, we demonstrate 

the process of receiving a taxpayer's application, explaining formal procedures for 

software construction and maintenance. In conclusion we show that the quality 

management is one of the most important critical success factors in constructing 

reliable information systems in public sector. 

KEY WORDS 

Quality, information system, quality management, stages of information system 

creating process, Tax administration, processes 
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1 UVOD 

1.1 O problemu 

Cilj vodenja kakovosti je doseganje ustrezne kakovosti v življenjskem ciklu razvoja 

informacijskega sistema v Davčni upravi, ki je del javne uprave. Sistem vodenja 

kakovosti, ki je opisan v Poslovniku kakovosti (Poslovnik vodenja kakovosti Davčne 

uprave Republike Slovenije, 2008), velja v vseh fazah poslovnega procesa in za vse 

osebje, ki izvaja aktivnosti v zvezi z vodenjem kakovosti in to na vseh področjih 

veljavnosti. V diplomski nalogi smo analizirali in preučili možnosti za izboljšavo 

ravni kakovosti za izboljšanje strategije za nadaljnji razvoj informacijskega sistema. 

Kakovost programske opreme je kompleksen pojem, ki ga ni mogoče izraziti z eno  

samo značilnostjo. Prvo urejenost lastnosti, ki opredeljujejo kakovost programske 

opreme, je predstavil Boehm. Definiral je faktorje kakovosti proizvoda in 

karakteristike, ki na faktorje vplivajo. Bolj popolna je McCallova klasifikacija, ki 

prav tako določa strukturo faktorjev s posameznimi karakteristikami in se na ta način 

poskuša približati povezavam med nadomestnimi in resničnimi karakteristikami 

kakovosti (Pivka, 1996). 

Sistem vodenja kakovosti vzpostavljamo z namenom, da bi dosegli učinkovitost v 

skladu z zahtevami standarda ISO 9001. Uvedba sistema vodenja kakovosti po 

standardu ISO 9001 je eno izmed najbolj pogosto uporabljenih managerskih orodij. 

Standard ISO 9001 na prvo mesto postavlja zadovoljstvo kupca, s čimer se močno 

približa osnovnim zakonitostim trženja v informacijski dobi. Ta standard v 

organizacijo vpeljuje sistem nenehnega izboljševanja in povečevanja uspešnosti 

poslovanja. Njegove prednosti spoznavajo številne slovenske in tuje organizacije, ki 

so ta certifikat že pridobile. Pomembna prednost uvedbe sistema vodenja kakovosti 

po standardu ISO 9001 je tudi ta, da se s pravilno uvedbo tega standarda v 

organizaciji vzpostavi notranji red, ki pripomore k njegovi večji učinkovitosti in 

uspešnosti (Uvedba sistema vodenja kakovosti po ISO 9001, 2008). 

Organizacija z uvedbo standarda ISO 9001 pridobi: 

• urejeno in pregledno poslovanje v organizaciji, 
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• vzpostavljen red in pravila obnašanja, 

• opredeljene pristojnosti in odgovornosti, 

• dobro osnovo za sistematizacijo in opis delovnih mest, 

• izboljšanje notranjih komunikacij, 

• dvig zavesti zaposlenih o kakovosti in 

• doseganje skladnosti z zahtevami in pričakovanji odjemalcev in izboljševanje 

kakovosti. 

Z uvedbo standarda kakovosti ISO 9001 organizacija pridobi možnost za lažji vstop 

na globalno tržišče. Pri izvajanju sistema vodenja kakovosti smo identificirali 

procese, potrebne za sistem vodenja kakovosti. Določili smo zaporedje in 

medsebojne vplive navedenih procesov, ki jih nadzorujemo, merimo in analiziramo 

ter izvajamo ukrepe, ki so potrebni za doseganje ciljev. Te procese tudi nenehno 

izboljšujemo. Določili smo kriterije in metode, potrebne za učinkovito delovanje in 

obvladovanje vseh procesov. Kriteriji, ki smo jih določili, so: učinkovitost, 

sposobnost nadgrajevanja ter kakovost. Metode s katerimi smo analizirali kriterije pa 

so naslednje: zadovoljstvo strank in zaposlenih, ažurnost nadgrajevanja 

informacijskega sistema in vzdrževanje kakovosti informacijskega sistema. 

Zagotavljamo tudi vse potrebne informacije in vire za podporo izvajanja procesov. 

Povezave med posameznimi procesi in medsebojne vplive smo podrobneje opisali v 

postopkih drugega nivoja sistema vodenja kakovosti. 

V kolikor predamo posamezne procese v izvajanje zunanjim izvajalcem, zagotovimo 

nadzor nad temi procesi. Obvladovanje teh procesov vključimo v naš sistem vodenja 

kakovosti. 

Predstavili bomo značilnosti problema kot so: 

• zahtevnost, 

• pogoji delovanja, 
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• ažurnost in 

• kakovost. 

1.2 Pregled vsebine 

V uvodu predstavimo problem kakovosti informacijskih sistemov in podamo kratek 

pregled vsebine diplomske naloge. Odločili smo se preučiti možnosti pri vodenju 

kakovosti v Davčni upravi preko učinkovitega informacijskega sistema. V drugem 

poglavju prikažemo vlogo vodenja kakovosti, uporabljena izhodišča in glavne 

usmeritve glede vodenja kakovosti. V tretjem poglavju predstavimo faze razvoja 

informacijskega sistema. V zadnjem, četrtem poglavju prikažemo vodenje kakovosti 

v Davčni upravi na praktičnem primeru. V zaključku strnemo rešitve pri vodenju 

kakovosti in utemeljimo dognanja, ki smo jih pridobili v diplomski nalogi. 
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2 VLOGA VODENJA KAKOVOSTI 

Z vzpostavitvijo sistema vodenja kakovosti se zagotavlja sistematično, pregledno 

vodenje in delovanje ter nenehno izboljševanje uspešnosti in učinkovitosti dela, z 

upoštevanjem področja vodenja kakovosti v Davčni upravi. 

Merjenje, analize in izboljšave se izvajajo s kontrolami, revizijami, presojami, 

anketami, obravnavo pripomb in drugih kazalcev zadovoljstva odjemalcev. To 

zagotavljajo procesi vodenja, notranji nadzor in notranja revizija. 

Temeljni dokument sistema vodenja kakovosti v Davčni upravi je Poslovnik vodenja 

kakovosti (Poslovnik vodenja kakovosti Davčne uprave Republike Slovenije, 2008), 

ki vključuje tudi izjavo o politiki kakovosti in cilje kakovosti. Cilji kakovosti Davčne 

uprave so prikazani v strategiji za posamezno obdobje in so opredeljeni znotraj treh 

strateških ciljev: 

• najvišja možna stopnja izpolnjevanja davčnih obveznosti, 

• učinkovita, prilagodljiva in uspešna organizacija ter zanesljiv in varen 

informacijski sistem in 

• uspešno sodelovanje Davčne uprave z drugimi ustanovami javne uprave. 

Konkretni cilji Davčne uprave so zapisani v letnem načrtu, medtem ko so kazalniki 

opredeljeni tudi na ravni posameznih procesov. 

2.1 Izhodišča vodenja kakovosti 

Izhodišča vodenja kakovosti so opredeljena v strateških dokumentih Vlade 

Republike Slovenije s področja razvoja kakovosti slovenske javne uprave. Tukaj so 

mišljeni predvsem prijaznost in učinkovitost javne uprave ter sistematično uvajanje 

elektronskega poslovanja. Načini razvoja kakovosti v slovenski javni upravi segajo v 

leto 2002, ko so bili predpisani z Zakonom o državi upravi (ZDU-1, Ur. l. RS, št. 

52/2002) in nato z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZIDIJZ, Ur. l. 

RS, št. 24/2003)  in Uredbo o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 20/2005). 
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2.2 Usmeritve vodenja kakovosti 

Kakovost Davčne uprave je usmerjena v uveljavljanje sodobnih konceptov in 

modelov kakovosti. Izvajajo se postopki za pridobivanje kakovosti po standardu ISO 

9001. Kakovost je usmerjena tudi v preglednost poslovanja in v uvajanje novih 

storitev, ki omogočajo enostavnejše in preprostejše poslovanje z Davčno upravo. V 

vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti, kjer smo se oprli na mednarodni standard 

ISO 9001, smo veliko dela vložili v modeliranje poslovnih procesov. Standard ISO 

9001 spodbuja prevzem procesnega pristopa pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju 

informacijskega sistema vodenja kakovosti. Standard predvideva, da mora Davčna 

uprava, ki želi delovati uspešno, voditi številne povezane aktivnosti. Te aktivnosti se 

v informacijskem žanru imenujejo procesi. Procesni pristop je v ISO standardu 

opisan kot uporaba sistema procesov znotraj organizacije, vključno z njihovo 

identifikacijo, medsebojnimi vplivi in vodenjem vseh procesov. Procesni pristop naj 

bi znotraj sistema vodenja kakovosti poudaril pomen razumevanja in izpolnjevanja 

zahtev in to so tudi cilji modeliranja poslovnih procesov v sistemu vodenja 

kakovosti.  

Če želimo uspešno izvesti modeliranje poslovnih procesov, moramo poznati nekatera 

teoretična izhodišča modeliranja, na podlagi katerih se lahko odločimo za 

metodološke okvire, ki jih predpišemo izvajalcem modeliranja. Seveda pa teoretična 

znanja niso dovolj za razvoj in predpis metodoloških okvirov, predvsem je zelo 

pomembno, da imamo tudi veliko izkušenj. Model poslovnega procesa je v 

najboljšem primeru le slab odsev dejanskega stanja poslovnega procesa, katerega 

predstavlja. Kadarkoli pričnemo z izvajanjem modeliranja procesov, si moramo 

zapomniti okoliščine, ko to počnemo in izhodiščni namen, zakaj to počnemo. Glavni 

namen procesnega modela je ta, da je zgrajen samo zato, da zagotovi vpogled v 

obnašanje procesa v resničnem svetu, na pa zato, da bi proces ponovno ustvaril. 

2.3 Politika vodenja kakovosti 

Najvišje vodstvo bi moralo uporabljati politiko vodenja kakovosti kot način vodenja 

v smeri izboljševanja delovanja informacijskega sistema (Politika vodenja kakovosti, 

2008). 
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Pri definiranju in sprejetju politike kakovosti je potrebno upoštevati naslednje: 

• biti mora skladna z vizijo in poslanstvom najvišjega vodstva o prihodnosti 

organizacije, 

• biti mora razumljiva vsemu osebju, 

• dokazovati mora navezanost najvišjega vodstva h kakovosti in zagotavljanju 

virov za doseganje ciljev, 

• pomaga pri promoviranju zavezanosti h kakovosti v celotni organizaciji in 

• podaja zahteve za nenehno izboljševanje zadovoljstva odjemalcev in ostalih 

zainteresiranih strani. 

 

Cilji politike kakovosti organizacije so: 

• izpolnitev in preseganje kupčevih zahtev, potreb in pričakovanj, 

• rast organizacije in nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja 

kakovosti, 

• stalno informiranje, usposabljanje in motiviranje osebja ter povečanje 

njihovega zadovoljstva, 

• učinkovitost procesov in skladnost storitev, 

• vzpostavitev partnerskih odnosov z dobavitelji proizvodov in storitev, 

• delovanje v skladu s pričakovanji organizacije in 

• nenehna skrb za okolje. 

 

Politika kakovosti so temeljne usmeritve, cilji in vrednote glede kakovosti, ki veljajo 

v vsakršni organizaciji, tudi javni upravi (Politika kakovosti, 2008). Tako zastavljena 
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misel izvira tudi iz skorajda zasidrane ideje o kakovosti v javni upravi kot pogoju za 

dobro javno odločanje, ki jo odraža tudi že leta 1996 sprejeta krovna izjava Vlade 

Republike Slovenije o Politiki kakovosti v državni upravi, ki pretežno temelji na 

približevanju in izpopolnjevanju zahtev evropskih standardov in posebej standarda 

ISO 9001. Izjava je deklarativnega značaja, upravni organi pa so nanjo lahko oprli 

lastne iniciative za dvig kakovosti pri svojem delu. Na podlagi kakovosti je bilo 

mogoče pričeti z uvajanjem sodobnih orodij celovitega obvladovanja kakovosti v 

organih javne uprave, preko katerih bodo lažje določili cilje in smer uravnoteženega 

razvoja in orodja, s katerimi bodo lažje dosegli cilje in obvladovali kakovost. Politika 

kakovosti je osnovana na standardih in modelih skupnih temeljnih konceptnih 

kakovosti, pa tudi na skupku splošno priznanih vrednot sodobne evropske uprave, 

kot so naravnanost na uporabnika, voditeljstvo in stanovitnost namena, razvijanje 

partnerstva, razvoj in vključevanje zaposlenih, nenehne izboljšave procesov, stalno 

učenje in inoviranje, družbena odgovornost in usmerjenost v rezultate ter 

gospodarnost delovanja. Politika kakovosti vključuje tudi temeljna načela po Zakonu 

o državni upravi (zakonitost, samostojnost, politična nevtralnost, nepristranskost, 

odgovornost, odprtost), ni pa pozabila tudi na etičnost kot temeljno sestavino 

kakovostnega dela v najširšem smislu. 

