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1. Uvod 

 

1.1. Predmet javnega naročila 

Predmet javnega naročila je "Prenova in nadgradnja informacijskega in dokumentnega 
sistema Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Sistem za upravljanje z zadevami - Case 
Management System) ter vzdrževanje tega sistema". 

 

1.2. Razlogi za investicijsko namero 

 

Projekt prenove in nadgradnje informacijskega in dokumentnega sistema Ustavnega sodišča 
(v nadaljevanju CMS) sledi strategiji programa E-pravosodje, ki ima zasnovo v Strategiji 
razvoja Slovenije v okviru prioritete učinkovitejše in cenejše države in obsega prenovo in 
nadgradnjo integriranega informacijskega in dokumentnega sistema za upravljanje z 
zadevami. 

Informacijska tehnologija na Ustavnem sodišču že dalj časa pomembno prispeva k boljšemu 
in učinkovitejšemu delu sodišča, saj podpira večino poslovnih procesov   oziroma postopkov 
obravnavanja in odločanja v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča. Tako je od leta 2004 
v uporabi Informacijski in dokumentni sistem Ustavnega sodišča Republike Slovenije – Case 
Management System (v nadaljevanju CMS), s pomočjo katerega je Ustavno sodišče 
povečevalo učinkovitost svojega dela. Informacijska tehnologija je torej pripomogla k 
skrajšanju časa, ki je potreben za rešitev zadev. Informacijska tehnologija je pripomogla tudi 
k večji kakovosti dela. Od leta 2004 so vsi vhodni in izhodni dokumenti s področja pristojnosti 
Ustavnega sodišča v elektronski obliki, poslovni procesi pa so računalniško podprti.  

Zaradi sprememb v okolju in zakonodaji, zaradi napredka tehnologije in zaradi 
pomanjkljivosti starega informacijskega sistema je potrebna temeljita prenova in nadgradnja 
CMS, s katero bomo skušali rešiti nekatere težave z obstoječim sistemom. Glede na določbe 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 51/07) 
je treba prilagoditi informacijsko podprte postopke obravnavanja in odločanja v zadevah iz 
pristojnosti Ustavnega sodišča in jih še bolj optimizirati. Pri izgradnji sistema se bodo v čim 
večji meri upoštevale dodatne zahteve glede hranjenja dokumentarnega in arhivskega 
gradiva v e-obliki. Ustavno sodišče načrtuje tudi uvedbo E-vročanja in vlaganja, ki jih že 
omogoča zakon, ki ureja pravdni postopek, ter večje povezovanje in izmenjavo podatkov v 
elektronski obliki med državnimi organi in drugimi subjekti.  

 

1.3. Cilji investicijske namere in predmet javnega naročila 

Z investicijo želi Ustavno sodišče vzpostaviti sodoben informacijski sistem CMS z naslednjimi 
cilji: 
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• informacijska podpora celotnega procesa dela Ustavnega sodišča, prenos vseh podatkov 
in dokumentov iz obstoječega sistema,  

• uporaba najsodobnejših tehnologij in standardov, ki omogočajo prilagodljivost, 
povezljivost in skalabilnost, 

• pridobitev zanesljivega izvajalca – partnerja, ki bo v skladu s pogodbo zagotavljal 
primerno vzdrževanje in po potrebi nadaljnjo nadgradnjo informacijskega sistema.  

 

1.4. Naloge in pristojnosti Ustavnega sodišča 

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in 
zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V razmerju do drugih državnih 
organov je samostojen in neodvisen organ. Večino pristojnosti in temeljna pravila postopka 
določa Ustava, pristojnosti Ustavnega sodišča so lahko določene tudi z zakonom. 
Organizacija in postopek odločanja v zadevah sta določena z Zakonom o Ustavnem sodišču 
(Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS). Svojo organizacijo in delo 
Ustavno sodišče podrobneje ureja s Poslovnikom Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 
86/07 – v nadaljevanju Poslovnik) in z drugimi splošnimi akti.  

 

Temeljni predpisi, ki urejajo delo Ustavnega sodišča: 

• Ustava Republike Slovenije, 

• ZUstS, 

• Poslovnik,  

• Pravilnik o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 93/03 – v nadaljevanju Pravilnik). 

 
Poleg predpisov je treba upoštevati še navodila v zvezi z delom na zadevah iz pristojnosti 
Ustavnega sodišča. 

Temeljni predpisi in dokumenti, ki urejajo postopke in področje dela z dokumenti: 

• ZUstS, 

• Poslovnik,  

• Pravilnik,  

• Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Uradni list 
RS, št. 30/06),  

• Smernice EU na področju ravnanja z dokumentarnim gradivom (MoReq 2),  

• Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06),  

• Enotne tehnološke zahteve (ver. 1.0, Arhiv Republike Slovenije),  

• Pravila Pošte Slovenije o oddaji pošiljk (oddajna knjiga). 
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1.5. Razlaga nekaterih temeljnih pojmov 

 

Dokument 

Dokumenti so lahko pisanja, kot so vloge, dopisi, sklepi, odločbe, odredbe ter druga pisanja 
ali zapisi v elektronski obliki.  

 

Spis/Zadeva 

Spis je zbirka dokumentov in metapodatkov o isti zadevi. O posamezni zadevi se na začetku 
odpre spis z "opravilno številko", pod katero se vodi do rešitve zadeve.  Vodita se javni in 
interni del spisa; vsebino internega dela spisa določa Pravilnik. 

Značilni podatki o spisu so npr.: 

• opravilna številka, 

• opredelitev zadeve (opis zadeve), 

• stanje zadeve, 

• sodnik poročevalec, 

• svetovalec, 

• popis vsebovanih dokumentov, 

• povezave do pridruženih spisov. 

 

Na samo zadevo so vezane tudi druge entitete, kot so npr.: 

• vlagatelji (pooblaščenci, zastopniki), 

• nasprotni udeleženci, 

• napadeni akti, 

• dogodki, 

• odredbe. 

 

V nadaljevanju se pojma spis in zadeva večinoma uporabljata kot sinonima.  

Vpisnik  

Vpisnik je zbirka določenih podatkov o vsebinsko in procesno sorodnih spisih. Zadeve se 
razvrščajo v vpisnike, ki jih določa Pravilnik. V postopku reševanja zadev v enem vpisniku se 
uporabljajo ista procesna pravila. 
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Pomožna knjiga 

Pomožna knjiga je zbirka različnih podatkov, povezana z vpisnikom. Vrste pomožnih knjig 
določa Pravilnik. 
 

1.6. Kratek opis obstoječega sistema 

 

Od leta 1991 je razvoj informacijske tehnologije na Ustavnem sodišču potekal v več fazah. 
Zadnja in največja nadgradnja informacijskega sistema je bila izvedena leta 2004, ko je bil 
uveden celovit informacijski in dokumentni sistem za upravljanje z zadevami in dokumenti – 
CMS. Takrat je bil uveden enoten sistem, ki je integriral prej ločene aplikacije in dokumente v 
CMS, ki ga uporabljajo sodniki in vse sodno osebje, ki je vključeno v poslovni proces dela z 
zadevami. 

CMS je izdelan na Lotus Domino platformi in delno že pokriva področja, ki jih mora pokrivati 
tudi novi sistem: 

• vodenje vseh vpisnikov (razen Su vpisnika), 

• vhodno/izhodna pošta s skeniranjem dokumentov (Imaging), 

• upravljanje z dokumenti (Document Management), 

• delna podpora poslovnim procesom (WorkFlow in CaseFlow), 

• delna podpora procesnih dejanj, 

• analize, pregledi in statistike, 

• obdelava in objava odločitev (postprodukcija). 

 

Skenirani dokumenti so v PDF formatu in so shranjeni na direktorijski strukturi Linux 
strežnika, v Lotus Notes dokumentih je navedena povezava do skeniranega dokumenta. 
OCR skeniranih dokumentov se ne izvaja oziroma se izvaja po potrebi v drugih orodjih. 

Vsi meta podatki so v Lotus Notes dokumentih (zapisih). 

Skoraj vsi lastni dokumenti so v Word 97-2003 formatu in so pripeti k Lotus Notes 
dokumentom kot priponke, kar omogoča tudi iskanje po polnem besedilu teh dokumentov. 

Po grobi oceni obsega obstoječi sistem 60-70 % zahtevane funkcionalnosti novega sistema 
glede vsebine, precej manj pa glede varnosti in novih predpisov o hranjenju dokumentarnega 
in arhivskega gradiva. 

Obstoječi sistem je razdeljen na naslednje glavne produkcijske baze: 

• Pošta.nsf (Modul za vhodno in izhodno pošto, imaging), vsebuje skupno cca. 280.000 LN 
dokumentov (zapisov in dokumentov), 

• Zadeve.nsf (Modul za vpisnike, upravljanje z dokumenti, analize, nadzor); ta baza 
vsebuje skupno cca. 700.000 LN dokumentov (zapisov in dokumentov), 

• Sifranti.nsf (Skupni šifranti), 
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• Odlocitve.nsf (Modul za obdelavo in objavo odločitev). 

 

Sistem uporablja približno 50 uporabnikov. 

 

Za zadeve Sodne uprave ima naročnik posebno aplikacijo, ki je prerastla iz pilotskega 
projekta v produkcijo. Izdelana je z .NET tehnologijo, ima WEB vmesnik in uporablja MS SQL 
Server podatkovno bazo ter je delno integrirana z MOSS strežnikom.  

Vsebuje naslednje funkcionalnosti: 

• vodenje Su vpisnika, 

• vhodno/izhodna pošta s skeniranjem dokumentov (Imaging), 

• upravljanje z dokumenti (Document Management), 

• enostavna podpora poslovnim procesom (WorkFlow). 

 

Z zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča so povezane le nekatere izmed zadev Sodne 
uprave (predvsem sklici sej in zapisniki). 

Sistem uporablja približno 40 uporabnikov. Z vidika poslovnih procesov, števila zadev in 
dokumentov ter kompleksnosti, predstavlja Su vpisnik le manjši del sistema. 
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2. SPECIFIKACIJE JAVNEGA NAROČILA 

 

Projekt prenove in nadgradnje informacijskega in dokumentnega sistema Ustavnega sodišča 
(CMS) obsega izdelavo novega integriranega informacijskega in dokumentnega sistema za 
upravljanje z zadevami, ki naj vsebuje naslednje glavne funkcionalnosti oziroma module: 

• vhodno/izhodno pošto z integriranim skeniranjem dokumentov (Imaging), 

• vodenje vpisnikov in pomožnih knjig ter delo z zadevami, 

• upravljanje z dokumenti (Document Management), 

• podporo poslovnim procesom (WorkFlow in CaseFlow), 

• podporo odločanju, izdelava poročil, analiz in statistik, 

• nadzor in podporo sledenju nad zadevami in dokumenti (dostopi, spremembe, verzije), 

• e-Arhiv in zagotavljanje dolgoročne hrambe elektronskih dokumentov (delno), 

• napredno upravljanje s pravicami (Rights Management), 

• enostavno in napredno izdelavo dokumentov (Document Assembly System), 

• izdelavo in integracijo sistema za podporo sejam, 

• izdelavo vmesnika za e–vlaganje in e–vročanje (portal za navedene storitve ni vključen v 
projekt), 

• obdelavo in objavo odločitev, 

• napredni informacijski servis za izmenjavo podatkov in obveščanje javnosti v povezavi s 
spletnimi stranmi (nerešene zadeve, e-obveščanje, e-vpogled v spis, odločitve, 
elektronska izmenjava podatkov …) 

 

2.1. Splošne zahteve za izdelavo novega sistema 

 

Pri izgradnji informacijskega sistema mora ponudnik upoštevati predpise, navodila in 
organizacijska pravila, ki veljajo v času izdelave projekta. Ponudnik mora upoštevati, da je 
mogoče pričakovati spremembe tako pri predpisih kot pri organizacijskih navodilih, zaradi 
česar mora biti sistem prilagodljiv.  

