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Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno 

besedilo, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F, 21/12, 47/13 in 12/14, v 

nadaljevanju ZDU-1) in 98. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 -

uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v 

nadaljevanju ZJU) izdajam

SKLEP

Minister za notranje zadeve potrjuje projekt Državni računalniški oblak, saj izkazuje nacionalni 

interes s prispevkom k uresničevanju ciljev države na ekonomskem kot tudi socialnem področju.

dr. Gregor Virant

     minister

Posredovati po e -pošti:

- Direktorat za informatiko in e-storitve



Obrazložitev:

Prenova državne informatike temelji na konsolidaciji virov in prehodu na centralizirano 

upravljanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture, skladno s smernicami oblačnega 

računalništva. Državni računalniški oblak (v nadaljevanju: DRO) je oznaka za poenoteno 

računalniško infrastrukturo, ki je v lasti države in jo upravlja država. Na tej infrastrukturi se 

izvajajo storitve, ki uporabljajo občutljive, osebne in druge podatke in informacije, ki jih država 

ne želi shranjevati izven svojega okolja. 

DRO bo omogočil vsem državnim institucijam (neposredni proračunski uporabniki), da hitro 

dosežejo svoje poslovne cilje in to ceneje, kot če bi potrebno infrastrukturo zgradili in upravljali v 

lastnih centrih. Država jim teh storitev ne bo zaračunavala, bo pa zaradi preglednosti poslovanja 

pripravljala informativne obračune, vezane na uporabo virov DRO. 

Storitev Model storitve

Skupne centralne informacijske rešitve (Pisarniško poslovanje, moduli osnovnega 
poslovanja ministrstev, blagajniški sistem) 

SaaS

Storitev centralne elektronske pošte SaaS

Storitev hrambe elektronskih dokumentov SaaS

Storitev centralnega arhiviranja DaaS 

Storitev univerzalne hrambe objektov (dokumentov, zadev, multimedijskih datotek) DaaS

Storitev relacijskih podatkovnih zbirk DaaS

Storitev skupnih gradnikov (Enotna prijava, elektronski podpis, časovno žigosanje, 
elektronsko vročanje, izmenjava velikih datotek, storitveno vodilo)

DaaS

Storitev gostovanja zahtevnih informacijskih sistemov DaaS

Storitev gostovanja spletnih predstavitvenih mest DaaS

Storitev zagotavljanja izvajalne platforme PaaS

Storitev zagotavljanja virtualne strežniške infrastrukture IaaS

Storitev razvojne platforme DEVaaS

Tabela 1: Seznam storitev DRO



Za vzpostavitev načrtovanega DRO je potrebno zagotoviti referenčno arhitekturo s procesnimi 

in podatkovnimi zmogljivostmi, posodobiti infrastrukturo pri overitelju digitalnih potrdil, 

vzpostaviti infrastrukturo za zagotavljanje informacijske varnosti in prenoviti varnostne 

mehanizme v državnem komunikacijskem omrežju.

Projekt Državni računalniški oblak bo financiran še iz finančne perspektive 2007-2013, in sicer 

iz naslova presežnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (overcommitment), 

Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov, Gospodarsko-razvojne 

infrastrukture, prednostna usmeritev Informacijska družba.

Za potrditev operacije je zahteva Evropskega sklada za regionalni razvoj, da projekt izkazuje 

nacionalni interes, kar potrdi minister s sklepom. 

Nacionalni interes tega projekta je utemeljen s tem, da bo pripomogel uresničevati cilje države 

na ekonomskem kot tudi socialnem področju. Država bo tako z investicijami spodbudila 

gospodarstvo, pozitivni učinki pa bodo razvidni tudi v večjemu številu novih digitalnih delovnih 

mest, s čimer bomo pripomogli k boljšim zaposlitvenim možnostim mladih.
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