Slovenska javna uprava sodi med sodobne evropske uprave. Kot taka se zaveda 

predvsem potrebe po stalnem izboljševanju v smislu prilagajanja potrebam njenih 

uporabnikov, zaradi česar predstavlja področje spodbujanja, upravljanja in razvoja 

kakovosti v upravi enega temeljnih stebrov reforme slovenske uprave od leta 1996 

dalje. Navedeno je bilo potrjeno tudi ob sprejemu Strategije nadaljnjega razvoja 

slovenskega javnega sektorja 2003-2005, ki jo je vlada Republike Slovenije sprejela 

na seji 17.7.2003. V okviru te strategije je opredeljena naslednja vizija: »Vizija 

Vlade Republike Slovenije je oblikovati javno upravo, ki bo delovala po načelih 

zakonitosti, pravne varnosti in predvidljivosti, politične nevtralnosti, usmerjenosti k 

uporabniku, odprtosti in preglednosti, kakovosti, uspešnosti in učinkovitosti; pri 

čemer bo po kazalcih uvedenih ukrepov in zadovoljstva državljanov, gospodarskih 

subjektov in drugih prizadetih oseb ter javno-finančnih učinkov dosegla rezultate, 

primerljive javnim upravam v državah Evropske unije.« Nadalje je strategija med 

konkretnimi aktivnostmi določila tudi revizijo vladne Politike kakovosti državne 
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uprave iz leta 1996, saj je po osmih letih uporabe priložnost za potrditev deklaracije 

in hkratno posodobitev dokumenta. 
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3 FAZE RAZVOJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA 

Za doseganje kakovosti v fazah razvoja informacijskega sistema je prednostna 

naloga naročnika informacijskega sistema izdelati podroben in razumljiv opis 

področja, na katerega se nanaša informacijski sistem (Gradišar in sod., 2005). Na 

sliki 1 lahko vidimo, kako poteka proces strukturnega razvoja informacijskega 

sistema. Stolpci predstavljajo posamezne faze, v vrsticah pa so naštete aktivnosti, ki 

jih je potrebno opraviti pri razvoju. Matrika na sliki 1 prikazuje, v katerih fazah se 

posamezne aktivnosti dejansko izvajajo. 

 

 

 

Slika 1: Proces razvoja informacijskega sistema po aktivnostih in fazah.                

Povzeto po (Kovačič in Vintar, 1993) 

V nadaljevanju bomo podrobneje opisali vsako posamezno fazo in vlogo 

zagotavljanja kakovosti pri posameznih fazah. 
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3.1 Faza analize 

Cilji, ki jih želimo doseči v fazi analize, so predvsem: 

• izdelati podroben konceptualni model, 

• izdelati model pravil, 

• definirati vse podrobne zahteve informacijskega sistema, 

• definirati strojno opremo, ki se bo uporabljala pri informacijskem sistemu. 

V fazo analize sodijo naslednje aktivnosti: 

• opredelitev poslovnih zahtev, 

• opredelitev tehnoloških zahtev, 

• prevedba podatkov, 

• izdelava dokumentacije, 

• testiranje in 

• uvajanje. 

S ciljem doseči čim večjo stopnjo razumevanja poslovnih procesov v 

organizacijskem sistemu je potrebno omogočiti pregled nad: 

• informacijskimi potrebami, 

• procesi in funkcijami ter načinom izvajanja procesov in 

• potrebnimi podatkovnimi strukturami, ki predstavljajo podatkovno podlago 

izvajanju procesov. 

V okviru obravnavanega opravila je potrebno opredeliti, kako se informacijski sistem 

povezuje z drugimi informacijskimi sistemi. 
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Opredeliti je potrebno vse tehnološke zahteve informacijskega sistema. Te 

opredelitve bodo omogočale delovanje informacijskega sistema v skladu z 

zahtevami, opredeljenimi v strateškem planu. Potrebno je opisati programsko opremo 

kot tudi strojno opremo informacijskega sistema. Opredelitev tehnoloških zahtev 

opravimo v sklopu razvoja, saj nekatere od njih posredno ali neposredno že vplivajo 

na opravila v ostalih fazah. Za doseganje visoke ravni kakovosti je zelo pomembna 

naloga tudi, da poskrbimo za pravilno prevedbo podatkov iz starega v novi 

informacijski sistem. 

Pri izdelavi strategije prevedbe moramo določiti cilje, zahteve in kritične dejavnike 

prevedbe podatkov iz starega v nov sistem. Še posebno se je potrebno posvetiti 

kritičnim dejavnikom uspeha prevedbe. 

Nadaljnja naloga je izdelava sistemsko-tehnično dokumentacije. Dokumentacija 

informacijskega sistema je izrednega pomena za njegov razvoj in lažje vzdrževanje. 

Že v fazi analize se opredelijo zahteve in standardi za izdelavo dokumentacije. 

Potrebno je določiti strukturo in vsebino dokumentacije ter določiti standarde za 

videz in prikaz njene vsebine. Priporočljivo je, da dokumentacija temelji na 

standardu iz področja dokumentacije. Za prikaz vsebine dokumentacije in njen potek 

je potrebno oblikovati pregledno kazalo dokumentacije. 

V fazi uvajanja uporabnike naučimo, kako naj uporabljajo nov informacijski sistem. 

Osnovni cilj uvajanja je, da vsakega uporabnika naučimo uporabljati tiste sklope 

aplikativnega sistema, ki izvaja informacijsko podporo aktivnosti, ki jih predstavniki 

izvajajo. V fazi uvajanja običajno uvedemo tudi skrbnike sistema in izdelamo 

navodila za uporabo aplikacije. Potrebno je uvesti tudi skupino, ki bo izpeljala 

potrditveni test novega informacijskega sistema. 

Zaradi povezovanja z različnimi informacijskimi sistemi je potrebno določiti tudi 

zunanje skupine uporabnikov iz drugih organizacijskih sistemov, ki prav tako 

potrebujejo uvajanje. Izdelati je potreben podroben plan aktivnosti uvajanja v nov 

informacijski sistem ter določiti seznam virov, s katerimi bomo uvajali različne 

uporabnike. Prav tako je potrebno pripraviti gradivo za uvajanje, učilnice, strojno 

opremo in predavatelje. 
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3.2 Faza načrtovanja 

V fazi načrtovanje je potrebno izdelati načrt informacijskega sistema na podlagi 

različnih modelov in ostalih specifikacij, ki so potrebne za razvoj informacijskega 

sistema v fazi analize in s tem doseganja želene kakovosti informacijskega sistema. 

Faza načrtovanja je potrebna zato, da lahko in dosežemo kakovost, ki smo jo 

zastavili v snovanju informacijskega sistema (Kovačič in Vintar, 1993). V fazi 

načrtovanja si moramo zastaviti cilj, kako mora delovati informacijski sistem, da bo 

ustrezal zahtevam, postavljenim v fazi analize. 

Cilji faze načrtovanja analize so: 

• zasnovati strategijo prehoda iz obstoječega informacijskega sistema na 

novega, 

• dokumentirati specifikacije načrta, kako bomo sistem vzdrževali in 

• izdelati načrt informacijskega sistema, ki ustreza standardom, ki smo jih 

postavili v fazi analize in upošteva tehnološke omejitve informacijskega 

sistema. 

Aktivnosti v fazi načrtovanja so: 

• opredelitev tehnoloških zahtev, 

• načrtovanje podatkovne baze, 

• načrtovanje in izdelava programskih modulov, 

• prevedba podatkov iz starega v nov informacijski sistem, 

• izdelava dokumentacije, 

• testiranje informacijskega sistema, 

• uvajanje informacijskega sistema in 

• uporaba sistema v praksi. 
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Aktivnost opredelitve tehnoloških zahtev se v fazi načrtovanja nadaljuje in se še ne 

zaključi. V tej fazi je potrebno preko dodatnih opravil določiti uporabniški vmesnik, 

kritične module aplikacije in module, ki pokrivajo povezovanje z ostalimi 

informacijskimi sistemi. 

Načrtovanje podatkovne baze se prične v fazi načrtovanja. Naloga obravnave 

aktivnosti je na podlagi podrobnega podatkovnega modela izdelati logični 

podatkovni model in izvesti ostale korake, potrebne za vzpostavitev učinkovite 

fizične podatkovne baze. 

Aktivnost načrtovanja in izdelava programskih modulov se prav tako začne v fazi 

načrtovanja. Naloga te faze je, da se naredi načrt in izdela programske module glede 

na podane funkcionalne zahteve v okviru danih tehnoloških možnosti in omejitev. 

Potrebno je tudi zagotoviti dokumentacijo modulov, ki bo omogočala njihovo lažje 

vzdrževanje. V tej fazi se v okviru obravnavane aktivnosti določijo standardi 

načrtovanja in izdelave programskih modulov. V sklopu faze načrtovanja se v okviru 

obravnavane aktivnosti določijo standardi načrtovanja in izdelave programskih 

modulov, izdelajo in načrtujejo se programski moduli in izdela struktura menija. 

Določitev standardov je odvisna predvsem od orodja Computer Aided Software 

Engineering (dalje: CASE), ki ga razvojna ekipa uporablja, in nabora njegovih 

diagramskih tehnik. Ker vsa orodja CASE ne pokrivajo vseh diagramskih tehnik, je 

potrebno v okviru obravnavanega opravila določiti tudi ostala orodja, ki se bodo 

uporabljala v okviru načrtovanja programskih modulov. 

Pri opravilu načrtovanja in dokumentiranja programskih modulov običajno s 

pomočjo diagramskih tehnik izdelamo funkcionalno specifikacijo programskih 

modulov in dokumentiramo njihovo funkcionalnost. 

V postopku izdelave je potrebno glede na funkcionalni model in model poslovnih 

pravil izdelati programske module. Glede na izbrano arhitekturo obravnavanega 

informacijskega sistema je potrebno za vsak modul tudi opredeliti, na katerem nivoju 

se nahaja. 

Pomembna je tudi faza načrtovanja strukture menijev. Glavna vprašanja pri 

načrtovanju strukture menija so naslednja: 
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• Kriterij združevanja modulov v menijsko strukturo: module lahko v menijsko 

strukturo grupiramo po kriteriju funkcionalnega področja, ki ga aplikativni 

sistem pokriva. 

• Število podmenijev na prvem nivoju menija: preveliko število podmenijev je 

nepregledno in zato ni priporočljivo, ker uporabnika zmede. Največje 

priporočljivo število podmenijev je 6 na prvem nivoju. 

• Število modulov oziroma podoken v okviru menija: preveliko število 

modulov v okviru menija zaradi nepreglednosti ni priporočljivo. Različni 

standardi dajejo različna priporočila glede modulov, priporočljivo je 8 

modulov v okviru menija. V primeru preseganja števila 8 je potrebno s 

pomočjo podmenijev razdeliti module v logične skupine na podlagi kriterijev 

grupiranja v menijsko strukturo. 

Ko je menijska struktura izdelana, je za vsak modul menija potrebno določiti skupine 

uporabnikov, ki smejo modul uporabljati. 

V sklopu faze načrtovanja se izdela načrt programskih modulov za prevedbo 

podatkov. Kot prvo je potrebno načrtovanje in dokumentiranje programskih modulov 

za prevedbo podatkov. Potrebno je podati vse funkcionalne in tehnične zahteve, 

katere bodo v fazi izvedbe razvijalcu omogočile izdelavo potrebnih modulov. 

Odvisno od strategije je potrebno tudi natančno določiti strukturo datotek, preko 

katerih se bo opravil prenos podatkov. 

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati, da načrtovanje poteka v dveh fazah. V prvi 

fazi podatke iz starega zapisa prenesemo v začasnega, kjer se popravi napake iz 

izvornih podatkov. V drugi fazi pa je potrebno na podlagi danih pravil in formul 

prenesti podatke iz začasnih datotek v nov sistem. 