Rešitev mora zagotoviti enostaven in prijazen uporabniški vmesnik za delo s sistemom. 
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2 . 1 . 1 .  S p l o š n e  t e h n o l o š k e  z a h t e v e :  

• vzpostavitev skupne infrastrukture za vse module, ki so predmet razpisa, 

• uvedba informacijskega sistema, ki temelji na sodobnih tehnologijah in splošno 
sprejetih standardih, 

• funkcionalnost mora biti razvita v spletni tehnologiji (rešitev mora delovati v 
brskalnikih MS Windows Internet Explorer 8.x in Mozilla Firefox 3.x) s potrebnimi 
dodatki ali v drugačni več nivojski (odjemalec-strežnik) tehnologiji (tudi v tem 
primeru naj ponujena tehnologija omogoča,  da  bodo lahko nekatere (omejene) 
funkcionalnosti in storitve, delovale tudi v spletni tehnologiji), 

• informacijska rešitev (aplikacija, podatkovna baza in dokumentna platforma) 
mora delovati na eni od obstoječih strežniških platform na Ustavnem sodišču 
(MS Windows 2003/2008, Linux) in na eni od obstoječih podatkovnih baz na 
Ustavnem sodišču (MS SQL Server, Lotus Domino) ali na splošno uporabljeni 
podatkovni bazi na področju pravosodja (Oracle 10i ali novejši), 

• informacijska rešitev mora biti tesno integrirana z MS Office 2007 ali z novejšim, 
informacijska rešitev mora vsebovati realizacijo uvrščanja pošt iz obstoječega 
sistema elektronske pošte (MS Outlook 2007 in MS Exchange 2003),  

• če informacijska rešitev zahteva drugo licenčno programsko opremo (druga 
podatkovna zbirka, dokumentni sistem, aplikacijski strežnik, odjemalec), ki ni del 
obstoječe infrastrukture naročnika, mora biti to v ponudbi posebej specificirano, 
vključno s stroški nabave licenc, 

• v okviru podpore poslovnim procesom mora rešitev vključevati izgradnjo e-Spisa 
(elektronskega spisa). To pomeni, da mora rešitev omogočati izvajanje in 
spremljanje postopka v elektronski obliki, 

• informacijska rešitev mora biti podprta s sistemom za zagotavljanje varne 
revizijske sledi, ki omogoča sledenje in beleženje dostopov in akcij na 
dokumentih in zadevah, 

• informacijska rešitev mora omogočati uporabo kvalificiranih spletnih in osebnih 
digitalnih potrdil, 

• možnost povezovanja informacijske rešitve z drugimi poslovnimi informacijskimi 
rešitvami (npr. MFERAC) mora potekati na enoten način, in sicer je priporočena 
uporaba sodobnih tehnologij (SOA, XML, WEB  Services,…). 

 

2 . 1 . 2 .  S p l o š n e  u p o r a b n i š k e  z a h t e v e  s o :  

• enostavno pregledovanje, brskanje in navigacija, 

• iskanje po metapodatkih in vsebini dokumentov, 

• samodejno opozarjanje na nujna opravila, 
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• implementacija enostavnih pogledov na zadeve in dokumente, 

• možnost hitrega iskanja na vsakem pogledu, 

• možnost zahtevnejšega iskanja po meta podatkih, 

• možnost združevanja zapisov (group by – vsaj 3-nivojsko) in njihovega razvrščanja, 

• možnost "on the fly" filtriranja, 

• na voljo morajo biti šifranti, s pomočjo katerih lahko uporabnik s pritiskom na črko že dobi 
prvi predlog, 

• možnost tiskanja vseh seznamov, ki jih uporabnik vidi na zaslonu, ter njihov prenos v 
PDF obliko. 

 

2.2. Vhodna in izhodna pošta 

 

Vhodna/izhodna pošta je modul za evidenco vhodne in izhodne pošte. 

Na Ustavnem sodišču je vložišče v glavni pisarni, ki ima pri poslovanju pomembno vlogo in 
ne opravlja zgolj funkcije vložišča, temveč tudi druge pomembne naloge v poslovnem 
procesu. 

Vsa vhodna in izhodna pošta se evidentira v glavni pisarni. Vhodna pošta lahko pride po 
navadni pošti, po faksu, elektronski pošti ali pa jo stranka osebno dostavi v sprejemno 
pisarno oz. vložišče ali z elektronsko izmenjavo podatkov. 

Izhodno pošto odpremlja glavna pisarna in tudi druge službe. Vsa izhodna pošta se vodi v 
knjigi izhodne pošte.  

 

2 . 2 . 1 .  F u n k c i o n a l n e  z a h t e v e :  

 

Temeljne funkcionalne zahteve modula za vhodno/izhodno pošto so predvsem: 
• evidenca vhodne in izhodne pošte (v papirni in elektronski obliki), 

• kreiranje nove vhodne ali izhodne pošte – lahko jo kreirajo tudi uporabniki v drugem 
procesu, 

• skeniranje vhodnih in izhodnih dokumentov (Imaging), 

• podprta funkcija elektronskega poštnega nabiralnika, ki omogoča enostavno shranjevanje 
elektronskih dokumentov in prenos v evidenco pošte, 

• vlaganje e-pošte (vhodne/izhodne) v sistem prek enostavnega vmesnika v MS Outlook 
2007 za vse uporabnike, vključno s priponkami e-pošte (podpora različnim formatom), 

• možnost predogleda skeniranih dokumentov mora omogočati tudi prikaz dveh že 
obstoječih formatov (skenirani dokumenti tako v PDF formatu kot tudi v JPG formatu), 

• vsak dokument (pošta) mora imeti možnost več priponk (skenov in drugih dokumentov), 
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• signiranje dokumentov na osebe, skupine ali neposredno v zadeve in prek njih na osebe, 

• obveščanje uporabnikov o dogodkih v zvezi s prejeto/poslano pošto: Poštno sporočilo 
mora biti tako, da vsebuje pripeto bližnjico do ustrezne pošte oziroma dokumenta ter 
kratek opis in vsebino dogodka, 

• izdelava izpisa pisemskih ovojnic (navadne, priporočene pošiljke po predpisih o 
vročanju), 

• možnost elektronskega podpisovanja skeniranih dokumentov (posameznih in seznama 
dokumentov - v paketu) in časovnega žiga, 

• spremljanje vročilnic, obveščanje o vročitvah ali poteku roka za vsakega naslovnika pošte 
posebej in skupaj za poslano pošto, 

• možnost elektronske izmenjave podatkov s Pošto Slovenije, 

• možnost kreiranja nove zadeve iz vhodne pošte (vključno z izpisom nalepk za fizične 
spise), 

• povezava z vpisnikom in dokumentnim sistemom, 

• možnost uporabe črtne kode za označevanje dokumentov, 

• rokovniki za pošto, možnosti obveščanja (npr. potek roka, nadzor nad vročanjem), 

• enostaven iskalnik po pošti, dokumentih in meta podatkih vhodno/izhodne pošte 
(možnost izbire kriterijev glede na meta podatke) – možnost enostavnega izpisa rezultata 
iskanja, 

• možnost več vložišč – (glavna pisarna, druge organizacijske enote), 

• podpora dodeljevanja dokumentov (tudi nalog/odredb) posameznim osebam, skupini 
oseb ali organizacijski enoti, 

• možnost digitalizacije dokumentov, ki niso niti vhodna niti izhodna pošta (interni 
dokumenti), in uvrščanje teh v poslovni proces, 

• dokler dokument ni označen kot zaključen ali poslan, mora obstajati možnost dodatnega 
skeniranja priponke ali njene zamenjave, 

• možnost vnosa odredb in opomnikov na dokumentih, 

• uvrščanje dokumentov v različne procese (velja za papirne in elektronske dokumente) kot 
naprimer: 

o uvrščanje vhodne pošte v zadeve 

o posredovanje vhodne pošte osebam 

o izdelava izhodne pošte – direktno iz dokumenta na zadevi 

o izdelava samostojne izhodne pošte 

o kreiranje nove zadeve na podlagi vhodne pošte (Case Initialization ….), 
• podpora postopku za delo z zavrnjenimi dokumenti – napačno uvrščene dokumente 

morajo imeti uporabniki možnost zavrniti (s tem se vrnejo v glavno pisarno) ali pa jih 
premestiti v drugo zadevo, 

• generiranje izhodne pošte na podlagi lastnih dokumentov v zadevah, 
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• podpora delu glavne pisarne (npr. vodenje pomožne knjige), 

• izdelava vmesnika za e-vročanje in e-vlaganje, 

• pri vsaki izhodni pošti je lahko več naslovnikov, njihova izbira mora biti omogočena iz 
šifranta oziroma prenesena iz zadeve ali izhodnega (vhodnega) dokumenta, 

• pri odpremi lastnih ali izhodnih dokumentov po elektronski poti naj obstaja tudi možnost 
pošiljanja v vednost, 

• informacijski sistem mora podpreti vročanje dokumentov (spremljanje vročilnic),  

• sistem mora omogočiti tudi evidenco dnevne/mesečne poštnine, izpis oddajne knjige za 
vse poslane priporočene pošiljke z vpisanimi vsemi potrebnimi elementi, 

• informacijski sistem mora omogočati ponovno pošiljanje že odpremljenih dokumentov ter 
preprečiti spreminjanje vsebine že odpremljenega dokumenta. 

 

2 . 2 . 2 .  M o d u l  z a  s k e n i r a n j e :  

Modul za skeniranje mora omogočati: 

• skenirani dokumenti morajo biti v enem od standardnih formatov (TIFF, PDF, JPG), 

• OCR (Optical Character Recognition) – pretvorba v Word ali PDF (z OCR ali brez), 

• možnost OCR-a v ozadju (zaradi iskanja dokumentov po polnem besedilu), 

• možnost nastavitve skeniranja: 

o eno/dvostransko skeniranje 

o nastavitev resolucije 

o nastavitev barv, sivin 

o shranjevanje teh nastavitev 

• možnost elektronskega podpisovanja dokumentov, 

• možnost samodejnega brisanja praznih strani med skeniranjem, 

• možnost ročnega brisanja praznih strani, 

• možnost združevanja več delov skeniranih dokumentov v en dokument. 

 

2 . 2 . 3 .  U v r š č a n j e  e l e k t r o n s k i h  d o k u m e n t o v  i n  s p o r o č i l :  

• uporabniki lahko vsako elektronsko pošto, vključno s priponkami, uvrstijo v vložišče (v 
glavno pisarno ali v neposredno v lastno pošto), 

• vmesnik mora biti izdelan za okolje MS Outlook 2007, 

• sporočilo se mora shraniti v standardnem formatu – vse priponke morajo biti v izvirnem 
formatu, 
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• vmesnik za uvrščanje drugih elektronskih dokumentov v sistem (če ne pridejo prek e-
pošte – npr. sporočila s spletne strani, e-vlaganje ali e-vročanje), 

• vgrajena mora biti možnost kontrole veljavnosti in pristnosti elektronskega podpisa, 

• informacijski sistem mora omogočati elektronsko odpremo dokumenta. V tem primeru 
mora uporabnik določiti način pošiljanja in natančen naslov, na katerega je dokument 
treba poslati (tudi elektronski naslov, če je izbran takšen način). 

 

2 . 2 . 4 .  P o e n o s t a v l j e n  l o g i č n i  p o d a t k o v n i  m o d e l :  

Ena pošta (prejeta ali poslana) ima lahko več pošiljateljev (vlagateljev) /prejemnikov (1:M) in 
več dokumentov (prejetih ali poslanih) (1:M). 

 

Značilni atributi za entiteto Pošta so npr.: 
• ID pošte 
• vhodna/izhodna 
• tip pošte 
• datum prejema 
 
Vseh polj je približno 20, od tega približno 7 vezanih na šifrante. 

 

Značilni atributi za entiteto Dokument (skenirani ali prejeti v e-obliki) so npr.: 
• tip dokumenta 
• vrsta dokumenta 
• opis 
• zaupnost 
 
Vseh polj je približno 15, od tega približno 7 vezanih na šifrante. 

 

Značilni atributi za entiteto Prejemnik/Pošiljatelj: 

Ti se izbirajo s šifranta pravnih in fizičnih oseb ter državnih in drugih organov. Pri naslovih je 
treba vedno hraniti naslov, na katerega je bila pošiljka poslana ali iz katerega je bila prejeta, 
ne glede na kasnejše spremembe naslovov v šifrantu. 

 

Značilni atributi za entiteto Vročilnice so npr.: 
• datum vročitve 
• način vročitve 
 
Vseh polj je približno 5, od tega sta okvirno 2 vezani na šifrante. 
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2 . 2 . 5 .  P o g l e d i  n a  p o š t o :  

Pogledi morajo zadoščati splošnim zahtevam, ki so navedene v nadaljevanju. 

Pogledi in seznami so odvisni od vloge uporabnikov. Pri pogledih na pošto ločimo predvsem 
naslednje skupine uporabnikov, ki bodo imeli različno število pogledov: 

• Sodniki (predvidoma 3 pogledi), 

• strokovni kolegij (predvidoma 10 pogledov), 

• svetovalci, vodje pisarn in drugi (predvidoma 3 pogledi), 

• glavna pisarna (predvidoma 12 pogledov). 
 

Pri pogledih na pošto naj bodo na voljo naslednji stolpci kot npr.: 

• datum, 

• številka zadeve (če je že uvrščena), 

• način prispetja/odpošiljanja (elektronsko, po faksu, fizično…), 

• tip pošte, 

• pošiljatelji/prejemniki, 

• opis dokumenta, 

• povezava na zadevo in vsebina dokumenta. 
 
Primeri pogledov na pošto so: 
• Neopredeljena pošta 
• Današnja pošta 

o Prejeta 
o Poslana 

• Datumsko (kategorizirano po datumih in vrstah pošte) 
o Prejeta 
o Poslana 

• V pošiljanju (za odpremo) 
• Klasificirano (po vrstah dokumentov) 
• Klasificirano (po signirnem načrtu) 
• Prejeta 
• Poslana 
• Knjiga vhodne/izhodne pošte 
• Vročilnice/povratnice 
 

Informacijski sistem mora nuditi natančen pregled prispele in odposlane pošte za poljuben 
datum ali časovni interval. 

Pri realizaciji pogledov na lastno ali vso pošto je primerna tudi možnost, da ima uporabnik na 
voljo polje, s katerim izbere lastno ali vso pošto (do katere ima pravico dostopa). 
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Pri pogledih in pregledu dokumentov je treba upoštevati ustrezni varnostni model ter pravice 
dostopa do posameznih dokumentov (signirni načrt, vpisniki, …). 

Sistem obveščanja o prispelih, poslanih dokumentih, odredbah, pretečenih rokih, mora biti 
izveden prek e-pošte oziroma znotraj sistema in razviden iz uporabnikove začetne strani 
oziroma pogledov. 
 

2 . 2 . 6 .  P o d p o r a  p o s l o v n i m  p r o c e s o m :  
Primer poslovnega procesa, ko pride vhodna pošta v papirni obliki v odprti zadevi iz 
pristojnosti: 

• glavna pisarna skenira pošto, jo zavede kot vhodno pošto in temeljne podatke, 

• glavna pisarna predloži pošto generalnemu sekretarju, 

• po odredbi generalnega sekretarja glavna pisarna vpiše v pošto številko zadeve, 
dokument/pošta se zavede kot naslednji dokument v zadevi (redna številka se dodeli 
samodejno ali ročno), 

• o prejeti pošti morata biti obveščena tako sodnik kot svetovalec na zadevi (v e-pošti pošti 
se pojavi besedilo s številko zadeve, kratkim opisom pošte in pošiljateljem ter povezava 
na dokument), 

• uporabnik svetovalec lahko neposredno iz e-pošte odpre dokument in vpiše morebitno 
odredbo, opomnik ali rok za izvedbo aktivnosti ter sproži morebitni naslednji proces na 
podlagi te pošte. 

Podobnih procesov je približno 10. 

 

2.3. Vpisniki in pomožne knjige ter delo z zadevami 

 

Vrste vpisnikov in pomožnih knjig določa Pravilnik (94. do 107. člen). Naloga vpisnika je 
zajeti pomembne podatke in dogodke v zadevah in podpreti vse podatke, procese, dogodke, 
dokumente in odredbe v zadevah. Pri informacijski podpori vpisniku ne gre zgolj za evidenco 
podatkov in dogodkov, temveč za celotni sistem upravljanja z zadevami, s procesi, podatki in 
dokumenti. 

 

V veliki meri so si z vidika poslovnega procesa vpisniki podobni. V grobem jih lahko 
razvrstimo v tri sklope: 

• Vpisniki: U-I, U-II, P, Rm, Op, Ps, Mp 

• Vpisnik: Up 

• Vpisnika: Su, R 
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Vpisniki vsebujejo podatke in dogodke, ki se vodijo na zadevah. Vsaka zadeva mora biti 
vpisana praviloma v enem od vpisnikov in ima enolično številko zadeve. V izjemnih primerih 
se zadeva vodi v dveh vpisnikih. V tem primeru mora sistem omogočati povezavo med 
zadevama. 

 

2 . 3 . 1 .  G l a v n e  f u n k c i o n a l n e  z a h t e v e :  

 

Sistem mora omogočati glavne funkcionalnosti v zvezi z vpisniki oziroma zadevami, kot so: 

• ustvarjanje novih zadev in kreiranje zadev iz vhodne pošte, 

• evidenco, vnašanje in spreminjanje podatkov na zadevi ("records management"), 

• možnost spreminjanja vseh podatke o zadevi, razen številke zadeve, 

• iz zadeve mora biti zagotovljen hiter in enostaven dostop (npr. različni zavihki) do: 

o vseh meta podatkov o zadevi 

o vseh prejetih/poslanih dokumentov in pošt 

o vseh lastnih dokumentov 

o odredb na zadevi/dokumentu 

o dogodkov na zadevi/dokumentu 

o vseh sprememb 

o vseh dostopov 

o vseh dovoljenj za delo na zadevi/dokumentih 

o vpogleda v trenutno stanje zadeve/dokumenta 

• zaključevanje zadev, predhodno preverjanje (načini rešitve, zaključeni dokumenti, odprti 
dogodki ali odredbe), 

• v (vsebinsko) rešenih zadevah je mogoče vlagati in odpremljati pošto in izdelovati nove 
dokumente (obstoječih podatkov in dokumentov na rešenih zadevah ni mogoče 
spreminjati), 

• možnost ponovnega odpiranja zadev in dokumentov, 

• nadzor nad zadevami, nadzor nad poslovnim procesom, spremljanje učinkovitosti dela, 

• možnost enostavnih pregledov ter enostavnih in zahtevnih iskanj, 

• spremljanje zadev z vidika delovnih postopkov ("Workflow" in "Caseflow"), 

• prenašanje zadev med različnimi vpisniki, 

• možnost razdelitve dokumentov v zadevi na javni in interni del (oznaka na dokumentu – v 
kateri del spisa sodi) ter pripravljalni del, 

• dodeljevanje in predodeljevanje zadev sodnikom, svetovalcem ali drugim nosilcem 
zadeve, 
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• priprava nalepk za spise v papirni obliki, 

• izvajanje ustreznih kontrol (kontrola vrednosti v šifrantu, opozarjanje, nekatere akcije se 
ne morejo izvesti v posameznih stanjih zadeve ali dokumenta, …), 

• tiskanje vpisnika (A4 stran z meta podatki o spisu), 

• združitev zadev, priložitev zadev, izločitev zadev, 

• možnost pomotnega vpisa (zadeve, če ji je številka že dodeljena, se ne šteje v nobenih 
statistikah in jih ni v nobenih pogledih, razen v pogledu pomotni vpisi), 

• generiranje novih lastnih dokumentov znotraj zadeve, 

• posamezne aktivnosti na dokumentih lahko spremenijo statuse oziroma podatke na 
zadevi, 

• evidenca oziroma spremljanje dogodkov, 

• evidenca oziroma spremljanje odredb, 

• roki hrambe so lahko vezani na zadevo (vpisnik) ali na posamezne tipe dokumentov 
znotraj zadeve, 

• možnost spreminjanja posameznih polj za več zadev hkrati (npr. proglasitev celega 
letnika za prednostne zadeve – posledica so dogodki), 

• podpora poslovnim procesom (več v poglavju "Podpora poslovnim procesom", WorkFlow 
in CaseFlow, 

• možnost dodajanja novih vpisnikov, 

• izdelava analiz in poročil, izdelava statističnih poročil. 

 

2 . 3 . 2 .  P o e n o s t a v l j e n  l o g i č n i  p o d a t k o v n i  m o d e l :  

Ena Zadeva ima lahko več Vlagateljev (vlagatelj ima lahko enega zastopnika ali enega ali 
več pooblaščencev, pooblaščenec lahko zastopa več vlagateljev) (M:M), več napadenih 
aktov (1:M), več dogodkov (1:M), več odredb (1:M), več izločenih sodnikov (1:M), več 
načinov rešitev (1:M) in več dokumentov. 

 

Zadeva: 

V eniteti Zadeva je shranjenih večina splošnih podatkov o zadevi, ki so potrebni zaradi 
vpisnika ali pa so procesne narave. Zaradi velikega števila polj so polja razdeljena po 
pomenu (to so lahko zavihki v aplikaciji). Struktura je lahko enaka za vse vpisnike, 
posamezna polja se skrivajo oziroma pojavljajo glede na tip vpisnika oziroma zadeve. Su in 
R vpisnika imata poenostavljeno strukturo in vsebujeta samo del polj. Pri načrtovanju 
podatkovne baze je treba upoštevati, da se po nekaterih delih polj izvaja združevanje v 
pogledih.  
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Značilni atributi za entiteto Zadeva so npr.: 

• Številka Zadeve 

• Datum prejema 

• Opredelitev 

• Sodnik (S) 

• Svetovalec (S) 

• Zaupnost (S) 

• Zahteva za izločitev sodnika 
 
Predvideno število atributov oziroma polj za entiteto zadeva je okvirno 80, od tega je 
približno 20 polj vezanih na šifrante (v glavnem enostavne, nekaj pa je bolj zahtevnih). 
 

Združene/izločene zadeve: 

V entiteti Združene/izločene zadeve se hranijo podatki o združenih in izločenih zadevah. K 
zadevi se lahko pridruži več zadev, iz zadeve se lahko izloči več zadev. 

 

Značilni atributi za entiteto Združene/izločene zadeve so npr.: 

• Številka pridružene zadeve 

• Številka izločene zadeve 

• Datum združitve/izločitve 
 
Predvideno število atributov oziroma polj za entiteto Združene/izločene zadeve je okvirno 6, 
od tega so približno 3 polja vezana na šifrante. 
 

Vlagatelji/Pooblaščenci/Zastopniki: 

V eniteti Vlagatelji se shranjujejo vlagatelji zadeve, prav tako njihovi pooblaščenci in 
zastopniki. Podatki o pravni ali fizični osebi, državnem ali drugem organu se najprej vpišejo v 
šifrant (če še ne obstaja). Pri tem je treba upoštevati, da ima vlagatelj lahko enega 
zastopnika ali enega ali več pooblaščencev, pooblaščenec pa lahko zastopa več vlagateljev. 

 

Značilni atributi za entiteto Vlagatelji/pooblaščenci/zastopniki so npr.:1 

• Šifra vlagatelja 

• Status (Vlagatelj, pooblaščenec, Zastopnik) 
 
Večina atributov se prikazuje iz šifranta Vlagatelji/pooblaščenci/zastopniki. 

                                                 
1 Druga polja so v šifrantu pravnih in fizičnih oseb, državnih ali drugih organov. 
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Nasprotni udeleženci:2 

V entiteto Nasprotni udeleženci se podatki vpisujejo iz istega šifranta pravnih in fizičnih oseb, 
državnih ali drugih organov, v katerem so vpisani vlagatelji. Treba je še označiti tip 
nasprotnega udeleženca (npr. državni zbor, ministrstvo), če to še ni vpisano v šifrantu. 
 
Večina atributov se prikazuje iz šifranta pravnih, fizičnih oseb državnih ali drugih organov. 
 

Napadeni akt: 
V entiteto Napadeni akt se vpisujejo akti, ki jih vlagatelji izpodbijajo pred Ustavnim sodiščem. 
Za zadeve iz U-I vpisnika se izbere akt iz šifranta (zakoni, polje opis se izpolni z opisom 
zakona), pri ustavnih pritožbah (Up) pa se izbere vnos "sodne odločbe" in v opis vpiše 
izpodbijana sodna odločba. 
 

Značilni atributi za entiteto Napadeni akt so npr: 

• Kratica 

• Opis (ime) napadenega akta 

• Napadeni členi 
 
Predvideno število atributov oziroma polj za entiteto napadeni akt je okvirno 10, od tega so 
približno 3 polja vezana na šifrante. 

 

Dogodki: 
V entiteto Dogodki se shranjujejo vsi dogodki v zvezi z zadevo (ali dokumentom). Nekateri 
dogodki se vpisujejo ročno, drugi pa samodejno, glede na posamezne dogodke, aktivnosti ali 
spremembe polj. Nekateri dogodki vsebujejo tudi seznam udeležencev (skupin ali 
posameznikov), ki jih je treba obvestiti po e-pošti ali znotraj sistema o tem dogodku. 
 

Značilni atributi za entiteto Dogodki so npr.: 

• Zaporedna št. dogodka na zadevi/dokumentu 

• Šifra dogodka 

• Datum dogodka 

• Stanje zadeve/dokumenta 

• Obvestiti (1:M) 
 
Predvideno število atributov oziroma polj za entiteto Dogodki je okvirno 12, od tega so 
približno 4 polja vezana na šifrante. 

                                                 
2 Druga polja so v šifrantu pravnih in fizičnih oseb, državnih ali drugih organov. 
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Odredbe: 
V entiteto Odredbe se vpisujejo odredbe oziroma opravila. Le te so možne tako na zadevah 
kot tudi na posameznih dokumentih.  
 

Značilni atributi za entiteto Odredbe so npr: 

• Šifra odredbe (S) 

• Opis odredbe 

• Zadolženi (S) 

• Datum odredbe 

• Rok izvedbe 

• V vednost (1:M) 
 
Predvideno število atributov oziroma polj za entiteto Dogodki je okvirno 12, od tega so 
približno 4 polja vezana na šifrante. 
 

Načini rešitev: 

V entiteti Načini rešitev se hranijo podatki o načinih rešitev zadeve. Ta podatek se vpiše na 
koncu ob rešitvi iz zadnjega dokumenta na zadevi, ki zaključuje zadevo. 