Prav tako izdelamo dokument o zbiranju podatkov za dokumentacijo. Določiti je 

potrebno opravila za sistemsko – tehnično in uporabniško dokumentacijo za izdelavo 

dokumentacije.  Za uporabniško dokumentacijo velja, da se v repozitoriju nahaja 

veliko podatkov, ki so tako ali drugače potrebni za uporabniško dokumentacijo. 



 16 

V fazi načrtovanja opredelimo način zbiranja podatkov za dokumentacijo. Za 

pravilno izdelavo dokumentacije je potrebno izdelati vzorce dokumentacije ter 

pripraviti osnutke za uporabniške in sistemsko–tehnične dokumentacije.  

Cilj te aktivnosti je uskladiti vzorec z naročnikom in pridobiti naročnikovo potrditev. 

V naslednjem postopku je potrebno izdelati osnutek uporabniške dokumentacije.  Ta 

osnutek mora prikazati strukturo končnega informacijskega sistema in ga je 

najprimernejše prikazati s kazalom in na kratko opisati vsebino. V istem sklopu je 

potrebno izdelati tudi osnutek navodil za skrbništvo aplikacije, ki ga je potrebno 

prikazati s strukturo in za posamezna poglavja pripisati kratek opis vsebine. 

Sledi postopek izdelave osnutka sistemsko–tehnične dokumentacije. Osnutek mora 

prikazati predvsem strukturo sistemsko–tehnične dokumentacije, kar je 

najprimerneje prikazati s kazalom in s kratko vsebino. Za določanje elemente kazala 

je potrebno opredeliti tudi vir dokumentacije v okviru orodja CASE. V kolikor vir za 

element dokumentacije ni v okviru orodja CASE, je potrebno opredeliti orodje, s 

katerim bo ta osnutek izdelan. 

V fazi načrtovanja nastopi aktivnost, v kateri se izdela model testiranja 

informacijskega sistema in plan testiranja le tega. Model testiranja običajno vsebuje 

odgovore na tipična vprašanja, kot so, na primer, kdaj, kdo, kje, kako in zakaj. 

Ta scenarij predstavlja spremljanje nekega postopka od začetka do konca. Podatke je 

potrebno spremljati in jih prilagajati, da na koncu lahko potrdimo testni informacijski 

sistem. Sestavni del testnega informacijskega sistema so kriteriji, ki omogočajo 

spremljanje in primerjavo podatkov med njimi. Model testiranja vsebuje scenarije za 

testiranje modulov, sklopov modulov, scenarija za testiranje modulov, ki pokrivajo 

povezovanja med drugimi informacijskimi sistemi. Vsebuje tudi scenarij za testiranje 

celotnega informacijskega sistema ter kriterije za uspešno prestani potrditveni test 

informacijskega sistema. Scenarijev za testiranje celotnega informacijskega sistema 

je več, zato je bolje, da jih razdelimo v manjše sklope. 

Prav tako izdelamo osnutek uvajalne dokumentacije. Uvajalna dokumentacije je 

podlaga za nadaljnje izobraževanje in za tečaje, na katerih se morajo uporabniki 

naučiti uporabljati novosti iz novega informacijskega sistema. Uvajalno 
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dokumentacijo je potrebno izdelati za skrbnike, uporabnike in za skupino, ki bo 

izvedla potrditveni test informacijskega sistema. Ker bodo z novim informacijskim 

sistemom delali tudi zunanji sodelavci, je potrebno pripraviti uvajalno dokumentacijo 

tudi za njih. V okviru osnutka uvajalne dokumentacije je za vsako od prehodno 

naštetih skupin potrebno prikazati kazalo uvajalne dokumentacije. Za vsako skupino 

je potrebno navesti tudi programske module in sklope programskih modulov. 

Aktivnost prehoda na nov sistem informacijah se začne v fazi načrtovanja. Naloga te 

aktivnosti je poskrbeti za namestitev aplikativnega informacijskega sistema in izvesti 

vse potrebno za začetek uporabe informacijskega sistema. Ta faza pokriva razvoj 

aplikativnih sistemov na novo kot tudi prenovitev sistemov, zato so nekatera opravila 

delno ali v celoti usmerjena v zamenjavo sistemov in prehod iz starega na nov 

informacijski sistem. 

V tej fazi določimo strategijo prehoda na nov informacijski sistem ter opredelimo 

način spremljanja in preprečevanja vdorov v sistem. Pomembno je ali gre za nov 

informacijski sistem ali gre za nadgradnjo informacijskega sistema. V obeh primerih 

pa je cilj obravnavanega opravila postaviti strategijo prehoda na nov informacijski 

sistem. Potrebno je opredeliti organizacijske, tehnične in vse ostale pogoje, ki morajo 

biti izpolnjeni za vpeljavo novega informacijskega sistema v uporabo. V primeru 

nadgradnje oziroma prenove informacijskega sistema pa je dodatna naloga opredeliti 

potrebo po vzporednem delovanju starega in novega informacijskega sistema v 

začetnem obdobju uporabe novega informacijskega sistema. 

Potrebno je tudi izdelati dokument o varnosti informacijskega sistema in določiti 

načine za spremljanje in preprečevanje vdorov v informacijski sistem. Spremljanje 

vdorov v informacijski sistem je najlažje nadzirati z uporabo dnevnikov, v katere se 

zapisujejo vse aktivnosti, ki se v okviru informacijskega sistema izvajajo. Za 

preprečevanje vdorov pa je najvarneje uporabljati digitalne certifikate in uporabniška 

imena in gesla, s katerimi je najlažje nadzirati avtentikacijo (proces, v katerem se 

mora strežnik prepričati, da je uporabnik res tisto, kar trdi, da je) uporabnikov in jim 

določiti njihove pravice v informacijskem sistemu. Na področju omrežja pa se lahko 

pred vdori zaščitimo s požarnimi zidovi. 
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V tej fazi je potrebno narediti preglednico in natančno določiti vloge posameznikov v 

različnih fazah izgradnje informacijskega sistema. Prav tako določimo, kdo sodeluje 

v različnih fazah izdelave, ki so: 

• načrtovanje uporabniškega vmesnika in izpisov, 

• izdelava dokumenta o kritičnih modulih, 

• izdelava dokumenta o modulih, ki pokrivajo povezovanje z ostalimi 

informacijskimi sistemi, 

• izdelava logičnega podatkovnega modela, 

• načrtovanje privilegijev nad uporabo podatkov in programskih modulov ter 

določitev uporabnikov in vlog in 

• izdelava dokumenta o standardih načrtovanja programskih modulov. 

3.3 Faza izvedbe informacijskega sistema 

Da dosežemo visoko raven kakovosti, je potrebno v tej fazi narediti fizično 

podatkovno bazo, generirati programske module in izdelati vse potrebne programske 

posege na modulih informacijskega sistema. V sklopu te faze je potrebno do konca 

izdelati dokumentacijo in izpeljati vsa potrebna opravila testiranja informacijskega 

sistema do potrditvenega testa. V primeru prenove pa je potrebno izpeljati tudi testno 

prevedbo podatkov. Nadaljevati je potrebno s prehodom na nov sistem in pripraviti 

vse potrebne elemente za začetek uvajanja uporabnikov v nov informacijski sistem. 

V fazi izvedbe izvajamo naslednje aktivnosti, da lahko dosežemo visoko raven 

kakovosti: 

• opredelitev tehnoloških zahtev, 

• načrtovanje podatkovnih baz, 

• načrtovanje in izdelava programskih modulov, 

• prevedba podatkov, 
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• priprava dokumentacije, 

• uvajanje v nov informacijski sistem in 

• uporaba informacijskega sistema. 

Osnovna naloga tega opravila je izvesti morebitne korekcije v dokumentu o 

potrebnih tehničnih značilnostih sistema. Glede na poznavanje logičnega 

podatkovnega modela, načina delovanja, ocene začetnega števila in trendov rasti 

števila zapisov po posameznih tabelah, je potrebno za vse tabele in indekse določiti 

predvideno velikost sistema. Posredno se mora na ta način določiti skupna vrednost 

fizične podatkovne baze za potrebe obravnavanega aplikativnega sistema. V okviru 

sodobnih orodij CASE so že na voljo orodja, ki podpirajo omenjene postopke 

izračunov primerne velikosti informacijskega sistema. 

V okviru obravnavanega opravila je potrebno določiti dokončne tehnološke 

karakteristike podatkovnih strežnikov, aplikativnih strežnikov, delovanje delovnih 

postaj ter mehanizme za zagotavljanje varnosti. 

Nekatera orodja CASE omogočajo določitev parametrov že na logičnem modelu, ki 

predstavlja neposredno podlago kreiranju fizične podatkovne baze. V nasprotnem 

primeru je potrebno te parametre določiti preko orodij za skrbništvo podatkovne 

baze. Potreba po določanju teh parametrov se pojavi takrat, ko bo aplikativni sistem 

upravljal z večjo količino podatkov. V nasprotnem primeru so praviloma dovolj 

privzete nastavitve parametrov. Sistemi za upravljanje relacijskih podatkovnih baz 

omogočajo določitev najrazličnejših parametrov, ki vplivajo na boljše zmogljivosti 

ali omogočajo distribuiranje podatkov. Za sisteme, ki so kritični bodisi v smeri 

velikih količin podatkov, bodisi v smeri transakcije intenzivnosti je priporočljivo v 

nastavitve parametrov vključiti zunanjega svetovalca za to področje. 

Izdelavo ukaznih datotek izpeljemo s pomočjo CASE orodij. V primeru pošiljanja 

podatkov preko več podatkovnih strežnikov je za vsako podatkovno bazo potrebno 

izdelati posebno skupino ukaznih datotek. Nekatera sodobna orodja CASE pa že 

omogočajo izdelavo ločenih ukaznih datotek za različne podatkovne baze. V tem 

okviru mora biti tudi ukazna datoteka za vzpostavitev sistema pravic nad podatki. 
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Aktivnost načrtovanja in izdelave programskih modulov se v fazi izvedbe zaključi. V 

sklopu te faze izvedbe se v okviru obravnavane aktivnosti pripravi okolje za razvoj 

programskih modulov in razvije programski modul.  

V okviru tega opravila je potrebno pripraviti okolje za razvoj, ki bo razvojni ekipi 

nudilo ustrezne delovne pogoje za razvoj novega informacijskega sistema.  

Opraviti moramo naslednje aktivnosti: 

• izdelati strukture in definirati namembnost imenikov (angl. directory) za 

datoteke različnih tipov, 

• namestiti vso potrebno programsko opremo, 

• vzpostaviti razvojno podatkovno bazo in 

• določiti sistem za nadzor nad verzijami informacijskega sistema. 

Glede na izdelani načrt modulov je potrebno še razviti programske module. Del teh 

modulov je praviloma mogoče generirati s pomočjo generatorjev kode orodja CASE, 

medtem ko določen del modulov zaradi posebnosti v uporabniškem vmesniku samo 

preko generatorjev kode ni možno razviti. Takšne module je vseeno priporočljivo 

najprej generirati s pomočjo generatorja, kar omogoča enotno sistemsko okolje 

modula. Od generiranja dalje pa je potrebno modul razvijati naprej z razvojnim 

orodjem. 

Aktivnost prevedbe v fazi izvedbe ohranja in nadaljuje svoje poslanstvo. V sklopu te 

faze se v okviru obravnavane aktivnosti razvijejo moduli za prevedbo podatkov iz 

starega v nov informacijski sistem in izpelje testna izvedba podatkov. 

Kot prvo je potrebno razviti programske module za prevedbo podatkov iz starega v 

nov informacijski sistem. Podlaga za razvoj modulov služi kot načrt teh modulov. 

Razviti je treba dve vrsti programskih modulov in sicer module za prevedbo in 

module za testiranje prevedbe. Po opravljeni prevedbi podatkov je namreč 

priporočljivo preveriti pravilnost vseh podatkov. 
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V testni izvedbi prevedbe podatkov je potrebno v razvojnem okolju testno izvesti 

prevedbo podatkov in s tem preveriti za ta namen izdelane programske module. 

Aktivnost izdelave dokumentacije se v fazi izvedbe zaključi. V tej fazi izvedbe se 

izdelajo uporabniška in sistemsko-tehnična dokumentacija ter izdelajo navodila za 

skrbništvo aplikacije in datoteke pomoči. 

Pri izdelavi uporabniške dokumentacije je glede na osnutek potrebno izdelati 

uporabniško dokumentacijo. Dobra uporabniška dokumentacije je izdelana iz dveh 

delov. V prvem delu je opis vsakega modula in priporočljivo je, da pri opisu 

delovanja modula sodeluje razvijalec-programer. V drugem delu pa gre za 

opisovanje načina informacijske podpore postopkov. Priporočljivo je, da je pri težkih 

postopkih opisanih več različnih scenarijev in, da se opisovanje začne vzporedno po 

opravljenem testu. 

Nivo podrobnosti in obseg uporabniške dokumentacije je odvisen od dogovora med 

razvijalcem in naročnikom. Praviloma se podrobneje dokumentirajo samo 

pomembnejši programski moduli in kritični postopki. 

Poleg že navedenega je potrebno izdelati še sistemsko-tehnično dokumentacijo. Njen 

glavni namen je podpora pri vzdrževanju novega informacijskega sistema. Obseg in 

vsebina dokumentacije sta določena z dokumentom o zahtevah in standardih 

dokumentacije ter s postavitvenim dokumentom novega informacijskega sistema.  

Naslednji korak je izdelava navodil za skrbništvo informacijskega sistema. V okviru 

teh navodil je treba slediti naslednjim elementom skrbništva: 

• vzdrževanje parametrov, ki vplivajo na delovanje aplikacije, 

• dodeljevanje novih uporabniških imen, 

• arhiviranje in dearhiviranje podatkov, 

• izdelava varnostnih kopij, 

• nameščanje nadgradenj informacijskega sistema in 
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• nameščanje aplikativnega sistema za nove uporabnike. 

Sledi korak izdelave datotek pomoči, če je takšen dogovor med razvijalcem 

informacijskega sistema in naročnikom. Glavni vir za izdelavo datotek pomoči je 

uporabniška dokumentacija.  

V sklopu faze izvedbe se v okviru obravnavane aktivnosti izvedejo testiranja na 

različnih nivojih in se pripravi testno okolje. Testiranja potekajo vzporedno z 

opravilom izdelovanja programskih modulov. Module je potrebno testirati sproti, čim 

so izdelani in ne čakati, da so izdelani vsi. Po osnovnem testiranju, ki ga izvede sam 

razvijalec, stvar prevzame ekipa za testiranje in module strokovno testira. Po odkritih 

napakah se le-te odpravijo in moduli ponovno testirajo. Testirati je treba tako 

posamezne module kot sklope modulov ter module, ki pokrivajo povezovanje z 

drugimi informacijskimi sistemi. 

Naslednje opravilo je priprava testnega okolja novega informacijskega sistema, v 

katerem bo izveden test nove aplikacije. Test aplikacije je potrebno opraviti izven 

razvojnega okolja. Priprava testnega okolja vključuje: 

• pripravo strežnika in odjemalcev, 

• pripravo testne podatkovne baze, 

• prevedbo podatkov in 

• uskladitev s testnimi okolji v drugih organizacijskih sistemih. 

Testna okolja v različnih organizacijskih sistemih je potrebno uskladiti zato, da se 

lahko preveri delovanje modulov, ki pokrivajo povezovanje z drugimi 

informacijskimi sistemi. V zadnjem času lahko testno okolje novega informacijskega 

sistema kar simuliramo. Posebna programska oprema omogoča kreiranje več 

navideznih računalnikov znotraj enega fizičnega računalnika. Navidezni računalniki 

lahko poganjajo različne operacijske sisteme in se med seboj povezujejo preko 

simuliranih mrežnih povezav. Na ta način lahko na enem fizičnem računalniku 

implementiramo več strežnikov in odjemalcev hkrati. Navidezno testno okolje je zelo 
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uporabno za testiranje funkcionalnosti aplikativnega sistema, manj pa je primerno za 

testiranje zmogljivosti informacijskega sistema. 

V naslednjem koraku je potrebno testirati nov informacijski sistem. Test izvedemo v 

pripravljalnem testnem okolju glede na plan testiranja aplikacije. Potrebno je 

preveriti vse možne scenarije in v tem smislu tudi testirati nov informacijski sistem. 

Ko se testni rezultati ujemajo s pričakovanji, se smatra, da je testiranje zaključeno. 

V okviru te faze se pripravi podatkovna baza za uvajanje in se izdela uvajalna 

dokumentacija. Poskrbeti je potrebno za kreiranje podatkovne baze. Pri uvajanju 

pogosto prihaja do različnih zapletov, zato je priporočljivo, da je izdelan postopek, ki 

v najkrajšem možnem času vzpostavi začetno stanje podatkov v uvajalni bazi. 

Na osnovi uvajalne dokumentacije je potrebno izdelati končno verzijo uvajalne 

dokumentacije. V njej je smotrno upoštevati vse morebitne spremembe, ki so se 

pojavile na področju funkcionalnosti novega informacijskega sistema oziroma v 

delovanju programskih modulov v fazi izvedbe. 

V fazi izvedbe moramo izdelati plan za namestitev aplikacije. Potrebno je opredeliti 

aktivnosti za namestitev aplikativne programske opreme posebej za delovne postaje, 

podatkovne strežnike in aplikacijske strežnike. Smotrno je tudi, da je pri 

podatkovnem strežniku podan tudi parameter za zagon podatkovne baze. Če 

potrebujeta bodisi strežnik bodisi odjemalec kakšno posebno programsko opremo ali 

posebno strojno opremo, potem mora biti opisan tudi postopek za namestitev teh 

specifičnih elementov. 

Za lažjo preglednost informacijskega sistema se je kot koristno izkazalo, da se vloge 

razdeli po opravilih v fazi izvedbe, pri katerih sodelujejo: 

• skrbnik podatkovne baze, 

• vodja testiranja, 

• načrtovalec, 

• sistemski inženir, 
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• programer, 

• svetovalec, 

• vodja razvojne skupine, 

• uvajalec, 

• izvajalec testiranja, 

• dokumentalist, 

• izvajalec obdelav, 

• vodja projekta in 

• interni presojevalec. 

V vsaki fazi izvedbe je potrebno upoštevati odvisnosti med opravili in razmerja med 

trajanji opravil. 

Če gre za obsežen razvoj, moramo trajanje opravil v fazah nekoliko podaljšati. Pri 

manj obsežnem razvoju se lahko različna opravila izvedejo tudi nekoliko hitreje.  

3.4 Vpeljava novega informacijskega sistema 

Naloga faze vpeljave novega informacijskega sistema je, da se vpelje aplikacija v 

okolje, za potrebe katerega je bila razvita. V primeru prenovitve se izvede prevedba 

podatkov in s tem se zaključi aktivnost prevedbe podatkov. Izvede se potrditveni test 

in s tem se zaključi aktivnost testiranja. V aktivnosti faze uvajanja se izpelje uvajanje 

uporabnikov in skrbnikov aplikacijskega sistema ter se pripravi vse potrebno za 

začetek uporabe novega aplikacijskega sistema in v primeru prenovitve izvede 

odstranitev starega. 

Glavni cilji faze vpeljave novega informacijskega sistema so: 

• pripraviti produkcijsko okolje in namestiti aplikacijski sistem, 

• vpeljati uporabnike v delo z novo aplikacijo, 
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• vpeljati skrbnike v delo z novo aplikacijo, 

• izvesti potrditveni test aplikacije in 

• spraviti aplikacijo v delovanje. 

Kritični dejavniki uspeha so: 

• dobava in namestitev potrebne strojne in sistemske programske opreme mora 

biti izvedena pravočasno in uspešno,  

• uporabniki morajo sprejemati novo aplikacijo in se želijo naučiti uporabo le-

te ter 

• potrditveni test mora biti uspešno opravljen. 

 

Aktivnosti, ki se odvijajo v fazi vpeljave novega informacijskega sistema, so: 

• prevedba podatkov, 

• testiranje, 

• uvajanje in 

• uporaba informacijskega sistema. 

V tem opravilu je potrebno s pomočjo v ta namen izdelanih programov izvesti 

prevedbo podatkov in preveriti pravilnost prenesenih podatkov, s pomočjo v ta 

namen pripravljenih testnih programov. 

V fazi vpeljave novega informacijskega sistema se testiranje zaključi. Pripraviti je 

potrebno potrditveni test in ga tudi uspešno opraviti, da se lahko naloge nadaljujejo 

naprej. Dobro pripravljeno okolje je predpogoj za uspešno opravljen potrditveni test. 

Pred začetkom potrditvenega testa mora biti dokončno izdelana vsa dokumentacija 

ter pripravljena podatkovna baza z nekim začetnim stanjem podatkov za potrditveni 

test. Nameščena mora biti tudi vsa sistemska in aplikativna programska oprema. 
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Sledi potrditveni test, katerega namen je ugotoviti in potrditi, da aplikacija vsebuje 

vso zahtevano funkcionalnost, kot smo jo opisali v fazi analize. Zelo pomembno je, 

da so za sodelovanje pri potrditvenem testu izbrani pravi sodelavci, ki bodo pri delu 

aplikacijo veliko uporabljali ali pa bodo uporabljali njene kritične elemente. Ena od 

možnosti za izvedbo potrditvenega testa je vzporedno delovanje stare in nove 

aplikacije. Na ta način lahko preverimo enakost rezultatov delovanja ter opazujemo 

pridobitve pri delovanju nove aplikacije. 

V tej fazi je potrebno pripraviti okolje za uvajanje. Izvede se uvajanje uporabnikov, 

skrbnikov aplikacijskega sistema in ekipe za potrditveni test. Namestiti moramo vso 

strojno in programsko opremo in pripraviti prostore, kjer bo potekalo uvajanje v nov 

informacijski sistem. 

Uporabiti je potrebno različne načine uvajanja, izbor načinov je opredeljen v 

dokumentu o zahtevah in planu uvajanja. Dokazano je, da uporabniki sprejmejo 

aplikacijo bolje, če uvajanje izpelje ali če pri uvajanju sodeluje nekdo iz njihove 

organizacije. 

Uvajanje skrbnikov je potrebno poleg vsebinskega področja, vezanega na aplikativni 

sistem, izvesti tako za splošno sistemsko področje kot tudi za področje skrbništva 

podatkovne baze. Uvajanje se običajno izvaja pod nadzorom razvojne ekipe. 

Sestavni del uvajanja so tudi: 

• arhiviranje in restavriranje starih podatkov in 

• nastavitve parametrov.  

Temu sledi še en pomemben element uvajanja. Uvesti je treba ekipo za potrditveni 

test, katera bo sodelovala pri izvajanju testa. Ekipa mora biti sestavljena iz 

uporabnikov in skrbnikov; vsi člani ekipe morajo opraviti uvajanje in morajo dobro 

poznati delovanje aplikacije. 
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3.5 Uporaba informacijskega sistema 

V fazi vpeljave je potrebno pripraviti tudi okolje za vzdrževanje in produkcijsko 

okolje, začne se uporabljati nov aplikativni sistem in v primeru prenovitve odstrani 

starega. 

To okolje se uporablja za zadnje popravke in spremembe na lokaciji ter predvsem za 

vzdrževanje informacijskega sistema. Vzdrževalno okolje mora biti na voljo, dokler 

ne bo dokončno izdelan nov informacijski sistem. Vzpostavitev okolja za 

vzdrževanje je potrebno tudi, kadar bo uporabnik sam vzdrževal informacijski sistem 

in ne bo imel zunanjih serviserjev. 

V tej fazi je potrebno tudi pripraviti produkcijsko okolje, v katerem bo aplikacija 

delovala. Naloga za pripravo produkcijskega okolja pripada skrbnikom aplikativnega 

sistema pod nadzorom razvojne ekipe. Priprava produkcijskega okolja obsega 

pripravo strežnikov in pripravo odjemalcev. 

To je najpomembnejši dogodek v celotni fazi razvoja informacijskega sistema. O 

trenutku začetka uporabe mora biti vnaprej obveščena vsa organizacija. 

Najprimernejši čas za začetek uporabe novega informacijskega sistema so delovno 

neintenzivna obdobja. 

Glavna pogoja, ki morata biti izpolnjena za začetek uporabe, sta: 

• uspešno opravljene aktivnosti testiranja prevedbe podatkov in 

• uspešno opravljene aktivnosti testiranja uvajanja. 

Če pa gre za prenovitev sistema, pa imamo na razpolago več različnih prehodov: 

• Uporablja se le nova aplikacija, možnosti za ponovno uporabo stare ni več. 

Ta način ni primeren za kritične aplikativne sisteme. 