 

Značilni atributi za entiteto Načini rešitev kot npr.: 

• Šifra rešitve 

• Zaključuje zadevo 

• Datum  
 

Dokumenti: 
V entiteto dokumenti se shranjujejo podatki o dokumentu. Dokumenti so načeloma vedno 
vezani na določeno zadevo. Struktura in meta podatki so lahko enaki za vse dokumente, 
posamezna polja se skrivajo oziroma pojavljajo glede na tip dokumenta (npr. skeniran 
dokument, odločitev, ločeno mnenje, lastni dokument, ...). Tudi vsak dokument ima 1:M 
relacije z dogodki in odredbami. Struktura je lahko enaka kot na zadevi. 
 
Entiteta dokument ima tudi svoje podrejene entitete, ki so podobne kot na zadevi. 
Odredbe (1:M) – glej strukturo entitete »Odredbe« 
Dogodki (1:M) – glej strukturo entitete »Dogodki« 
Načini rešitev (1:M) – glej strukturo entitete »Načini rešitve« 
Priponke (1:M) – vsak dokument ima lahko več priponk/povezav na dokumente 
 

Značilni  atributi za entiteto Dokumenti so npr.: 
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• ID dokumenta 

• Opis dokumenta 

• Datum izdelave 

• Redna številka 

• Tip dokumenta 

• Status dokumenta 

• Zaupnost 

• Povezava na dokument (priponke) – odvisno od realizacije dokumentnega sistema 

 

2 . 3 . 3 .  P o g l e d i  n a  z a d e v e  i n  d o k u m e n t e :  

Pogledi morajo zadoščati splošnim zahtevam, ki so navedene v nadaljevanju. 

Pogledi in seznami so odvisni od vloge uporabnikov. Po pooblastilih in vrstah dela ločimo 
predvsem naslednje skupine uporabnikov: 

• Sodniki (predvidoma 30 pogledov, 3 posebni) 

• Strokovni kolegij (predvidoma 40 pogledov, 10 posebnih) 

• Svetovalci (predvidoma 30 pogledov, 3 posebni) 

• Vodje pisarn (enako kot sodniki, le pri sledenju se označi, da gre za vodjo pisarne) 

• Glavna pisarna (predvidoma 30 pogledov, 5 posebnih) 

• Dokumentacija (predvidoma 2 pogleda) 
 

Pogledi na zadeve: 

Večina pogledov bo imela stolpce kot npr.: 

• Status/Oznaka/Stanje 

• Rešena/Nerešena 

• Številka zadeve 

• Oznake za (prednostno obravnavo, Začasne odredbe) 

• Senat (za Up vpisnik) 

• Interni dodatek Opredelitev 

• Aktivnost 
 

Primeri pogledov nerešenih zadev, kot so npr.: 

• Po vpisnikih 

• Po tipu prednostne obravnave 
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• Po zadržanosti 

• Po sprejemu v obravnavo 

• Po vlagateljih 

• Po statusih (stanju) zadev 

• Po sodnikih 

• Po svetovalcih/nosilcih 

• Po senatih 

• Zadeve v kroženju po senatu 

• Zadeve v dopisnem odločanju / po vrstah dopisnega odločanja 

• Združene/pridružene zadeve 

• Po rokih za rešitev 

• Zadeve, kjer v zadnjih x dnevih ni bilo nobene aktivnosti 

 

Primeri pogledov rešenih zadev, kot so npr.: 

• Po letu rešitve 

• Po vpisnikih 

• Po vlagateljih 

• Po sodnikih 

• Po svetovalcih/nosilcih 

• Po senatih 

• Po združenih/pridruženih zadevah 
 

Posebni pogledi – namenjeni glavni pisarni: 

• Vse zadeve, z opredeljenim rokom hrambe 

• Izposojeni spisi 

• Izločeno gradivo 

• Gradivo, predano arhivu 

• Zadeve, v katerih je bil pribavljen spis (do vrnitve spisa) 
 

Vsak pogled oziroma seznam naj bo možno združevati po vsaj štirih različnih poljih, kot npr.: 

I. Tip prednostne obravnave 

II. Vpisnik 

III. Leto prejema 
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IV. Svetovalec 

Pogledi na dokumente: 

Vsi dokumenti v zvezi z zadevo se pojavljajo kot poseben zavihek na zadevi ali pa 
samostojno v posameznih pogledih na dokumente. 

 

Seznam dokumentov naj vsebuje vsaj naslednja polja, kot so npr.: 

• Status/Stanje dokumenta 

• Številka dokumenta 

• Tip dokumenta 

• Datum izdelave 

• Datum zadnje spremembe 

• Opis dokumenta 

• Redna številka 

• Zaupnost 
 

Pogledi na dokumente naj bodo izvedeni podobno kot pogledi na zadeve. 

Pri realizaciji pogledov na dokumente je treba upoštevati ustrezni varnostni model ter pravice 
dostopa do posameznih dokumentov. Vsak uporabnik sistema ima možnost pogleda na 
lastne dokumente oziroma na vse dokumente, do katerih ima pravico dostopa. 

 

Primeri pogledov na dokumente v zadevi so npr.: 

• Spremenjeni v zadnjih XX dnevih 

• Po statusu dokumenta 

• Po fazi dokumenta 

• Za odpošiljanje 

• Sodniku v pregled in podpis 

• Gradivo za sejo 

 

Pogledi v poštnem nabiralniku 

V elektronskem poštnem nabiralniku morajo biti npr. naslednji pogledi: 

• Prejeta sporočila 

• Zavrnjena sporočila 

• Prejete povratnice in vročilnice 
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2 . 3 . 4 .  P o d p o r a  p o s l o v n i m  p r o c e s o m  ( W o r k f l o w  i n  C a s e  f l o w ) :  

Pomemben del novega sistema bo podpora poslovnih procesov na zadevah, dokumentih, 
dogodkih in odredbah (Workflow in Caseflow). 

Podporo poslovnim procesom lahko izdela ponudnik sam s svojo tehnologijo in produkti ali 
pa ponudi že obstoječi in uveljavljen produkt drugega proizvajalca. V predračunu morajo biti  
posebej navedene licence za uporabo takega licenčnega produkta. 

 

Upravljanje z zadevami in s poslovnimi procesi vsebuje procese, kot so npr.: 

• opredeljevanje zadev (postopek za novo zadevo), 

• preizkus zadeve (opomnik Up), 

• odločanje na sejah (sklicane seje US ali senatov), 

• dopisno odločanje (dogodki, izrekanje, sledenje delovnemu spisu), 

• posebna odločanja v t. i. kroženju, 

• spremljanje dokumentov po posameznih fazah, ki so natančno definirane. Tako se 
dokument samodejno premakne v določena stanja in poglede, glede na fazo in aktivnost 
uporabnika, 

• uporabniki so samodejno obveščeni o dogodkih, rokih in potrebnih aktivnostih, 

• sledenje delu na zadevi. 

 

Seje US in senatov bodo podprte s posebnim modulom. 

 

Upravljanje s poslovnimi procesi na dokumentih vsebuje npr.: 

• podporo rokovnikom (roki, vročanje, spreminjanje nekaterih statusov in podatkov na 
zadevi, roki za odgovor, …), 

• uporabniki so samodejno obveščeni o dogodkih, rokih in spremembah na dokumentih, 

• dopisno odločanje o dokumentu, 

• odpremo lastnega dokumenta v izhodno pošto (nekaj faz), 

• proces izdelave dokumentov (in pošiljanje v proces odpreme), 

• posamezni tipi dokumentov imajo lahko svoj poslovni proces, v katerem sodelujejo 
različni uporabniki sistema, kot npr. 

o odločitve (bolj kompleksen proces), 

o dopisi (enostaven proces), 

o dopisno odločanje (povezava z drugim procesom). 
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Realizacija teh procesov mora biti pregledna in enostavna. Uporabnik mora v vsakem 
trenutku vedeti (ali biti opozorjen), v kateri fazi procesa je zadeva ali dokument, za katerega 
je odgovoren ali zadolžen. 
 
Procesi so v glavnem dokaj enostavni, nekaj je morda bolj kompleksnih (dopisno določanje). 
 

2 . 3 . 5 .  P r i m e r  p o s l o v n e g a  p r o c e s a  z a  o b l i k o v a n j e  n o v e  z a d e v e :  
Proces oblikovanja nove zadeve zahteva udeležbo več udeležencev v poslovnem procesu.  
 
Nova zadeva se oblikuje na podlagi: 

• nove vloge – pošte (papirne, elektronske), 

• iz obstoječe zadeve – npr. izločitev, 

• na podlagi e-vlaganja in e-vročanja (predviden vmesnik za povezavo obeh sistemov). 
 
Primer poslovnega procesa za oblikovanje nove zadeve v primeru nove vloge (pisna pošta): 

• Glavna pisarna skenira pošto, evidentira dokument kot prejeto pošto. Če ugotovi, da gre 
za novo zadevo, klikne na gumb "ustvari zadevo iz pošte" – oblikuje se nova zadeva (še 
brez številke), v zadevo se prenesejo podatki o  vlagateljih – pošiljateljih pošte, pošta se 
uvrsti v zadevo kot prvi dokument. 

• Glavna pisarna vpiše temeljne podatke o zadevi in jih pošlje generalnemu sekretarju. 

• Zadeva se pojavi kot neopredeljena zadeva v seznamu neopredeljenih zadev za 
generalnega sekretarja. 

• Generalni sekretar določi tip vpisnika oziroma zadeve, določi senat v primeru Up vpisnika 
oziroma določi svetovalca v primeru drugih vpisnikov. 

• Up zadeva se pojavi v seznamu Neopredeljeno/Senat, kjer pomočniki generalnega 
sekretarja dodelijo zadevo svetovalcu. 

• Zadeva se pokaže pri svetovalcu (Moje zadeve/Neopredeljeno), ki mora zadevo 
opredeliti. 

• Zadeva se pokaže v seznamu glavne pisarne (Neopredeljeno), kjer glavna pisarna vpiše 
vse manjkajoče podatke, izdela spis, nalepko spisa, dodeli številko. 

• Ko je zadeva izdelana, so vsi udeleženci obveščeni o tej zadevi. 

• Zaključek tega procesa lahko sproži tudi naslednji podproces – npr. samodejno izdelavo 
dokumenta z redno številko 2, ki je standardiziran prvi dopis vlagatelju ali pooblaščencu z 
obvestilom o vpisu zadeve sodniku poročevalcu in številki zadeve. 

V vseh fazah opredeljevanje se neopredeljene zadeve pokažejo v seznamih 
"neopredeljeno", poleg tega  mora biti opcija, da so lahko vsi udeleženci v procesu obveščeni 
o potrebni akciji. 
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2 . 3 . 6 .  E v i d e n c a  i n  s p r e m l j a n j e  d o g o d k o v :  

Na vsaki zadevi in dokumentu se poleg standardne sledljivosti, evidence dostopov, 
shranjevanja različic beležijo tudi drugi dogodki. 

 

Seznam dogodkov na zadevi/dokumentu naj vsebuje vsaj naslednja polja: 

• Zaporedna št. dogodka na zadevi/dokumentu 

• Šifra dogodka (S) 

• Opis dogodka 

• Vrsta dogodka (S) 

• Datum dogodka 

• Rok 

• Datum zaključka 

• Opombe 

• Stanje zadeve/dokumenta 

• Obvestiti (S) (1:M) 

• Avtor (S) 

 

Temeljne funkcionalne zahteve za delo z dogodki: 

• Dogodki se lahko vnašajo ročno. 

• Dogodki se lahko vpišejo samodejno (sprememba polj, roki, odredbe, seje …). 

• Seznam dogodkov se v začetnem pogledu prikazuje kronološko. 

• Seznam dogodkov mora biti možno razvrščati po različnih poljih. 

• Možno mora biti združevanje po poljih, npr. po vrstah dogodkov. 

• Omogočeno mora biti obveščanje o dogodku po elektronski pošti (posamezniki in 
skupine, ki so lahko vnaprej definirane, ali pa jih v primeru ročnega vnosa vpiše 
uporabnik). 

• Obveščanje po e-pošti se lahko sproži takoj ali pa ob določenih urah 

• Dogodkov ni možno brisati, lahko pa se jih označi kot pomotni vpis; pomotni vpisi se ne 
prikazujejo v seznamu; pri seznamu dogodkov naj bo možnost ("check box") prikaza tudi 
teh vpisov. 

• Dogodki se lahko nanašajo na zadevo ali dokument. 

• Seznam dogodkov mora biti ločen od sistemskih seznamov sledljivosti (spremembe in  
dostopi). 
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Primeri dogodkov so npr.: 

Opis dogodka Izdelava dogodka 

Sodnik poročevalec / [ime sodnika] Samodejno – sprememba polja 

Svetovalec / [ime svetovalca] Samodejno – sprememba polja 

Seja US Samodejno – sklic seje 

Sprejem v obravnavo Samodejno – sprememba polja 

Odločitev – zadeva se NE obravnava prednostno Samodejno – sprememba polja 

Preloženo na seji senata/Ustavnega sodišča Samodejno ali ročno 

Sodnik/ca [ime sodnika] se izreka za sprejem Up Samodejno ali ročno 

Dodeljen svetovalec [ime svetovalca] Samodejno – sprememba polja 

Začetek dopisnega odločanja Samodejno glede na proces ali 
spremembo polja 

Konec dopisnega odločanja Samodejno glede na proces ali 
spremembo polja 

2 . 3 . 7 .  E v i d e n c a  i n  s p r e m l j a n j e  o d r e d b :  

Na vsaki zadevi in dokumentu naj bo možno dodati odredbo. Odredba je naloga (task), ki jo 
mora izvršiti zadolženi v določenem obdobju. Odredbe se v glavnem vnašajo ročno, ob 
nekaterih dogodkih pa naj bo možen tudi samodejni vnos odredbe. 

 

Seznam odredb na zadevi/dokumentu naj vsebuje vsaj naslednja polja: 

• Zaporedna št. odredbe na zadevi/dokumentu 

• Datum 

• Opis odredbe 

• Zadolženi 

• Obveščeni 

• Rok izvedbe 

• Datum 

• Stanje zadeve/dokumenta 

• Zaupnost 

• Opombe 

 

Temeljne funkcionalne zahteve za delo z odredbami: 

• Odredbe se lahko vnašajo ročno. 
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• Nekatere odredbe se vpišejo samodejno (ob sprožitvi procesa, spremembi polja …). 

• Omogočati morajo obveščanje po elektronski pošti (posamezniki in skupine, ki so lahko 
vnaprej definirane, ali pa jih v primeru ročnega vnosa vpiše uporabnik). 

• Obveščanje po e-pošti se lahko sproži takoj ali pa ob določenih urah. 

• Odredb ni možno brisati, oziroma jih lahko briše ali prekliče samo odredbodajalec (tisti, ki 
je vnesel odredbo). 

• Zaključi jih lahko samo zadolženi, odredbodajalec ali oseba s pooblastili (možen preklic 
zaključka). 

• Pri zaključku se morajo vpisati podatki o osebi in času zaključka. 

• Možen mora biti izpis seznama odredb. 

• Možen mora biti izpis odredbe na A4, v obliki dokumenta. 

• Odredbe se lahko nanašajo na zadevo ali na dokument. 

• Seznam odredb mora biti možno razvrščati po različnih poljih. 

Primeri odredb so npr.: 

Opis odredbe Izdelava 

Vložiti v spis Ročno 

Vročiti [naslovnik] Samodejno ali ročno 

Uvrstiti na sejo Ročno 
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2.4. Dokumentni sistem 

 

2 . 4 . 1 .  S p l o š n o :  

Dokumentni sistem mora biti tesno integriran z vpisnikom tako, da so tako podatki kot 
dokumenti shranjeni in dostopni v okviru zadeve. To pomeni:  ko je uporabnik na zadevi, 
mora priti največ z enim klikom (npr. na zavihek ali gumb) do vseh dokumentov, ki so v zvezi 
z zadevo. Ti dokumenti so npr.: 

• Pošta (vhodno/izhodna), oziroma skenirani dokumenti (PDF, JPG, TIFF). 

• Digitalizirani dokumenti, ki nastanejo znotraj sistema – ne na podlagi vhodno/izhodne 
pošte (PDF, JPG, TIFF). 

• Lastni dokumenti, ki nastanejo na podlagi predlog ali so pripeti ročno. 

• Dokumenti, ki nastanejo izven sistema in jih lahko naknadno pripnemo v sistem. 

 

Dokumentni sistem lahko ponudnik izdela sam s svojo tehnologijo in produkti ali pa ponudi 
že obstoječi in uveljavljen dokumentni sistem drugega proizvajalca. V predračunu morajo biti  
posebej navedene licence za uporabo takega licenčnega dokumentnega sistema. 

 

Dokumentni sistem mora zagotavljati predvsem: 

• Implementacijo varne in zanesljive hrambe dokumentov, z ustreznimi zaščitami, 
nadzorom verzij (versioning control). 

• Ustrezno opremljanje s potrebnimi meta podatki, ki omogočajo lažji dostop in upravljanje 
z dokumenti. 

• Integracijo z MS Office 2007. 

• Enostavno izdelavo oziroma generiranje novih dokumentov na podlagi predlog. 

• Urejanje MS Office in drugih dokumentov neposredno na strežniku ali lokalno na delovni 
postaji. 

• Integracijo z zadevami (vpisniki). 

• Integracijo s sporočilnim sistemom MS Exchange 2003 ali z novejšim (pošiljanje in 
prejemanje dokumentov in sporočil po e-pošti). 

• Določanje statusa dokumenta, od katerega je odvisno, kateri uporabniki imajo še pravico 
do poseganja vanj. 

• Prenašanje in kopiranje dokumentov v okviru iste zadeve oziroma med različnimi 
zadevami ter sklicevanje v več zadevah na isti dokument. 

• Prehajanje med stanji dokumenta, ki mora biti možno tako ročno kot samodejno 
(samodejna sprememba stanja lahko nastane tudi po poteku določenega roka od nekega 
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procesnega dejanja, pri čemer je dolžina roka odvisna od vrednosti posameznih 
podatkov). 

• Spremljanje življenjskega cikla dokumenta (od začetne do končne faze) s potrebnimi 
opozorili in dogodki. 

• Implementacijo varnostne politike in mehanizmov, vključno z: 

o zaščito do dostopa ali do urejanja dokumenta (varnostni model, posamezniki, 
skupine, …), 

o možnostjo elektronskega podpisovanja dokumenta, 

o upravljanjem z verzijami dokumenta, 

o zaščito dokumenta, ko je označen kot zaključen. 

• Enostavno iskanje obstoječih dokumentov po polnem besedilu (full text search) in po 
meta podatkih (iskalnik mora omogočati tudi iskanje po posameznih metapodatkih). 

• Indeksiranje lastnih in skeniranih dokumentov (OCR) zaradi hitrega iskanja in iskanja po 
polnem besedilu. 

• Integracijo sistema oziroma postopkov za elektronsko podpisovanje dokumentov. 

• Možnost arhiviranja dokumentov v ločeno arhivsko bazo. 

• Skalabilen sistem. 

 

Dokumenti morajo imeti ustrezne grafične oznake, da bo mogoče njihovo ločevanje že v 
osnovnem seznamu. Oznake se morajo razlikovati  npr. za: 

• vhodne dokumente (posebna oznaka za e-dokumente, prejete po e-pošti), 

• izhodne dokumente (posebna oznaka za e-dokumente, poslane po e-pošti), 

• lastne dokumente, 

• digitalizirane dokumente (interne dokumente), 

• dokumente, čakajoče na odpremo. 

2 . 4 . 2 .  L a s t n i  d o k u m e n t i :  

CMS mora omogočati izdelavo dokumentov neposredno v aplikaciji in pripenjanje vsebin 
dokumentov, ki so izdelani z drugimi programskimi orodji. 

Dokumenti imajo skupne in različne metapodatke (glej poenostavljen logični podatkovni 
model). Informacijski sistem mora uporabniku omogočiti, da se odloči, v kakšni fazi priprave 
oziroma stanju je posamezen dokument. 

 

Generiranje novih lastnih dokumentov 

Priprava dokumentov na podlagi predlog je ena od pomembnejših nalog sistema, ki lahko 
precej pripomore k večji učinkovitosti dela. Predlog različnih dokumentov v obstoječem 
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sistemu je okoli 170. Nekatere so bolj enostavne in poleg teksta vsebujejo samo nekatera 
polja iz vpisnika (npr. naslov prejemnika, sodnik, opredelitev zadeve, …). Druge predloge pa 
so bolj kompleksne in gre za napredno generiranje dokumentov (angl: Document Assembly 
System), kjer morajo uporabniki pred kreiranjem dokumenta odgovoriti na določena 
vprašanja. Na podlagi odgovorov uporabnika program izdela ustrezni dokument s pravilno in 
prilagojeno vsebino. Te predloge so opremljene tudi z ustreznimi navodili, komentarji in 
povezavami. 

Izvajalcu ni treba v okviru projekta izdelovati ali pripravljati predlog dokumentov. 

 Modul za generiranje mora omogočiti naslednje funkcionalnosti: 

• Izdelava dokumenta na podlagi predloge in prenos podatkov iz vpisnika v  dokument 
(meta podatki, naslovi, …), pri čemer mora imeti uporabnik možnost spreminjanja 
dokumenta. 

• Izdelava dokumentov na podlagi predlog (gre za predloge v MS Word-u) mora biti 
izdelana tako, da se morebitni makri v predlogah hranijo samo na izvirni predlogi (na 
datotečnem sistemu ali kako drugače) in se ne kopirajo v nov dokument (način delovanja 
MS Word-a). 

• Uporaba MS Office 2007 na integriran način, brez zapuščanja osnovnega okolja. 

• Za pripravo predlog in preslikavo polj mora biti na voljo enostaven vmesnik v šifrantu 
predlog, (sistem prikaže polja v predlogi dokumenta in na drugi strani ponudi ustrezna 
polja v vpisniku). 

• Pri izbiri predloge ob kreiranju novega dokumenta se morajo prikazati samo veljavne 
predloge in predloge, ki pripadajo določenemu vpisniku. 

 

V obstoječem sistemu je povezava med vpisnikom oziroma podatki v vpisniku in med 
dokumenti enosmerna, kar pomeni, da se podatki prenašajo iz vpisnika v dokument, ne pa 
tudi obratno. Pri nekaterih predlogah je treba upoštevati  tudi možnost dvosmerne povezave. 

 

2.5. Pogledi in seznami 

 

2 . 5 . 1 .  S p l o š n o :  

Pregled nad zadevami in dokumenti naj bo izdelan s pomočjo uporabnikom prijaznih 
pogledov, ki morajo biti ustrezno filtrirani ter strukturirani oziroma kategorizirani ter odvisni od 
skupine uporabnikov in tipov seznamov (seznami zadev, dokumentov, pošte, dogodkov, 
odredb). 

Vsi pogledi istovrstnih seznamov (zadeve/dokumenti/pošte/odredbe/dogodki) so bolj ali manj 
podobni (enaka polja oziroma enaki stolpci), razlikujejo pa se glede na poizvedbo oziroma 
filter ter glede na združevanja po posameznih poljih ("Group by"). 
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Združevanja so predvidena vnaprej za vsak pogled, lahko jih je več za vsak pogled in jih 
uporabniki lahko sami izberejo ter si tako še dodatno uredijo pogled po svojih željah. 
Združevanje je zahtevano za vsaj 4 nivoje (polja). 

Pri vsakemu združevanju se mora pokazati število zapisov po posameznem nivoju 
združevanja. 

Pri vsakem združevanju naj bo možno določiti, ali naj se odpre razširjen pogled 
(razširi/expand) ali strnjen pogled (strni/collapse). 

Ko uporabnik pride do zadeve, lahko klikne na zadevo in s tem odpre zadevo (formo) ali pa s 
klikom na ikono razširi/strni pred zadevo ali s posebnim gumbom odpre neposredno v 
seznamu še podrobnosti o zadevi (vlagatelje, dogodke, dokumente, …). 

Omogočeno mora biti razvrščanje zapisov po vseh stolpcih z možnostjo preklopa padajoče – 
naraščajoče. 

V samem pogledu naj bo možno vpisati še filter, ki dodatno omeji število zapisov v pogledu. 
Pogledi morajo omogočati normalno delovanje tudi pri nekaj tisoč zadevah ali dokumentih (v 
primeru spletne aplikacije se morajo seznami generirati na strežniku, uporabnik pa potem 
samo lista po posameznih straneh). 

Pogledi so za vse skupine uporabnikov podobni. Nekatere skupine uporabnikov bodo imele 
več, druge manj pogledov. Izbira pogledov mora biti implementirana na prijazen način, bodisi 
se izbira v levem delu zaslona v obliki drevesne strukture razširljivih menijev bodisi je to 
realizirano drugače. Vsak uporabnik bo videl le tiste poglede, do katerih ima pravico. 

Vsak uporabnik naj ima v pogledih dostop do lastnih dokumentov (pošta, zadeva, dokumenti, 
odredbe, dogodki) oziroma do dokumentov, za katere je zadolžen, in do tistih, do katerih ima 
dostop glede na pravice po signirnem načrtu. Pogledi naj bodo razdeljeni med npr. "Moje 
zadeve" in "Vse zadeve", ali pa je možen preklop neposredno znotraj pogleda z ustrezno 
izbiro (npr. "Moje zadeve/Vse zadeve"). 

Vsak pogled naj bo možno izpisati neposredno na tiskalnik v podobni obliki kot na zaslonu ali 
izvoziti v .PDF ali .XLS. 

Vsakemu uporabniku se ob prijavi v sistem pokaže začetni zaslon, na katerem morajo biti 
prikazani ključni podatki o njegovih zadevah, dokumentih, obvestilih, odredbah in dogodkih. 