• Vzporedno se uporabljata star in nov aplikativni sistem. V primeru težav z 

novim se preneha njegova uporaba, izgube podatkov in težav ni. Preklopi se 

na star sistem in vse je nazaj v uporabi. 
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• Uporablja se le nov aplikativni sistem, še vedno je omogočen dostop do 

starega, ampak omogoča samo možnost pregledovanja, ne omogoča pa tudi 

operativnih funkcij. 

V tej fazi je potrebno odstraniti vso programsko opremo, vezano na star aplikativni 

sistem. Programi in podatki se arhivirajo, vsa preostala programska oprema in strojna 

oprema, ki ni več potrebna, se lahko odstrani. V primeru, ko so stari podatki še 

potrebni, se možnost pogleda ohrani, kar je v davčnem informacijskem sistemu 

nujno. 
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4 VODENJE KAKOVOSTI V DAVČNI UPRAVI 

Davčna uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za finance s 

sedežem v Ljubljani. Davčno upravo vodi generalni direktor oziroma direktorica 

oziroma njegov namestnik oziroma namestnica, ki je za svoje delo odgovoren 

ministru, pristojnemu za finance. Davčna uprava opravlja naloge v skladu z zakoni, 

ki urejajo obdavčevanje in postopke v zvezi z obdavčevanjem, kamor sodi tudi 

Zakon o davčni službi, v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor in v skladu z 

drugimi predpisi in mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 

Davčno upravo sestavljajo Generalni davčni urad in Davčni uradi. Davčni organi so 

organizacijske enote Davčne uprave, ki se ustanavljajo za opravljanje nalog davčne 

službe na določenem območju ali za določeno področje dela. Izpostave so 

teritorialno notranje organizacijske enote Davčnih uradov. 

4.1 Računalniške aplikacije, ki se uporabljajo v Davčni upravi 

Aplikacija, na kateri se gradi prihodnost informacijskega sistema Davčne uprave, je 

aplikacija IDIS. V tej aplikaciji je zajeto registriranje davčnih zavezancev za namene 

DDV ter registracija zavezancev za pavšalna nadomestila. Preko te aplikacije je pred 

1.6.2008 potekal ročni vnos DDV obrazcev, sedaj pa to poteka preko aplikacije e-

davki (slika 2). V aplikaciji IDIS imamo možnosti izpisa kartice davčnega zavezanca 

ter pripravljanje temeljnic, sklepov, odločb, vabil za predložitev manjkajočih 

obrazcev.  

Preko aplikacije IREK poteka oddaja obrazcev za zaposlene delavce pri samostojnih 

podjetnikih ter pravnih osebah. Zavezanci oziroma njihovi pooblaščenci morajo za 

oddajo obrazcev preko aplikacije e-davki uporabljati kvalificirano digitalno potrdilo, 

ki ga pridobijo preko raznih institucij, ki izdajajo takšna potrdila. Sistem je 

pripravljen tako, da zavezanca opozori na kritične napake, ki jih je naredil pri vnosu 

v sistem in ga tako že sam sistem kontrolira ali se je zgodila kakšna formalna, 

računska ali pa zgolj vsebinska napaka pri oddaji dokumenta. 

Naslednja aplikacija v Davčni upravi Republike Slovenije je Register davčnih 

zavezancev ali krajše RDZ. To je osnovna aplikacija, v katero poteka ročen vnos 
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oziroma avtomatski prenos iz drugih organizacij, kot so AJPES (Agencija Republike 

Slovenije za javnopravne evidence in storitve), Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, Ministrstvo za kulturo, Centralni register prebivalstva Republike 

Slovenije, itd. Iz te aplikacije se črpajo podatki oziroma se dnevno izvajajo 

avtomatski prenosi v druge aplikacije. Vsi podatki, ki so v RDZ, so tudi v vseh 

ostalih aplikacijah, ki jih uporablja Davčna uprava. Sistem RDZ je zelo občutljiva 

aplikacija tudi v smislu varovanja osebnih podatkov. Za varnost osebnih podatkov je 

poskrbljeno tako, da se vsak vpogled za zavezanca beleži in moramo vsi zaposleni 

voditi evidenco vpogledov v RDZ. Vsake tri mesece imamo tudi kontrolo evidenc 

vpogledov, kjer se preverja, če vsi zaposleni pravilno vpisujejo vpoglede v RDZ, s 

čimer preprečujemo morebitne nepooblaščene vstope oziroma vpoglede.  

 

 

Slika 2: Računalniška aplikacija e-davki. (zaslonska slika z osebnega računalnika) 
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4.2 Vodenje kakovosti pri razvoju in dopolnjevanju teh aplikacij 

Vodenje kakovosti in dopolnjevanje aplikacij poteka v naši organizaciji preko 

posodobitev, ki se avtomatsko sprožijo preko glavnega Davčnega urada v Ljubljani. 

Ko pa poteka kakšna pomembnejša nadgradnja, moramo vsi uporabniki zapustiti 

davčne sisteme, da lahko opravijo nadgradnjo. Vodenje kakovosti poteka tako, da 

našim informatikom tedensko sporočamo napake in izboljšave o delovanju 

informacijskega sistema. Informatiki zberejo podatke od našega Davčnega urada ter 

jih posredujejo na Glavni urad v Ljubljano, kjer preučijo napake ter pregledajo, kaj bi 

se dalo na sistemu izboljšati. Tedensko imamo tudi delovne sestanke, kjer 

obravnavamo novosti glede zakonodaje in postopkov ter obravnavamo kakovost 

našega informacijskega sistema. Predlagamo, kaj bi se dalo izboljšati in kje bi se dalo 

stvari poenostaviti. Vse naše predloge zberemo in jih posredujemo naprej, da se 

potem predlogi obravnavajo na višji ravni. Za doseganje visokega nivoja kakovosti si 

je Davčna uprava zastavila cilj, da mora v prihodnosti pridobiti certifikat kakovosti 

ISO 9001. Da pa lahko Davčna uprava pridobi ta certifikat, mora čez veliko 

procesov, od notranjih presojevalcev, pa do zunanjih presojevalcev, ki določijo ali je 

celoten sistem dovolj ustrezen, da si lahko pridobi certifikat kakovosti ISO 9001. 

Vsak proces pri vodenju kakovosti je natančno določen in sledljiv. Vsi postopki pri 

določenem procesu so zapisani v pravilnikih in so določeni do vsake podrobnosti. 

Samo tako lahko namreč dosežemo, da se postopki, ki se izvajajo, tudi ustrezno 

kontrolirajo. Da pa bo kakovost teh procesov še višja, mora biti informacijski sistem 

v Davčni upravi zelo dobro zastavljen in kakovosten, kar dosežemo z nenehnimi 

posodobitvami. V Davčni upravi je v prihodnosti predviden popolnoma nov 

informacijski sistem. Sistem bo moral biti samo en z vključenimi podsistemi. 

Pomanjkljivost sedanjega sistema je, da je razdeljen na več sistemov, ki pa niso 

združljivi. Združljivi so samo preko aplikacije RDZ, ki zagotavlja, da so podatki v 

ostalih sistemih na tekočem. S takšnim sistemom je pa zelo težko doseči kakovost 

certifikata ISO 9001, ki si ga je za cilj zastavila Davčna uprava. Z vodenjem 

kakovosti v informacijskem sistemu bi bili lažje kos zahtevam standardu kakovosti 

ISO 9001. 
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4.3 Sistem vodenja kakovosti 

Za učinkovito vodenje kakovosti si želi Davčna uprava vzpostaviti sistem, ki 

omogoča nadzor in preglednost nad celotnim delovanjem Davčne uprave 

(Informacijski sistemi, 2008). Omogoča tudi izboljševanje uspešnosti in 

učinkovitosti dela v Davčni upravi. Sistem vodenja kakovosti Davčne uprave bo 

temeljil na procesnem pristopu. Procesni model Davčne uprave prikazuje slika 3 v 

nadaljevanju in opisuje osnovne korake za pridobitev in ohranjanje kakovosti 

informacijskega sistema v javni upravi. Glavna značilnost prikaza procesov vodenja 

kakovosti je pretvorba vhodov v izhode, ki imajo vrednost tako za zunanje kot 

notranje odjemalce. Da bi se skozi prikazane procese lahko oblikovali ustrezni 

izhodi, ki bi odjemalce zadovoljevali, je potrebno zahteve in pričakovanja najprej 

dobro poznati in razumeti ter jih prikazati v predpisani dokumentaciji. Kadar imamo 

postavljene te zahteve, lahko določimo kaj in kateri vhodi v proces so potrebni za 

zagotovitev načrtovanih izhodov (Prijazna javna uprava, 2008). 
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Slika 3: Shematski prikaz procesov v Davčni upravi. (Procesni model Davčne 

uprave, 2008) 
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4.4 Presojanje sistema vodenja kakovosti 

Davčni urad v Novi Gorici je izpostava Davčne uprave. Glede presojanja kakovosti 

informacijskega sistema je organiziran tako, da je znotraj sektorja za odmero, 

kontrolo in informiranje razdeljen v tri presojevalne skupine: 

• oddelek za samostojne podjetnike, 

• oddelek za pravne osebe in 

• oddelek za fizične osebe. 

Sodelavci v  timu so razdeljeni po oddelkih, pri čemer je natančno določeno, katero 

področje bo kdo presojal oziroma dajal pripombe. V timu opravljajo naslednje 

naloge: 

• vizualna kontrola kontrolnega lista, 

• vsebinska kontrola kontrolnega lista, 

• primerjava kontrolnega lista in dejansko opravljenega dela, 

• zbiranje predlogov za izboljšanje kakovosti, 

• tedensko poročanje o ugotovljenih nepravilnostih in izboljšavah, 

• priprava poročila o predlogih, ki jih bomo podali na kontrolni list, 

• argumentiranje predlogov, ki smo jih podali in 

• sestava skupne ocene doseženih predlogov. 

Pri opravljanju del, opisanih v diplomski nalogi, je bila moja naloga, da pregledam 

kontrolni list davka iz dejavnosti, davka na motorna vozila in podam odgovore na 

vse zgoraj naštete točke. Prav tako je bila moja naloga, da podrobno pregledam 

postopke, ki se uporabljajo na oddelku za samostojne podjetnike in jih primerjam s 

postopki, ki smo jih dobili zapisane na kontrolnem listu. Ocenil sem, da določenih 

postopkov, ki so bili zapisani na kontrolnem listu ni mogoče izvajati. Predlagal sem 

popravke pri postopanju v odmerjanju davka iz dejavnosti in davka na motorna 
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vozila. Pri slednjem je postopek vodenja kakovosti tako dovršen, da gre v najmanjše 

podrobnosti, ki se jih moramo držati da lahko dosežemo kakovost, ki smo si jo 

zadali. Podrobno sem opisal vsak korak pri obravnavanju vloge za odmero davka na 

motorna vozila. Ko davčni zavezanec prinese vlogo za odmero davka na motorna 

vozila, je potrebno najprej pregledati, če se vsi podatki ujemajo na tuji homologaciji 

kot tudi na računu. Nato je potrebno opraviti cenitev avtomobila in pregledati realno 

vrednost in vrednost, ki jo je zavezanec predložil na računu iz tujine. Če se vrednost 

ujema, zavezancu odmerimo davek, če pa se vrednost razlikuje, moramo ugotoviti, 

zakaj je prišlo do razlike. Za določanje realne cene motornega vozila se poslužujemo 

več aplikacij. Najbolj realna je cena vozila, ki se prodaja na internetu, na straneh kjer 

ponujajo rabljene avtomobile. Pri odmerjanju davka na motorna vozila je zelo 

pomembno, da se držimo določenih postopkov, ker prihaja pri teh postopkih do 

velikih tveganj pri odmerah davka na motorna vozila, zaradi razmeroma dobrega 

zaslužka in posledično do prirejanja računov iz tujine. 

Ugotovitve, zapisane v diplomski nalogi, bodo pripomogle k izboljšanju vodenja 

kakovosti v informacijskem sistemu javne uprave. Z izboljšanjem kakovosti 

informacijskega sistema bodo tudi storitve javne uprave postale kvalitetnejše. Javna 

uprava je na splošno na udaru s strani uporabnikov naših storitev, ker vedo, da smo 

financirani iz javnega denarja. Zato je toliko bolj pomembno, da so stranke 

zadovoljne z našimi storitvami. To pa lahko dosežemo samo z kvalitetnim 

informacijskih sistemom, ki nam nudi kvalitetne pogoje dela s katerimi lahko 

zagotovimo kakovost, ki jo določa certifikat ISO 9001.  