 

2 . 5 . 2 .  P r i k a z  z a p i s o v :  

Vsi prikazi zapisov morajo biti usklajeni s terminologijo, ki je določena. 

Če v seznamu npr. rezultatov iskanja uporabnik odpre zadevo ali dokument (odpre formo s 
meta podatki), se mora po zaprtju te zadeve ali dokumenta vrniti na isto mesto v seznamu 
zapisov. 

Prikaz zapisov mora omogočati normalno delovanje tudi pri nekaj tisoč zapisih ali 
dokumentih (v primeru spletne aplikacije se morajo seznami generirati na strežniku, 
uporabnik pa potem samo lista po posameznih straneh). 
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2.6. Enostavna in zahtevna uporabniška iskanja in seznami 

 

Ena od bistvenih zahtev za delo s sistemom je hitro in enostavno iskanje zadev in 
dokumentov za uporabnike sistema. Iskanje mora biti možno po meta podatkih na zadevah 
in dokumentih, po polnem besedilu ter po skeniranih dokumentih, nad katerimi je izveden 
OCR (npr. besedilo skenirane ustavne pritožbe ter izpodbijane sodbe in pobude ter 
odgovorov oziroma mnenj na pobudo).   

 

V ta namen mora izvajalec izdelati naslednje: 

• enostavno iskanje po zadevah in dokumentih (vsaj operator AND realiziran s 
presledkom), 

• zahtevnejše iskanje (možnost uporabe določenih polj, povezave s šifranti in drugimi 
tabelami), posebej za zadeve in posebej za dokumente, 

• priprava poročil in statističnih podatkov, 

• priprava normalizirane podatkovne baze za Ad Hoc analize (analize, izdelava poročil, 
OLAP). 

 

Splošne zahteve za enostavno in zahtevnejše iskanje: 

• hitro in zanesljivo iskanje po podatkih, zadevah in dokumentih, 

• prikazano mora biti skupno število rezultatov iskanja na zaslonu, 

• možnost prekinitve iskanja, 

• iskanje, ki bo neobčutljivo na velikost črk (velike, male), 

• možnost iskanja po korenu besed (*) 

• prikaz rezultatov iskanja na zaslonu, 

• razvrščanje rezultatov iskanja po posameznih poljih, 

• možnost združevanja rezultatov iskanja po posameznih poljih, 

• odpiranje zadeve ali dokumenta s klikom na izbrano zadevo ali dokument v rezultatu, 

• rezultati iskanj morajo biti oštevilčeni z zaporednimi številkami (zahtevno iskanje), 

• vse rezultate iskanj naj bo možno izpisati na tiskalnik ali izdelati PDF ali XLS datoteko. 
 

2 . 6 . 1 .  E n o s t a v n o  i s k a n j e :  

Enostavno iskanje naj bo realizirano v eni vrstici in je dejansko iskanje po polnem besedilu 
(full text search) po posamezni frazi. Implementiran naj bo vsaj operator AND – najbolje je, 
da ta operator nadomešča presledek. Omogočeno mora biti iskanje po vseh meta podatkih v 
tabelah kot tudi po polnem besedilu dokumentov (vsaj Word in tekstovni PDF). Možno naj bo 
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iskanje po korenu besed ali delu besede (operator *). Polje za iskanje mora biti dostopno v 
vseh pogledih in ločeno za zadeve ali dokumente. 

 

2 . 6 . 2 .  Z a h t e v n e j š e  i s k a n j e  ( z a d e v e ,  p o š t e ,  d o k u m e n t i ) :  

Zahtevnejše iskanje je namenjeno zahtevnejšemu iskanju podatkov, zadev in dokumentov. 
Gre za t. i. "custom made" iskalnik, ki bo omogočal iskanje po več entitetah in izbranih meta 
podatkih. Vsi rezultati iskanja morajo upoštevati pravice dostopa do zadev in dokumentov. 

Nobena funkcija iskanja ali najdbe v informacijskem sistemu ne sme uporabniku odkriti 
podatkov (metapodatkov ali vsebine zapisa), do katerih nima pravice dostopa. 

 

Zahtevnejše iskanje mora omogočati: 

• ločeno iskanje po zadevah, dokumentih in poštah, 

• iskanje po vnaprej definiranih meta podatkih iz različnih tabel/enitet: 

o možnost izbora vrednosti posameznega polja iz šifrantov, 

o datumska polja oziroma polja "od do", 

o uporabniku prijazen način izbora vrednosti, 

• kreiranje lepo oblikovanega poročila z glavo (ta naj vsebuje npr. naziv poročila, datum 
izpisa, iskalni kriteriji), 

• možnost enostavnega (tabelaričnega) in zahtevnejšega (več podatkov) izpisa rezultatov 
iskanja. 
 

2 . 6 . 3 .  P r i p r a v a  p o r o č i l  i n  l e t n i h  s t a t i s t i k :  

Sistem mora omogočati pripravo poročil in letnih statistik. Pogoji in podatki bodo pripravljeni 
vnaprej. 

 

Uporabnik bo pred izpisom poročila ali statistike označil: 

• vrsto poročila ali statistike in 

• pogoje (npr. Vpisnik, Datum od, Datum do, Svetovalec, Sodnik, Nosilec) – odvisno od 
izbranega poročila oziroma statistike. 

Vse izdelane statistike se morajo shranjevati, vključno s pogoji. Izpis poročila se mora najprej 
izvršiti na zaslon, uporabnik pa mora imeti možnost izpisa na tiskalnik.  

Priprava podatkov v obliki poročil in statistik mora biti omogočena na način, da je možna 
njihova naknadna obdelava (doc, .docx, .xls ter .xlsx format) 

Nekaj posameznih poročil oziroma statistik kot npr.: 

• statistični pregled zadev po vpisnikih (vložene, rešene, nerešene, …), 

• nerešene zadeve po letu prejema in vpisnikih, 
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• pregled po senatih, 

• povprečno trajanje zadev, 

• nerešene zadeve z začasnimi odredbami na dan, 

• predlagane začasne odredbe, 

• zadeve s prednostno obravnavo, 

• število zadev po svetovalcih/sodnikih/nosilcih, 

• načini rešitve zadev za obdobje, 

• število ustavnih pritožb po vrsti spora, 

• rešene zadeve po svetovalcih/nosilcih. 

 

2 . 6 . 4 .  P r i p r a v a  n o r m a l i z i r a n e  p o d a t k o v n e  b a z e  z a  A d  H o c  a n a l i z e :  

Če ni možno dostopati do podatkovne baze z orodji za Ad Hoc analize (npr.: Reporting 
Sevices, Access, OLAP orodja, …), mora izvajalec pripraviti normalizirano podatkovno bazo 
(brez dokumentov – samo meta podatki), ki naj bo v MS SQL Server podatkovni bazi. Dostop 
do te baze bodo imeli samo administratorji sistema. 

 

2.7. Izpisi 

 

Informacijski sistem mora nuditi možnost vnaprej pripravljenih izpisov in izpisa posameznih 
pogledov ali rezultatov iskanj. V vseh primerih se pod pojmom "izpis" razume izpis na nivoju 
aplikacije z vsemi kontrolami in lastnostmi (poročila na več straneh uporaba kateregakoli 
konfiguriranega tiskalnika). 

 

Zahteve za izpise: 

• Vnaprej pripravljenih izpisov je približno 20 (pisemske ovojnice, ovitki spisov, nalepke, 
vpisnik, statistike in poročila, …). 

• Možen mora biti izpis vsebine na zaslonu. 

• Uporabnik mora imeti možnost, da si natisne pogled, poizvedbo oziroma iskanje kot 
poročilo. V takem primeru mora informacijski sistem izpis opremiti z glavo, ki obsega 
naslov, datum izpisa in iskalne kriterije. 

• Možen naj bo izpis popisa spisa. 

 
Informacijski sistem mora administratorju omogočiti: 

• izpis katerihkoli oziroma vseh administrativnih parametrov; 

• izpis kontrolne sledi. 



JN4839/2009 37/60 

 

2.8. Obveščanje 

 

Informacijski sistem mora omogočati samodejno obveščanje uporabnikov o vseh zahtevanih 
dogodkih. 

Sistem mora zagotoviti obveščanje udeležencev s pomočjo elektronske pošte, hkrati pa 
mora izvajalec predvideti tudi obveščanje znotraj sistema (interni seznami, obvestila). Vsa e-
pošta z obvestili in opomniki mora priti iz takega naslova, da bo možno izdelati posebna 
pravila v odjemalcu za elektronsko pošto, da ne bo prišlo do mešanja z drugo pošto. 

Vsako obvestilo mora vsebovati polje "Zadeva", iz katerega bo razvidno za kakšno obvestilo 
gre, seznam drugih prejemnikov istega obvestila, v obvestilu pa bo še nekaj dodatnih 
podatkov ter povezava na zadevo ali dokument, na katerega se obvestilo nanaša. 

 

Primeri obvestil so npr.: 

Obvestilo Opis in pogoji obvestila 

Dodelitev zadeve Svetovalec in sodnik sta obveščena o dodelitvi zadeve 

Zamenjava 
svetovalca 

Sodnik, glavna pisarna in svetovalci so obveščeni o zamenjavi 
svetovalca 

Dokument v vednost Dodeljen je bil dokument v vednost 

Pretečeni roki Svetovalec dobi sporočilo, v kateri zadevi je posameznemu prejemniku 
potekel rok za odgovor (rok določen v dopisu) 

 

2.9. Vodenje rokovnikov 

 
Rokovniki so povezani z obveščanjem in morajo omogočati npr.: 

• spremljanje roka za naslednjo akcijo na zadevah, 

• spremljanje roka za naslednjo akcijo na dokumentih, 

• pregled o poteku roka na določen dan, 

• pregled o poteku roka v določenem časovnem obdobju. 
 

Informacijski sistem mora samodejno obveščati o poteku roka (zadolženega in po potrebi še 
druge uporabnike). 
 
Vsak uporabnik mora imeti dostop do svojega rokovnika, hkrati pa mora sistem omogočati 
pooblaščenim uporabnikom pregled vseh podatkov v rokovnikih. 
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2.10. Modul za spremljanje sej – skupaj z glasovanjem in ustreznimi evidencami 
 

Modul za spremljanje sej mora biti integralni del sistema. Namenjen je pripravi sklicev in 
zapisnikov sej, evidenci o sejah in zadevah ter podpori glasovanju (evidenca in možnost 
dopisnega odločanja). 

 

V grobem obstajata dva postopka sej: 

• vnaprej sklicane plenumske seje in seje senatov, 

• dopisne seje - dopisno odločanje o posamezni zadevi (lahko tudi del procesa na 
dokumentih – evidenca o dopisnem glasovanju je v tem primeru lahko na dokumentu). 

 

Sistem za sklicane plenumske seje in seje senatov mora omogočati predvsem: 

• povezavo z vpisnikom oziroma z zadevami in dokumenti, 

• vpis meta podatkov o seji (številka seje, vrsta seje, datum, ura, prostor, navzoči, ….), 

• samodejna izdelava seznama zadev, na podlagi dokumentov, ki imajo status "Gradivo za 
sejo" in pripenjanje tega "seznama" na sejo, 

• možnost ročnega dodajanja zadeve ali brisanja zadeve iz seznama za sejo, 

• možnost določanja vrstnega reda zadev na seji, 

• generiranje Word dokumenta – ki je sklic seje (ponovljiv postopek), 

• po sklicu se ta Word dokument uvrsti v Su vpisnik (odvisno od tipa seje), 

• samodejna izdelava dogodka na Zadevi, da je bila Zadeva uvrščena na določeno sejo 
(po potrditvi dnevnega reda), 

• samodejna izdelava dogodka na dokumentu, da je bilo uvrščeno kot gradivo na sejo (po 
potrditvi dnevnega reda). 

• možnost uporabe sistema na seji ali poznejši vnos sklepov, kjer se pri vsaki točki izbere 
iz šifranta odločitev/sklep glede posameznih zadev oziroma točk in dodatna možnosti 
opisa odločitve (rezultat glasovanja,  napoved ločenih mnenj, revotacije, …), 

• izdelava zapisnika seje (iz predloge)  - dokument se dopolni ročno, 

• samodejna izdelava dogodka o odločitvi na zadevi, 

• izdelava sklica za redakcijo, 

• uvrščanje zapisnika v Su vpisnik (odvisno od tipa seje), 

• možnost pregleda nad preloženimi zadevami – čakajo na ponovni sklic, 

• evidenca dogodkov o seji na posameznih zadevah (dogodki, statusi). 

 

Sistem za dopisno odločanje mora omogočati predvsem: 
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• prevzem dokumenta (odločitve, predloga) v proces dopisnega odločanja, 

• izdelavo seznama sodnikov, ki naj odločijo (glede na tip glasovanja, senata, nadomestni 
sodniki), 

• enostaven pregled zadeve in dokumentov, o katerih mora odločiti sodnik, 

• pregled zadev ali dokumentov, ki so v fazi dopisnega odločanja (skupaj, po senatih, po 
sodnikih, po svetovalcih), 

• opozarjanje na roke za glasovanje, 

• izvedbo glasovanja (znotraj sistema/po e-pošti) z elektronskim podpisom ali brez njega, 

• evidenca glasovanja (sodnik, način glasovanja, datum, ura, …), 

• evidenca dogodkov o dopisnem odločanju na posameznih zadevah ali dokumentih 
(dogodki, statusi), 

• obveščanje glede odločitve in konca glasovanja, 

• Začetek novega procesa glede na izid glasovanja. 

 

 

2.11. Obdelava in objava odločitev 

 

Obrazložene končne odločitve se dodatno obdelajo. Pri obdelavi odločitev gre za enostaven 
proces, v katerem se v polja o zadevi vpišejo še dodatni  evidenčni podatki o odločitvi (npr. 
gesla, evidenčni stavek). Gre za enostaven vnos podatkov, nekaterih tudi s pomočjo  
šifrantov, od katerih je en sam bolj zahteven (geslovnik). Po zaključku obdelave se morajo 
obdelane odločitve prenesti na zunanjo bazo (zaenkrat je to zunanji Lotus Domino strežnik), 
po kateri išče  iskalnik na spletnih straneh Ustavnega sodišča. Prav tako mora sistem 
omogočati izvoz podatkov v XML datoteko (za izmenjavo odločitev z drugimi informacijskimi 
bazami). 

 

2.12. Servisi za izmenjavo podatkov s spletnimi stranmi 

 

Na spletne strani Ustavnega sodišča se iz obstoječega sistema redno prenašajo podatki o: 

• nerešenih zadevah (pobude in zahteve), 

• vseh zadevah za potrebe vpogleda v stanje zadeve, 

• začasnih zadržanjih. 

Gre za enostaven prenos podatkov o nerešenih zadevah na spletne strani Ustavnega 
sodišča. Ta povezava trenutno teče preko FTP povezave. 
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2.13. Specifikacija drugih funkcionalnih zahtev 

 

2 . 1 3 . 1 .  U p r a v l j a n j e  s  š i f r a n t i :  

Sistem mora podpirati vse šifrante, potrebne pri delu s celotnim sistemom (trenutno obstaja 
približno 50 uporabniških šifrantov). Šifranti so skupni za vse module.  

Nekateri šifranti so splošni (npr. Pošte) in morajo biti pripravljeni vnaprej. Večina je 
enostavnih (npr. Tipi dokumentov), nekaj pa nekoliko bolj zahtevnih z določeno programsko 
logiko (npr. Predloge, Vrste odločitev, Vpisniki). Šifrant "Geslovnik" vsebuje tudi časovno 
verzioniranje (različni veljavni vnosi za različna obdobja). 

Šifranti morajo imeti možnost vpisa datuma veljavnosti posamezne vrednosti 
(veljavna/neveljavna vrednost). Pri vnosih se vrednosti iz šifrantov po pretečenem roku 
veljavnosti ne prikazujejo več. 

Obstaja naj možnost omejevanja prikaza posameznih vnosov v šifrant glede na tip vpisnika 
(primer: šifrant odločitev je en sam, vendar se odločitve razlikujejo glede na vpisnik). 

Sistem mora omogočati prenos nekaterih šifrantov iz zunanjih sistemov državnih organov 
(npr. imena Zakonov z njihovimi kraticami) oziroma nacionalnih elektronskih šifrantov v 
okviru e-pravosodja (izmenjava šifrantov z drugimi organi). 

Okvirni seznam šifrantov:3 

 
FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE TER 

DRUGI 
STATUS DOKUMENTA 

POŠTE V SLOVENIJI NAČIN ODPREME 

DRŽAVE SKUPINE 

AKTI SIGNIRNI NAČRT 

INTERNI DODATKI VLOGE 

DOGODKI SPOL 

VRSTA DOGODKA DA/NE 

ODREDBE TIP PREDNOSTNE 

SODNIKI ZAČASNA ZADRŽANJA 

SVETOVALCI SESTAVA SENATOV 

UPORABNIKI TIP DOGODKA 

PREDLOGE TIP VLAGATELJA 

TIP POŠTE AKTI 

TIP PRESLIKAVE TIP AKTA 

TIP DOKUMENTA GESLOVNIK 

                                                 
3 V tem seznamu ni sistemskih in drugih šifrantov, ki jih mora ponudnik realizirati zaradi sistemskih 
zahtev  



JN4839/2009 41/60 

TIP NASPR. UDELEŽENCA STANJE PO REŠITVI 

ODLOČITVE REŠENO NA 

VPISNIKI NAHAJALIŠČE 

STANJE ZADEVE VRSTE DOKUMENTOV 

STANJE DOKUMENTA NAČIN DOSTAVE 

ZAUPNOST  

… … 

 

2 . 1 3 . 2 .  U p r a v l j a n j e  z  u p o r a b n i k i :  

Sistem mora omogočati upravljanje s pravicami in vlogami, vključno s pooblastili in 
nadomeščanji. Upravljanje mora omogočati določanje nivoja in pravic dostopa posameznega 
uporabnika ali skupine uporabnikov do podatkov, zadev in dokumentov z upoštevanjem 
omejitev določenih s predpisi (osebni podatki). Upoštevati je treba različne nivoje in pravice 
dostopanja in dela v sistemu (v skladu z varnostno politiko), med drugim tudi za posamezne 
organizacijske enote (npr. možnost omejitve uporabe določenih funkcionalnosti na 
posamezno organizacijsko enoto).  

Informacijski sistem mora administratorju omogočati npr.: 

• dodeljevanje uporabnika skupini, 

• da je uporabnik član večjega števila skupin, 

• dodeljevanje vlog uporabnikom in skupinam, 

• omejevanje dostopa do informacijskega sistema, 

• omejevanje uporabniškega dostopa do posameznih vpisnikov, zadev, dokumentov ali 
zapisov, 

• omejevanje uporabniškega dostopa do določenih možnosti (npr. branja, urejanja in/ali 
brisanja posameznih meta podatkov), 

• odvzem dostopa po določenem datumu. 

 

Informacijski sistem mora biti sposoben ponuditi isto funkcionalnost tako za skupine kot tudi 
za uporabnike. 

Vsak uporabnik mora imeti možnost dodeliti pravice spreminjanja ali branja dokumenta 
skupini ali posamezniku. 

Pri avtentifikaciji uporabnikov je potrebna integracija z Active Directory. 

 

 

Pooblastila in nadomeščanja: 
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• informacijski sistem mora uporabniku omogočati, da pooblasti drugega uporabnika za 
delo na zadevi, 

• administrator sistema lahko dodeli pravice nadomeščanja oziroma pooblastila vsem 
uporabnikom, 

• pri pooblastilih oziroma nadomeščanju naj bo možnost določiti, za katere vloge/naloge 
uporabnik nadomešča drugega uporabnika, 

• uporabnik lahko sam vedno vidi (in izbere), koga nadomešča, oziroma lahko vidi vse, ki 
ga nadomeščajo. 

 

2 . 1 3 . 3 .  Č a s o v n o  ž i g o s a n j e  d o k u m e n t o v  i n  r e v i z i j s k a  s l e d :  

Vsako vnašanje in spreminjanje dokumentov in zadev mora biti časovno ožigosano, tako da 
je možno natančno slediti dogajanju z dokumenti in spisi. 

Prav tako mora biti omogočena kontrolna sled za vse spremembe v vseh dokumentih in 
metapodatkih. 

Informacijski sistem mora zagotoviti sled za vse spremembe, ki se izvedejo na: 

• posameznih zadevah, dokumentih in dogodkih; odredbah, 

• meta podatkih, povezanih s čimerkoli od zgoraj navedenega. 

Informacijski sistem mora hraniti nespremenljivo kontrolno sled, ki je sposobna samodejno 
sprejemati in hraniti podatke o: 

• dostopih do posameznih zadev ali dokumentov, 

• spremembah dokumentov (pri lastnih dokumentih mora biti v sistem vgrajen sistem verzij 
dokumentov), 

• uporabnikovem sproženju ali izvajanju dejavnosti. 

 

Naročnik mora imeti možnost, da za posamezne tipe dokumentov vključi ali izključi sledenje 
dostopov spremembam in verzijam (na nivoju tipov dokumentov ali posameznega 
statusa/faze dokumenta). 

Informacijski sistem mora zagotoviti tudi kontrolno sled za vse spremembe, ki so nastale na 
administrativnih parametrih (npr. če administrator spremeni uporabniku dostopne pravice). 

Informacijski sistem mora biti sposoben sprejemati in pospravljati v kontrolno sled podatke o 
naslednjih opravilih: 

• datum in čas sprejema (nastanka) vseh elektronskih zapisov, 

• vsako spremembo kateregakoli meta podatka, povezanega z elektronskimi zadevami ali 
elektronskimi zapisi, 

• datum in čas kreiranja, popravljanja in brisanja meta podatkov, 

• izvedbo opravila izvoza ali prenosa na elektronski zadevi, 
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• datum in čas prikaza, 

• opravila brisanja na zadevi, dokumentu ali elektronskem zapisu. 

 

2 . 1 3 . 4 .  E l e k t r o n s k o  p o d p i s o v a n j e :  

Sistem mora imeti tudi funkcionalnost elektronskega parafiranja in podpisovanja dokumentov 
enega ali več podpisnikov (življenjski cikel podpisovanja)s   kvalificiranimi digitalnimi potrdili. 

Sistem za obvladovanje podatkov in upravljanje procesov mora omogočati uporabo 
varnostnih vsebin za zaščito podatkov, povezovanje subjektov z vsebinami ter zagotavljanje 
integritete podatkov in veljavnosti varnostnih atributov (tudi na dolgi rok), in sicer: 
• podpora za digitalno podpisovanje v skladu s sintakso XML,  
• izvedba podpisa skladno z evropskimi priporočili za varno izvedbo elektronskega 

podpisa, 
• podpora za uporabo infrastrukture javnih ključev (X.509v3, …). 

 

Pri dokumentih, ki prispejo elektronsko podpisani, naj se pri izpisu na papir doda zapis, da je 
dokument elektronsko podpisan. 

Elektronsko podpisan dokument mora imeti na mestu podpisa napisano, da je elektronsko 
podpisan, kdo ga je podpisal in s katerim certifikatom ter druge potrebne metapodatke v 
skladu z veljavnimi predpisi. 

Poskrbljeno mora biti, da bodo elektronsko podpisani dokumenti čitljivi tudi še po poteku 
certifikata. 

 

2 . 1 3 . 5 .  S p r e m e m b e  i n  b r i s a n j e :  

Temeljno načelo je, da se zapisi po pravilu ne morejo spreminjati. Zadeve in dokumenti pa 
praviloma ne morejo biti zbrisani (razen na koncu njihovega življenjskega cikla). 

Vendar se lahko naredijo posamezne izjeme. Administratorjem mora biti omogočeno, da 
'zbrišejo' zapise, da bi popravili pomote uporabnika (npr. pomotno kreiranje posameznega 
dokumenta na zadevi, uvrstitev dokumenta v napačno zadevo). 

Aktivnost brisanja lahko pomeni: 

• brisanje (s kontrolno sledjo – dokument ni več na voljo), 

• brisanje (s kontrolno sledjo – dokument je še vedno na voljo, ni ga le v seznamu 
dokumentov, razen če uporabnik ne izbere možnosti prikaza tudi takih dokumentov), 

• hrambo z opombo v meta podatkih zapisa, da je zapis izločen iz nadzora ravnanja z 
dokumentarnim gradivom. 

Možnost brisanja mora biti strogo nadzirana, da bi se zaščitila integriteta zapisov. Še posebej 
velja, da morajo biti dogodki o brisanjih shranjeni v kontrolni sledi. 
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2 . 1 3 . 6 .  E l e k t r o n s k o  p o s l o v a n j e :  

Sistem mora omogočati elektronsko poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi: 

• možnost sprejema elektronskega dokumenta, podpisanega s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom oz. e-vložišče (od zunanjih in notranjih virov), 

• možnost priprave in pošiljanja (z osebnimi ali strežniškimi certifikati) elektronskega 
dokumenta, podpisanega s kvalificiranim digitalnim potrdilom oz. e-vročanje (zunanjim in 
notranjim virom). 

 

2 . 1 3 . 7 .  E l e k t r o n s k o  v l a g a n j e  i n  v r o č a n j e :  

Izdelava sistema za elektronsko vlaganje in vročanje ni predmet tega naročila. Predmet tega 
naročila pa je izdelava vmesnikov, ki bodo omogočali sprejem vloge iz zunanjega sistema ter 
pošiljanje dokumentov v sistem za elektronsko vročanje dokumentov. Povezava bo temeljila 
na odprtih standardih in formatu XML. 

 

2 . 1 3 . 8 .  M o d u l a r n a  z a s n o v a  v p i s n i k o v :  

Sistem mora omogočati modularno zasnovo vpisnikov. Modularna zasnova v tem kontekstu 
pomeni poenostavljeno ustvarjanje novih vpisnikov, ki se lahko pojavijo v prihodnosti. Za te 
nove vpisnike se predvideva enaka ali podobna funkcionalnost kot za obstoječe vpisnike. 