Presoja sistema vodenja kakovosti v Davčni upravi poteka na rednih delovnih 

sestankih, na katerih presojevalci v timu pregledajo svoje pripombe na delovanje 

sistema vodenja kakovosti. Pomembno vprašanje je, kako zaposleni poznajo politiko 

vodenja kakovosti v Davčni upravi, saj lahko le ob dobrem poznavanju te politike 

naredijo konkretne korake za izboljšanje organizacije in kvalitetnejše opravljajo 

predpisane naloge. Spoznali smo, da to znanje ustvarja strateško usmeritev za vso 

organizacijo. Za razliko od omejenega vpogleda v aktivnosti in naloge, lahko 

zaposleni sedaj razumejo, kako so njihove delovne naloge povezane s širšim 

poslanstvom organizacije. 
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Presojevalci moramo imeti ves čas pred očmi, da je cilje mogoče meriti na 

kvantitativen ali na kvalitativen način. Spoznali smo, da cilji kakovosti niso statični 

in jih je treba posodabljati glede na obstoječe poslovne razmere in glede na 

prizadevanja po nenehnem izboljševanju. Ne smemo pa pozabiti, da obstaja jasna 

povezava med dinamičnim vidikom prenavljanja politike ter ciljev kakovosti in 

zavezanostjo organizacije k nenehnem izboljševanju. Ko smo presojali cilje, nismo 

smeli pozabiti, da gledamo na aktivnosti, ki so v teku in da je malo verjetno, da bi 

videli končni rezultat. Zato je pomembneje ugotavljati, kako organizacija napreduje 

kot ocenjevati skladnost trenutnega stanja.  

Prišli smo tudi do spoznanja, da so za napredek organizacije bistvena naslednja 

vprašanja: 

• Kako so cilji določeni? 

• Kako se zaposlene seznanja s politiko in cilji? 

• Kako se meri napredek pri doseganju ciljev in kako se z napredkom seznanja 

zaposlene? 

• Kateri procesi za pomoč pri doseganju ciljev so vzpostavljeni? 

• Ali obstajajo dokazila o napredku? 

Naknadno se nam je postavilo vprašanje, kaj se zgodi z neskladji v sistemu. Odgovor 

na to vprašanje smo poiskali v odražanju sposobnosti organizacije, kako ravna ob 

problemih na sistematičen način. Nadzor neskladij v sistemu je temeljna dejavnost in 

sodi med tiste, ki jo izkušeni presojevalci vselej preverijo. Ni veliko drugih procesov, 

ki zahtevajo tako strogo upoštevanje dokumentarnih postopkov oziroma navodil, kot 

je to v primeru nadzora neskladij v sistemu. Ugotovili smo, da tukaj ne sme biti 

prostora za odstopanje in poenostavljanje postopkov. Poudariti je treba še, da se 

nadzor neskladij v sistemu nanaša v enaki meri na storitve kot na opredmeteno blago. 

Poročila, podatki, odločbe, sklepi, rezultati nadzora, intelektualna lastnina, je samo 

nekaj storitev, ki so lahko potencialno neskladne. V primerih neskladnosti je 

potrebno izvesti vse potrebne aktivnosti nadzora neskladnosti. Med presojo smo 

prišli do naslednjih vprašanj, ki so se nam pojavljala: 
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• Kako se identificira neskladen sistem? 

• Kje se nahaja napaka? 

• Kakšne so odgovornosti in pristojnosti, povezane z ravnanjem z neskladnim 

sistemom? 

• Kako se odloči in izvede posodobitev sistema? 

• Kako je postopek povezan s procesom popravljalnih aktivnosti? 

Pri presojanju se nam je postavilo tudi vprašanje, kako bi ocenili zahteve odjemalcev 

in kako se jih sporoča. Vse organizacije imajo takšne ali drugačne izdelke, ki so 

lahko namenjeni zunanjemu odjemalcu ali preprosto naslednjemu procesu v 

organizaciji. V obeh primerih morajo zaposleni vedeti, kakšne so zahteve glede 

izdelka. Spoznali smo tudi, da standard ISO 9001 dodatno predpisuje, da morajo biti 

informacije, ki opisujejo izdelek, razpoložljive. Vprašanje v skupini je tudi bilo, kako 

zaposleni dostopajo do informacij o zahtevah izdelka. To je zelo pomembno 

vprašanje presoje, saj prihaja v primerih, ko zahteve niso dostopne, pogosto do 

velikih težav. Zaposlenim zahtev ni treba poznati na pamet, vendar morajo biti 

vsekakor sposobni najti tekočo različico zahtev in opisati, kako te zahteve 

izpolnjujejo. 

V nadaljevanju smo obravnavali tudi vprašanje zmanjševanja tveganja pojavitve 

problemov pri poslovanju. Na začetku se nam je zdela rešitev razmeroma enostavna, 

v praksi pa se je izkazalo, da je zmanjševanje tveganja nastanka problemov precej 

bolj zahtevno. Najbolj samoumeven način se nam je zdel način za pripravo 

preventivnih ukrepov s pomočjo analize podatkov o primernosti in uspešnosti 

vodenja sistema. Podatkovna analiza je predvsem naloga poslovodstva, vendar se jo 

lahko izvaja tudi na drugih ravneh organizacije. Če se v organizaciji odprto 

izmenjujejo podatki in se vzpodbuja njihova analiza v čim širšem okolju, potem 

postanejo preventivni ukrepi bolj enostavni. 

Obravnavali smo tudi način obravnave pritožb odjemalcev, predvsem z vidika 

vzpostavitve sistema, ki bi pritožbe reševal prednostno. Kot presojevalci smo iskali 

dokaze o sistematičnem pristopu obravnave pritožb v sistemu. Da lahko 
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obravnavamo pritožbe, moramo imeti opredeljene odgovornosti za beleženje in 

sledenje pritožbam. Imeti moramo jasne zapise o težavah z vključitvijo vseh 

pomembnih dejstev, določitev vzrokov za težave in ukrepe, ki se nanašajo na vzroke. 

Dogovorili smo se tudi, da je potrebno posamezne primere pritožb vzorčiti. Ponovno 

so se nam pojavljala naslednja vprašanja: 

• Ali se število pritožb spreminja s časom? 

• Katera je največja skupina pritožb? 

• Kako se ukrepa v zvezi s tem? 

• Kako je osebje usposobljeno v svojih vlogah preprečevanja pritožb? 

• Kako se odjemalce seznanja o aktivnostih v zvezi z njihovimi pritožbami? 

• Katere metode se uporabljajo za identifikacijo vzrokov za pritožbe? 

Prav tako smo se dotaknili tudi področja nenehnega izboljševanja. Spoznali smo, da 

organizacije, ki so razvile orodja izboljšave in zagotovila priložnosti za njihovo 

uporabo, lažje sledijo novim zahtevam in spremembam. Izboljšave velikega obsega 

naredijo velik vtis, vendar so prav tako pomembne vse ostale izboljšave, tudi manjše. 

Ocenili smo, da v primeru, če ena ali dve osebi nista sposobni zagotoviti dokaza o 

izboljšavi, to še ni nujno problem. Lahko sicer kaže na šibkost v prizadevanjih za 

izboljšave in bodo zato potrebne nadaljnje preiskave. V sodobnem sistemu vodenja 

kakovosti je celotno osebje vključeno v prizadevanja za izboljšave, zato je tu 

dokazov, da se izboljšave res dogajajo, na pretek. Iskati moramo dokaze, da 

organizacija analizira podatke iz spremljanja procesa, ki jih nato uporabi za 

vrednotenje učinkovitosti procesa oziroma za izboljšanje učinkovitosti. 

Naslednja tema je usposabljanje uporabnikov informacijskega sistema. Pregledali 

smo, ali se usposabljanje izvaja kot refleksna aktivnost brez resničnih ciljev ali pa je 

usmerjena h krepitvi tistih veščin in znanj vsakega posameznega zaposlenca, ki so 

potrebne za napredek organizacije. Usposabljanje se mora nanašati na vse zaposlene 

in ne le na ozko plast organizacije. Kot presojevalci smo ugotavljali, če je 
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vzpostavljen sistematičen pristop za ugotavljanje usposobljenosti in za preverjanje, 

če je ta pristop učinkovit. 

Ko smo predelali temo usposabljanja, so se nam postavila podvprašanja in sicer: 

• Kakšne vrste usposabljanja so deležni novo zaposleni? 

• Kako se vrednoti uspešnost usposabljanja? 

• Kaj se zgodi, ko se ugotovi, da usposabljanje ni uspešno? 

• Kakšna dokumentacija o usposabljanju se vzdržuje? 

Za zaključek pa smo se posvetili vprašanju, kako naj presojamo posamezni proces. 

Spoznali smo, da je potrebno proces razdeliti na posamezne, obvladljive dele, saj ga 

je kot celoto prezapleteno pregledovati. Prva naloga presojevalcev je ugotoviti, čemu 

je namenjen proces, oziroma kaj se od njega pričakuje. Uspešnost delovanja nekega 

procesa najbolje dokažemo, če pogledamo, kako dobro izložki iz procesa A 

zadovoljujejo vhodne zahteve procesa B. 

Za določitev posameznega procesa je treba opredeliti vse njegove značilnosti, 

potrebne za njegovo dobro razumevanje in učinkovito upravljanje. Določiti je treba 

tudi potrebni nadzor in kazalnike za sistematično merjenje in izboljševanje 

sposobnosti procesov, da bi se zagotovili pričakovani izhodi in rezultati v 

učinkovitosti informacijskega sistema. Kazalnike sposobnosti procesa je treba 

določiti predvsem v povezavi z namenom. Določitev procesa se praviloma izvede v 

timu, ki pridobi vse potrebne informacije o zahtevah zunanjih in notranjih 

odjemalcev. 

Procesi vodenja na ravni Davčne uprave morajo biti glede na svojo kompleksnost in 

zahtevnost hierarhično razdeljeni na podprocese, saj se na ta način lažje analizirajo 

postopki. Vsak proces mora biti podrobno določen v dokumentaciji procesa, katera 

zagotavlja izvajanje, uspešno upravljanje in nenehno izboljševanje procesa. 

Natančno določitev in opis poslovnih procesov opredeljuje Metodološko navodilo o 

določitvi in opisu poslovnih procesov Davčne uprave Republike Slovenije. 
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(Metodološko navodilo o določitvi in opisu poslovnih procesov Davčne uprave 

Republike Slovenije, 2008). 

Za skrbnike procesov so določeni vodje sektorjev in služb na Generalnem davčnem 

uradu. 

Odgovornost skrbnikov procesov je, da: 

• določajo procese, 

• zagotavljajo potrebne postopke in navodila za izvajanje aktivnosti, 

• skrbijo za kompetentnost izvajalcev in za druge potrebne vire, 

• zagotavljajo ustrezen nadzor in meritve procesov, 

• analizirajo povratne informacije, 

• zagotavljajo učinkovito obvladovanje tveganj v procesih, 

• izvajajo ukrepe, potrebne za doseganje zastavljenih ciljev in načrtovanih 

rezultatov, 

• skrbijo za nenehno izboljševanje sposobnosti procesov in 

• poročajo vodstvu o delovanju in uspešnosti procesov. 

Skrbniki procesov so vključeni v proces izobraževanja kot je prikazano na sliki 4 

(intranet DURS, 2008). Prikazano je, kako se postopek začne s preverjanjem 

upravičenosti zahtevka po izobraževanju in kako se celoten postopek zaključi s 

poročilom o izobraževanju. 
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Slika 4: Sistematski prikaz izobraževanja skrbnikov procesov. (Izobraževanje 

skrbnikov procesov, 2008) 
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4.5 Zahteve glede dokumentacije 

Za natančno izdelavo dobrega in učinkovitega informacijskega sistema je potrebno 

postaviti zahteve glede dokumentacije. Te zahteve so v Davčni upravi visoke, 

opredeljene pa so v Zakonu o davčni službi (ZDS-1, Ur. l. RS, št. 57/2004) in 

drugimi podzakonskimi akti kot je Pravilnik o načinu vodenju davčnih evidenc (Ur.l. 

RS, št. 33/2006), Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 

(ZVDAGA, Ur. l. RS, št. 30/2006), Zakon o elektronskem poslovanju in 

elektronskem podpisu (ZEPEP, Ur. l. RS, št. 57/2000), Uredba o upravnem 

poslovanju (Ur. l. RS, št. 20/2005). To so samo glavni zakoni in predpisi, ki določajo 

ravnanje in poslovanje Davčne uprave Republike Slovenije. 

4.6 Zbiranje podatkov 

Obstoječe stanje merjenja kakovosti v Davčni upravi je takšno, da Davčna uprava 

uporablja kazalnike oziroma merila uspešnosti in učinkovitosti poslovanja. Kazalniki 

oziroma merila omogočajo pregledovanje doseganja ciljev kakovosti. Davčna uprava 

se skrbno pripravlja na nenehno izboljševanje uspešnosti procesov in kakovosti 

storitev. 

Ciljno stanje za doseganje želene kakovosti v Davčni upravi lahko razvrstimo v tri 

strateške cilje: 

• najvišja možna stopnja izpolnjevanja davčnih obveznosti, 

• učinkovita, prilagodljiva in uspešna organizacija ter zanesljiv in varen 

informacijski sistem in 

• uspešno sodelovanje Davčne uprave z drugimi ustanovami javne uprave. 

Za načrtovanje kakovosti za dosego želenih ciljev v Davčni upravi so odgovorni 

vodje notranjih organizacijskih enot in skrbniki procesov. Načrtovanje kakovosti je 

podrobno predstavljeno v Zakonu o davčni službi in v drugih dokumentih. 

Glede na obstoječe stanje in nenehne spremembe bo morala Davčna uprava zbirati in 

analizirati podatke s sodobnejšim informacijskim sistemom. Podatki se nanašajo na 
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doseganje načrtovanih ciljev pri opravljanju nalog iz dejavnosti davčne službe 

oziroma načrtovane uspešnosti in učinkovitosti poslovanja za ugotavljanje 

ustreznosti in učinkovitosti sistema vodenja kakovosti. V Davčni upravi se že nekaj 

let uporabljata sistema za vodenje kakovosti in za ugotavljanje vzrokov neskladnosti 

in priložnosti za izboljšave v Davčni upravi, vendar sistema nista učinkovito 

informacijsko podprta. Podatki za analize se pridobivajo iz evidenc Davčne uprave, 

ki pa ni elektronsko podprta v vseh primerih, zato bi bilo potrebno izdelati en sam 

informacijski sistem, ki bi vseboval vso funkcionalnost za analiziranje in delovanje 

Davčne uprave. 

Na podlagi analiziranih podatkov se bodo uporabljale s pomočjo sodobnejšega 

informacijskega sistema objavljati informacije o doseženih rezultatih Davčne uprave: 

• o karakteristikah in trendih procesov in storitev, 

• o zadovoljstvu zavezancev za davek in 

• o skladnosti z zahtevami za storitev. 

Za analizo bomo uporabljali različna orodja kakovosti, vključno s statističnimi 

metodami. Analiziranje podatkov se določa v procesu načrtovanja in spremljanja 

dela javno finančnih prihodkov in načrtovanja in spremljanja dela Davčne uprave. 

4.7 Opis procesa za sprejem vloge zavezanca 

V tem poglavju bomo opisali, kako se določi proces za določitev davčne obveznosti 

na podlagi dokumenta, ki ga je oddal davčni zavezanec. Najpogosteje so ti 

dokumenti napovedi, obračuni, vloge in dokumenti drugih organov. Te dokumente 

lahko davčni zavezanec odda v fizični obliki ali v elektronski obliki na hranilnih 

medijih ali preko sistema e-davki. Oddajanje napovedi preko sistema e-davki je v 

zadnjem času vse pogostejše. Od 1.7.2008 dalje je potrebno vsa izplačila plač 

delavcem oddajati v elektronski obliki preko sistema e-davki. To je prvi večji korak, 

ki ga je Davčna uprava naredila v elektronskem poslovanju in tako zahtevala oddajo 

dokumentov izključno v elektronski obliki. To je nekakšen uvajalni del za leto 2009, 

ko je s 1.1.2009 stopil v veljavo Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih 

odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Ur. l. št. 37/08 in 64/08), ki 
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določa, da morajo davčni zavezanci, samostojni podjetniki in ostali vse prej naštete 

dokumente oddajati preko sistema e-davki in ne več v papirnati obliki. Podlaga za ta 

pravilnik je bil Zakon o davčnem postopku (Ur.l. št. 117/06). Vsem zavezancem, ki 

dokumente še vedno pošiljajo v neustrezni obliki, dokumente z dopisom zavrnemo in 

jih napotimo na sistem e-davki ter jih vodimo, kako priti do digitalnega potrdila in do 

zaključnega dejanja, oddaje preko e-davkov. 

Naknadno bi bilo smotrno, da bi se namesto formalne fizične kontrole uvedla 

elektronska kontrola, ki bi že v samem začetku oddaje dokumenta preverila kritične 

napake in davčnega zavezanca opozorila na morebitne napake. V trenutni verziji je 

zavezancu omogočeno oddajanje dokumenta, ker je informacijski sistem tako 

nastavljen, da mu dopusti določen odstotek napake. Takšen dokument je seveda v 

nadaljnji obdelavi nemogoče obdelati, ker ga bo sistem zaznal kot napako in ga ne bo 

pustil zaključiti in arhivirati. S tem imajo davčni kontrolorji več nepotrebnega dela, 

kot bi ga imeli, če bi bila formalna kontrola dobro zastavljena in v povezavi z 

drugimi sistemi. Kriterije za vsebinsko kontrolo, ki so vgrajeni v informacijski 

sistem, določi Glavni davčni urad. Kadar se na Davčnih uradih skladno z navodili 

Glavnega Davčnega urada izvaja tudi dodatna kontrola, Glavni davčni urad določi 

okvirne kriterije, Davčni uradi pa glede na posebnosti zavezancev na območju 

delovanja Davčnega urada določijo ožje kriterije. 

V nadaljevanju sledi na podlagi raznih kontrol pravilnosti dokumenta oziroma 

dejanskega stanja ugotovitev davčne obveznosti, ki je nastala v davčnem postopku. 

Šele sedaj je nastala osnova za izdajo ustreznega akta oziroma potrditev obračuna. 

Ugotovljena davčna obveznosti je tudi osnova za pripravo podatkov za davčno 

knjigovodstvo. 

4.8 Zagotavljanje ustrezne informacijske podpore 

Proces za zagotavljanje ustrezne informacijske podpore je namenjen zagotavljanju 

ustreznih strežniških, delovnih postaj, tiskalnikov in drugih infrastrukturnih kapacitet 

(Vidmar, 1997). Začetek procesa predstavlja zahteva po zagotovitvi ustreznih in 

optimalno delujočih kapacitet za nove in obstoječe sisteme. Če je zahtevek 

utemeljen, se v reševanje dodeli ustrezni osebi. Ta oseba izvede analizo predlagane 
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rešitve in pregleda obstoječe stanje. Če obstoječe stanje lahko zagotovi zahtevane 

kapacitete, se izvede prilagoditev sistema, v nasprotnem primeru se naroči nove 

kapacitete v proces zagotavljanja sistemov. Ko so nove kapacitete dobavljene, se 

namestijo. Na novo kapaciteto se namesti ustrezna programska oprema v skladu z 

zahtevami za namestitev programske opreme, ki je podana iz Oddelka za razvoj ali 

Oddelka za sistemsko podporo. Ti sistemi morajo biti razpoložljivi uporabnikom v 

predvidenih urah delovanja in ob morebitnem nastanku problemov zagotavljati 

obnovo zahtevanih sistemov. Za učinkovito delovanje sistemov se stalno izvaja 

nadzor nad delovanjem sistemov. Na sliki 5 je diagramsko prikazano pridobivanje 

novih sistemov (intranet DURS, 2008) ter nadgrajevanje obstoječih sistemov na sliki 

6 (intranet DURS, 2008). Opisani so postopni koraki ravnanja, kako postopati v 

vsakem primeru posebej. Vsi procesi so razvrščeni v več podprocesov tako, da je 

vsak korak definiran in predviden že v naprej, kar je pogoj za doseganje standarda 

kakovosti ISO 9001. 
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Slika 5: Shematski prikaz postopka pridobivanja novih sistemov. (Pridobivanje novih 

sistemov, 2008) 
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Slika 6: Shematski prikaz dopolnjevanja obstoječih sistemov. (Dopolnjevanje 

obstoječih sistemov, 2008) 
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4.9 Storitve elektronskega poslovanja in vloga kakovosti 

Zagotoviti je treba sistem registracije, ki dovoljuje ravni dostopa skladne z ravnjo 

identifikacije uporabnika. Dostop do registracijskih storitev mora potekati preko 

strežnikov, ki se nahajajo v t.i. »demilitarizirani coni«. 

Od uporabnikov je treba zahtevati, da priskrbijo informacije, ki so potrebne za 

overitev njihove identitete. Uporabnike je mogoče overiti s pomočjo začetnega gesla, 

ki je bilo poslano potencialnim strankam na varen način. 

Registracijski postopek mora biti razdeljen na dva dela tako, da ga je mogoče 

dokončati samo potem, ko je bil priskrbljen veljaven elektronski naslov. Politika 

nadzora dostopa za prehode in požarne pregrade mora jasno opredeljevati tveganja, 

ki so povezana s posamezno dovoljeno vrsto prometa. Kadar se ne overja naslova 

elektronske pošte pošiljatelja oziroma naslovnika, se ne sme predpostavljati, da je 

elektronsko pošto poslala oseba, na katero kaže naslov. Samodejna razširitev datotek 

mora biti onemogočena in ne sme dovoljevati, da se nenadzorovano razširja datoteke 

in s tem uporablja prostor na strežnikih. Notranji gostitelji ne smejo biti vidni 

zunanjim uporabnikom, da ne bi prišlo do nepooblaščenega vdora v informacijski 

sistem. 

Kakovost in njena vloga v Davčni upravi je zelo pomembna pri doseganju želenih 

rezultatov. Z dvigom ravni kakovosti Davčne uprave je zelo pomembno, da je 

omogočeno elektronsko poslovanje davčnih zavezancev. V času sodobnih 

informacijskih sistemov in visoke tehnologije je skoraj nujno imeti podprt 

informacijski sistem, ki omogoča elektronsko poslovanje Davčne uprave kot celote. 

Z dosego tega cilja pa se nam odpre možnost dviga kakovosti v Davčni upravi 

(Elektronsko oddajanje obrazcev, 2008). 

Zaradi varnosti celotnega sistema ni dovoljeno oddaljeno upravljanje gostiteljev in 

usmerjevalnikov. Če je le mogoče, je treba ukaz »Port« onemogočiti. Pregledovalni 

usmerjevalnik mora biti nastavljen tako, da bo preprečeval, da bi se FTP in druge 

internetne storitvene povezave vzpostavile na neustreznih vratih. FTP in spletne 

storitve se morajo izvajati na ločenih gostiteljih v primarnem »nikogaršnjem« 

omrežju. 
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Informacije o konfiguraciji usmerjanja je treba redno varnostno kopirati, kar delajo 

tudi na Davčnem uradu. Informacije o konfiguraciji usmerjanja je treba zaščitno 

kopirati na izmenljive medije ali geografsko oddaljene strežnike. Zaščitne kopije 

informacij o konfiguraciji usmerjanja morajo biti zaščitene pred fizičnimi in 

okoljskimi grožnjami. Postopke in rezultate zaščitnega kopiranja informacij o 

konfiguraciji usmerjanja bi bilo potrebno za dobro varnostno zaščito informacijskega 

sistema testirati najmanj enkrat na vsakih 6 mesecev. 

Nadzorstva za omejevanje poti med uporabniško delovno postajo in računalniško 

storitvijo bi morala vključevati: 

• dodelitev namenskih linij ali telefonskih številk, 

• samodejno povezavo vrat z določenimi aplikativnimi sistemi ali varnostnimi 

prehodi, 

• omejitev menijskih ali podmenijskih možnosti za posamezne uporabnike, 

• preprečitev neomejenega prehajanja iz omrežja v omrežje, 

• uveljavitev uporabe posebnih aplikativnih sistemov ali varnostnih prehodov 

za zunanje omrežne uporabnike,  

• aktiven nadzor dovoljene komunikacije od vira do končne točke preko 

varnostnih prehodov in 

• omejitev omrežnih dostopov z vzpostavitvijo ločenih logičnih domen (npr. 

navidezno zasebno omrežje) za uporabniške skupine znotraj Davčne uprave 

Republike Slovenije. 

V omrežju v skupni rabi morajo biti uvedena nadzorstva usmerjanja, s čimer 

zagotovimo, da informacijski tokovi ne kršijo politike nadzora dostopa ter da se 

zaupne informacije ne bi znašle pri nepooblaščenih osebah.  Nadzorstva usmerjanja 

morajo temeljiti na pozitivnem preverjanju naslovov virov in destinacij. Prevajanje 

omrežnih naslovov je lahko implementirano v strojni ali programski opremi, kar 

olajša nadzor nad informativnim sistemom in omogoča lažjo sledljivostjo 

uporabnikov. Za omejevanje ravni dostopa med notranjimi in zunanjimi gostitelji je 
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treba uporabiti filtre, ki uporabnikom onemogočajo, da bi opravljali naloge, za katere 

niso pooblaščeni. 

Usmerjevalnike za filtriranje je treba konfigurirati tako, da sprejemajo pakete iz 

vnaprej določenih virov (filtriranje virov) in pri tem ni mogoče, da bi prišlo do 

nepooblaščenega vdora v informacijski sistem. Prav tako je potrebno upoštevati, da 

usmerjevalniki pakete predajajo naprej samo vnaprej določenim gostiteljem 

(filtriranje destinacij). Hkrati je potrebno upoštevati tudi zahtevo, da zunanji 

gostitelji ne morejo komunicirati z vnaprej določenimi notranjimi gostitelji. Znotraj 

organizacije mora biti dostop do interneta nadzorovan zato, da ne bi prišlo do 

zlorabljanja položaja in nezaželenih vdorov v informacijski sistem. Za nadzor 

sistemov, če jim je dovoljena povezava z internetom, je treba uporabiti filtre, da se ne 

usmerijo na zlonamerne internetne strani, kar bi lahko predstavljalo nevarnost 

informacijskemu sistemu javne uprave. 

Pri prijavi se sme zagotoviti le omejene začetne informacije. Na ekranu za prijavo ne 

sme biti nobenih drugih informacij razen pozivnika za prijavo. Prikaže naj se 

obvestilo, ki navaja, da je dostop dovoljen samo pooblaščenim uporabnikom. 

Prikazati se smejo samo polja za vnos podatkov, ki so potrebni za izvedbo prijave. 

Dokler ni opravljena uspešna prijava, se na zaslonu ne sme prikazati noben 

identifikator aplikacije. 
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5 OPRAVLJENO DELO 

Rezultati dela, ki smo ga opravili v okviru diplomske naloge, prispevajo k 

zanesljivosti izvajanja računalniško podprtih opravil na Davčni upravi. Pokazali smo 

potek sporočanja in naročanja sprememb v programskih sistemih, ki jih uporablja 

Davčna uprava. Vsaka sprememba pomeni tveganje, da se z uvedbo novosti nehote 

pokvari del obstoječe funkcionalnosti sistema. Cilj formaliziranega izvajanja teh 

postopkov je zmanjšati delež nenamernih napak v informacijskih sistemih, ki so 

posledica uvajanja sprememb in izboljšav. 

Programske sisteme, ki jih pri svojem delu uporabljajo zaposleni v Davčni upravi, 

smo spoznavali en mesec. Na kratko so opisani v poglavju 4.1. Nato smo en mesec 

porabili za spoznavanje obstoječih dokumentov, ki predpisujejo izvajanje nadgradenj 

in izboljšav programskih sistemov. V poglavju 4.4 smo opisali tipičen postopek dela, 

ki ga opravljajo presojevalci pri oblikovanju predlogov sprememb v programskih 

sistemih. V postopku uporabljajo kontrolni list, na katerem je pripravljen seznam 

procesnih kontrol, ki se izvajajo na ustreznih kontrolnih točkah pri posameznih 

procesih. Cilj uporabe kontrolnega lista je odpravljanje neskladnosti in izvajanje 

ukrepov in izboljšav v programskih sistemih. Delo v okviru diplomske naloge je kot 

rezultat vključevalo tudi dopolnitve  postopkov kontrole v posameznih kontrolnih 

točkah, ki smo jih predlagali na osnovi izkušenj. Predlagane dopolnitve so bile 

upoštevane v novih verzijah kontrolnega lista. 

V nadaljevanju smo izdelali entitetno relacijski diagram (ERD) za podporo 

evidentiranja izpolnjenih kontrolnih listov kot zahtevkov za spremembe programskih 

sistemov. Logični ERD je prikazan na sliki 7 in predstavlja osnovo za vzpostavitev 

baze podatkov, ki zagotavlja sledljivost zahtevkov za spremembe in njihove 

realizacije v obstoječih programskih sistemih. Prikazani ERD predstavlja pomemben 

korak v smeri izdelave  računalniškega sistema za sledenje zahtevkov. Izdelava ERD 

je trajala en mesec. 

Postopki, se izvajajo ob nadgradnjah programskih sistemov, so samo do neke mere 

formalizirani. Usmeritev v nadgradnjo formalizacije postopkov v skladu s 

standardom ISO 9001 je smiselna, saj pomeni korak v smeri zmanjšanja tveganja 

nepravilnega delovanja programskih sistemov. Opravljeno delo v okviru diplomske 



 51 

naloge pomeni korak v smeri doseganja višjih standardov kakovosti na področju 

računalniških programskih rešitev v Davčni upravi in s tem korak v smeri doseganja 

pogojev za pridobitev certifikata o poslovanju skladnem s standardom ISO 9001. 

 

GENERALNI DAVČNI URAD

PK šifraGDU

 naziv
 odgovornaOseba

KONTROLNI LIST
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KONTROLNA TOČKA
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PK,FK2 šifraPriloge
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Slika 7: Logični entitetno relacijski diagram (ERD) za podporo evidentiranja 

izpolnjenih kontrolnih listov. 
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6 ZAKLJUČEK 

V diplomski nalogi smo obravnavali problematiko zagotavljanja kakovosti 

informacijskih sistemov pri izdelavi novih sistemov in pri njihovih funkcionalnih 

nadgradnjah. Analizirali smo možnosti za dvig ravni kakovosti informacijskega 

sistema in prikazali, kako bi dosegli višjo raven kakovosti informacijskega sistema v 

Davčni upravi. Ugotovili smo, da je potrebno za učinkovito vodenje kakovosti 

vzpostaviti informacijski sistem, ki bo omogočal nadzor in preglednost nad celotnim 

delovanjem Davčne uprave Republike Slovenije. Davčni urad kot izvajalec 

zakonskih nalog v želji in v duhu prijazne uprave nenehno strmi k dvigu ravni 

kakovosti, kar pa je moč doseči le preko kakovostnega informacijskega sistema, ki 

omogoča tudi opravljanje analiz o storjenih korakih za izboljšavo kakovosti 

informacijskega sistema. 

V današnjem času so informacijski sistemi tako kompleksni, da je potrebno za 

izdelavo kakovostnega informacijskega sistema v vse faze izdelave vključiti tako 

strokovnjake kot tudi uporabnike, ki s svojim znanjem in izkušnjami lahko bistveno 

pripomorejo k uspešnejši uveljavitvi informacijskega sistema. Vključevanje 

uporabnikov v faze razvoja informacijskega sistema zagotavlja, da je rezultat takšen 

informacijski sistem, kot si ga uporabniki in njegovi snovalci želijo. Kakovosten 

informacijski sistem pa lahko dosežemo samo z ustreznim spremljanjem in vodenjem 

kakovosti v vseh fazah njegove izdelave. Vloga vodenja kakovosti je torej ključni 

dejavnik uspeha izdelanega in uporabljenega informacijskega sistema.  

V času sodobnih informacijskih sistemov in visoke tehnologije je nujno imeti podprt 

informacijski sistem, ki omogoča elektronsko poslovanje Davčne uprave kot celote 

ter na ta način doseganje zahtevane kakovosti. Za uporabnike informacijskega 

sistema je torej ključno imeti takšen informacijski sistem, pri kateremu lahko 

izkoristimo vse njegove funkcije in tako dosežemo želeno kakovost storitve. Visoko 

kakovost storitve pa zagotovo pričakujejo vsi uporabniki storitev javne uprave. Z 

dobrim informacijskim sistemom bo javna uprava lažje dosegla evropske standarde 

in posebej standard ISO 9001, cilj,  ki si je zadala že leta 1996, ko je Vlada 

Republike Slovenije sprejela krovno izjavo o »Politiki kakovosti v državni upravi«. 

Da bi v Davčni upravi RS dosegli želeno raven kakovosti in tako pridobili certifikat 
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ISO 9001, morajo nujno posodobiti informacijski sistem oziroma ga zasnovati na 

novo, od temeljev do končne uporabe.   

Certifikat ISO 9001 določa, da morajo biti vsi ključni procesi podrobno predpisani v 

naprej, da je potem njihovo izvajanje lahko sledljivo. Če imamo dober informacijski 

sistem, je procesom veliko lažje slediti, saj je že sam sistem zasnovan tako, da ima 

notranje kontrole, ki opozarjajo na napake oziroma nam nepravilnih procesov ne 

dovolijo izvesti. 

V diplomski nalogi smo prikazali, kako se informacijski sistem gradi, kako potekajo 

njegove nadgradnje in kaj vse je potrebno, da takšen projekt na koncu uspešno 

deluje. Poleg kvalitetnega informacijskega sistem mora Davčna uprava RS za 

pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001 zagotoviti tudi dokumentiranje vseh 

postopkov, ki se izvajajo v Davčnih uradih in tako zagotoviti njihov pregled, 

sledljivost in omogočiti njihovo kontroliranje.  

Prav tako smo prikazali, kako deluje informacijski sistem v povezavi z zapisanimi 

postopki in kaj bi bilo potrebno še storiti za njihovo usklajeno delovanje. Kvalitetne 

rezultate, s katerimi dosežemo ustrezen standard, dobimo namreč le takrat, ko 

celoten sistem deluje usklajeno. Opisali smo tudi osnove razvoja informacijskega 

sistem in sicer od idejne zamisli s strani naročnika, kako naj bi bil okvirno videti 

celoten sistem, pa do končne verzije informacijskega sistema, ki vsebuje vse detajlne 

postopke, kako se je takšen sistem gradilo, katera orodja so se uporabljala in kako 

smo prišli do želenega končnega rezultata.  

V diplomski nalogi smo predstavili nekatere argumente, ki nakazujejo, da Davčna 

uprava Republike Slovenije nujno potrebuje sodobnejši informacijski sistem. Na 

področju kakovosti informacijskega sistema smo predstavili konceptualni model, 

kako priti do sodobnega in kakovostnega informacijskega sistema, ki temelji na ideji 

enotne aplikacije za vsa področja, ki jih uporabljajo v Davčni upravi. Predstavili smo 

tudi predlog, kako bi se dalo obstoječi informacijski sistem po korakih nadgraditi, da 

bi dosegli višjo kakovost ter posledično kvalitetnejše storitve, ki jih nudi Davčna 

uprava. Pregledali smo tudi vlogo elektronskega poslovanja in njegov vpliv na 

kakovost v Davčni upravi, kakor tudi v povezavi z drugimi informacijskimi sistemi, 

ki uporabljajo storitve Davčne uprave. Ugotovili smo, da bi se dalo narediti veliko 
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izboljšav poslovanja Davčnega urada ravno pri izdajanju potrdil. Uporabniki storitev 

oziroma davčni zavezanci bi lahko preko določenih izboljšav pridobili želena 

potrdila z enim samim izpisom, ki bi vseboval vse podatke, ki jih uporabnik oziroma 

zavezanec želi ali potrebuje. Potrdilo bi lahko bilo enotnega izpisa za vsa davčna 

področja, česar pa ni moč doseči brez ustrezne podpore informacijskega sistema.  

Pri izdelavi informacijskega sistema in njegovih nadgradnjah je potrebno dosledno 

upoštevati zakonodajo, ki se v Republiki Sloveniji pogosto spreminja. Ravno 

zakonodajna določila v fazah sprememb lahko predstavljajo časovne zamike 

posameznih postopkov oziroma v najslabših primerih celo onemogočijo posamezne 

postopke, ki bi sicer za končne uporabnike predstavljali izboljšave poslovanja. 

V diplomski nalogi smo spoznali, da je potrebno za kakovosten informacijski sistem 

v javni upravi upoštevati vodenje kakovosti kot enega izmed najpomembnejših 

elementov pri načrtovanju informacijskega sistema. Za uspešno vodenje kakovosti je 

tako potrebno dosegati določene standarde, ki nam omogočajo, da lahko kakovost 

izmerimo in posledično upravljamo. Spoznali smo, da je za doseganje in ohranjanje 

ustrezne ravni kakovosti potrebno vzpostaviti procese nenehnega analiziranja ravni 

kakovosti tako znotraj Davčnega urada kot tudi z zunanjimi presojevalci. 
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