To pomeni, da mora biti sistem razvit na tak način, da bo v primeru nastanka novega 
vpisnika izvajalec sposoben pripraviti nov vpisnik z minimalnim naporom in z uporabo 
standardiziranih gradnikov. 

 

2 . 1 3 . 9 .  H r a n j e n j e  d o k u m e n t a r n e g a  i n  a r h i v s k e g a  g r a d i v a  ( e - s p i s ) :  

 

Izvajalec mora poskrbeti za akreditacijo rešitve, ki zajema aplikativno programsko opremo. 

Izvajalec mora ponuditi tako rešitev ter predlagati take organizacijske ukrepe in postopke, da 
bo rešitev skupaj z organizacijskimi ukrepi in postopki mogoče akreditirati pri Arhivu 
Republike Slovenije. Predmet razpisa je tudi pomoč izvajalca pri sestavi in izdelavi notranjih 
pravil za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki ter sodelovanje izvajalca do njihove 
potrditve.  

 

2 . 1 3 . 1 0 .  U p o r a b a  s t a n d a r d o v :  

Ponudnik mora zagotoviti, da bo rešitev pripravljena v skladu z najsodobnejšimi standardi: 

• in formati v zvezi s pripravo dokumentov in z izmenjavo podatkov, in sicer: XML, PDF, , 
Open XML, uporaba web servisov,  

• za zagotavljanje informacijske varnosti (ISO 17799/ISO 27002), 
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• ki jih določata zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 
(ZVDAGA, Ur. l. RS, št. 30/2006) ter Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva (Ur. l. RS, št. 86/2006), 

• ki jih določa zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-UPB1, 
Ur. l. RS, št. 98/2004). 

 

2 . 1 3 . 1 1 .  P o v e z l j i v o s t :  

Rešitev mora omogočati nastavke za izvedbo povezovanja in integracijo z drugimi uradnimi 
evidencami (npr. CRP). Kadar to ni mogoče, je potrebno vzpostaviti ustrezne nastavke za 
bodočo povezavo.  

 

2 . 1 3 . 1 2 .  R a z v o j n o ,  š o l s k o  i n  t e s t n o  o k o l j e :  

 

Izvajalec mora vzpostaviti dve okolji (testno in produkcijsko). Nove verzije/popravki se najprej 
namestijo na testno okolje. Po izvedbi funkcionalnega in drugega testiranja lahko izvajalec 
po odobritvi naročnika namesti novo različico ali popravke na produkcijsko okolje. Po 
namestitvi na produkcijsko okolje, izvajalec preveri delovanje po enakem vzoru, kot je bila 
narejena verifikacija na testu. 

Razvojno okolje mora vzpostaviti izbrani izvajalec na svoji infrastrukturi. Prav tako izvajalec 
zagotovi uvoz podatkov za testiranje in šolanje uporabnikov kot tudi pripravo okolja za 
izvedbo šolanja uporabnikov. 

Izvajalec mora izvesti tudi vzpostavitev produkcijskega okolja na lokaciji naročnika, vključno 
z instalacijo potrebne sistemske programske opreme. Testno okolje za potrebe vzdrževanja 
sistema bo vzpostavil izvajalec v okolju naročnika ob začetku vzdrževanja.  

Od izvajalca se pričakuje, da ima izdelane in uveljavljene postopke obvladovanja sprememb 
(repozitorij, številčenje različic). Izvajalec je dolžan voditi evidenco in vse spremembe 
ustrezno označevati. Pravilo velja tako za spremembe aplikacije kot za spremembe baznih 
objektov.  

 

2 . 1 3 . 1 3 .  K o m u n i k a c i j a  z  d r u g i m i  s t r e ž n i k i  i n  s i s t e m i :  

Izvažanje ali pošiljanje podatkov na druge strežnike bo predvidoma povsod izvedeno 
asinhrono z odlaganjem podatkov na določeno mesto (npr. XML) in/ali s sporočili ("Message 
queue"). Sistem bo sporočal podatke drugim sistemom večinoma v XML obliki ali v drugi  
naprej določeni obliki po vnaprej določeni časovni periodi. V primeru neposrednega ali 
sinhronega povezovanja med strežniki morajo biti za prepoznavanje in povezovanje med 
strežniki uporabljeni digitalni certifikati. 
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3. ARHITEKTURA REŠITVE 
 

3.1. Obstoječe stanje strojne in sistemske programske opreme 

3 . 1 . 1 .  O b s t o j e č e  s t a n j e  s t r e ž n i š k e  o p r e m e :  

Osnovno strežniško okolje: 

Obstoječa strežniška infrastruktura: 

• Linux (Lotus Domino) 

• Windows 2003/2008 Server (AD, File/print server, MS Exchange, MS SQL Server, MS 
SCCM, MS MOSS, MS MOM, TS, …) 

 

Strežniki so dovolj zmogljivi in primerni za aplikacijske strežnike in za predvideno število 
uporabnikov sistema. 

 

Diskovno polje: 

Diskovnega polja ni. 

 

Sporočilni sistem:  

MS Exchange 2003 strežnik z Outlook 2007 odjemalcem na delovnih postajah in z Outlook 
Web Access za dostop na daljavo. 

 

Podatkovne baze: 

• Lotus Domino 8 (za obstoječi CMS - zadeve iz pristojnosti) 

• MS SQL Server 2005 (za Su zadeve, MS MOSS in SCCM) 

• MySQL na Linux strežniku (za analize in statistike – prenos iz Lotus Domino) 

• MS Access  

 

Ostali aplikacijski strežniki: 

• Lotus Domino 8MS MOSS (za potrebe intraneta) 

• MS SCCM 

• MS MOM 

• MS TS (oddaljen dostop) 

 

Lokalno omrežje: 



JN4839/2009 47/60 

Lokalno omrežje  je sestavljeno iz 4 ločenih delov, ki so med seboj povezani z optiko. Vse 
delovne postaje so na vsaj 100 Mb/s povezavah, vsi strežniki so na 2 x 1Gb/s povezavah. 
Povezava v HKOM poteka preko glavne in pomožne optike. 

 

Varnostno shranjevanje podatkov: 

Trenutno se izvaja varnostno shranjevanje podatkov z enotami Ultrium LTO2 z 200/400 GB, 
ki so priključene na  posamezne strežnike. 

Ponudnik lahko ponudi tudi druge dodatne produkte oziroma strežnike, ki jih želi vključiti v 
ponujeni sistem in niso navedeni zgoraj. 

 

3 . 1 . 2 .  S t r o j n a  i n  p r o g r a m s k a  o p r e m a  n a  d e l o v n i h  p o s t a j a h :  

Vsaka delovna postaja na Ustavnem sodišču ima oziroma bo imela naslednjo osnovno 
strojno in programsko opremo: 

Strojna oprema: 

• vsaj Intel Pentuim 5, 2 GHz 

• Delovni pomnilnik vsaj 1 GB 

• Trdi disk vsaj 50 GB prosto 

• Mrežna kartica 100/1000 Mb/s 

• Grafična kartica s 128 MB spomina 

• Vsaj 19 " LCD monitor. 

 

Osnovna obstoječa sistemska programska oprema: 

• Windows Vista Enterprise ali  XP Professional 

• MS Office 2007 

• Lotus Notes 6.5.x (ni na vseh delovnih postajah) 

• Adobe Acrobat Reader 8.x 

• Internet Explorer 7.x  ali 8.x. (lahko tudi Mozilla Firefox 3.x) 

 

3 . 1 . 3 .  S k e n e r j i :  

Na delovnih postajah, kjer je potreben optični zajem dokumentov, so na voljo skenerji Fujitsu 
Siemens 41xx in 51xx s podajalcem, dvostranski, povezani z USB 2.0. Trenutno jih je v 
uporabi 6, 3 od tega so tudi "flat bed". 
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3.2. Obstoječi produkti in licence 

 

Naročnik ima na voljo naslednje produkte in licence: 

• Naročnik je imel podpisano pogodbo MS Enterprise Agreement 6.4, s čimer ima pravico 
uporabe naslednjih produktov na vseh delovnih postajah: 

o MS Vista Enterprise 

o MS Office 2007 Professional 

o Licence za odjemalce – CAL  (MOSS 2007, SQL Server 2005, Exchange, SCCM) 

• Za delovne postaje uporabnikov, ki delajo na področju zadev iz pristojnosti: 

o Lotus Notes 6.5.x oziroma 7.x (50 uporabnikov) 

• Na strežniški strani ima naročnik licence za naslednje aplikacijske strežnike: 

o Lotus Domino 8 (dvoprocesorski) – na Linux strežniku 

o MS Exchange 2003/2007 

o MS SQL Server 2005,  MS MOSS 2007 

o MS SCCM in MOM za upravljanje in nadzor delovnih postaj in strežnikov 

o MS TS.  

 

3.3. Tehnologija rešitve 

Ponudnik naj v svoji ponudbi opiše in predlaga ustrezno tehnološko platformo in tehnologijo 
rešitve. Ponuditi mora sodobno platformo, za upravljanje z zapisi (angl: Records 
Management), dokumenti (angl: Document Management System), za upravljanje z 
vsebinami (angl: Content Management System) in za upravljanje z zadevami (angl: Case 
Management System). Prav tako mora specificirati tudi vso licenčno programsko opremo, ki 
bo del rešitve. 

Naročnik zahteva, da mora rešitev temeljiti na najsodobnejših tehnologijah. 

Večnivojska arhitektura 

Informacijski sistem za podporo vpisnikom mora biti zasnovan na večnivojski arhitekturi. 

Visoka razpoložljivost sistema 

Predlagana rešitev mora vsebovati ustrezne tehnološke rešitve za povečanje splošne 
zanesljivosti in dostopnosti celotnega informacijskega sistema (npr. podvojevanje ključnih 
podatkovnih in aplikacijskih strežnikov). 

Naročnik ne zahteva neprekinjenega delovanja v celoti in strogem pomenu (npr. takojšnjih 
samodejnih preklopov ali t.i. »clustrov«), ker to pomeni bistveno dražjo implementacijo ter 
strojno in sistemsko programsko opremo, ki je naročnik nima na voljo. Zahteva pa, da so 
ključni strežniki podvojeni (podatkovni in aplikacijski) 
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Podatkovna strežnika (primarni in sekundarni) morata samodejno izvajati replikacijo vseh 
podatkov, aplikacijski strežnik (primarni in sekundarni) se mora ravno tako nahajati na dveh 
fizično različnih strežnikih. Ob primeru izpada enega od strežnikov je tako dovoljen tudi ročni 
preklop na drugi strežnik oziroma je dovoljeno ročno aktiviranje sekundarnega aplikacijskega 
strežnika. Čas in aktivnosti v zvezi s preklopom pa ne smejo biti daljši od 15 min. 

Predvideva se sklenitev posebnega protokola med naročnikom in izvajalcem, v katerem 
bodo natančno določeni pogoji odzivnosti, razpoložljivosti in postopkov v primeru izpada 
enega od strežnikov.  

 

Omrežje 

Informacijski sistem bo deloval v lokalnem omrežju Ustavnega sodišča. Že sedaj imajo 
uporabniki možnost dela na daljavo prek terminalskega strežnika (MS TS) in z uporabo 
SecureID tehnologije za dostop do HKOM-a. V novem sistemu lahko ponudnik ponudi tudi 
druge rešitve za dostope izven HKOM-a, seveda preko zagotovljene ustrezne varne 
povezave, ki jo mora izbrani izvajalec implementirati v skladu z zahtevami in varnostno 
politiko HKOM-a. 

  

Varnost uporabnikov: 

Vsi uporabniki bodo za dostop do sistema uporabljali najmanj uporabniško ime in geslo. 
Priporočljivo je, da je avtentifikacija implementirana preko AD (Active Directory). Najvišja 
predvidena zaščita je uporaba osebnih certifikatov. 

Za vsakega uporabnika bodo določene vloge, nivo in pravice dostopanja do podatkov. 

Ponujena rešitev mora zagotoviti naslednje varnostne mehanizme: 

• varnostne stopnje 

o za posamezne uporabnike z različnimi pravicami dostopanja, 

o za skupine uporabnikov z različnimi pravicami dostopanja, 

o za upravljavce podatkovne baze, 

o za upravljavce sistema (Izvajalec), 

• beleženje vseh dostopov do podatkov in dokumentov v bazi, 

• vzdrževanje gesel, 

• avtorizacija uporabnika. 

Sistem mora zagotavljati poročanje o vseh dostopih do sistema. 

 

3.4. Arhitektura sistema 

 

Opis ponujene rešitve mora vsebovati opis arhitekture na strežniški strani in na strani 
odjemalca. Na strani odjemalcev je lahko WEB vmesnik ali poseben ("fat") odjemalec. V 
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primeru ponujenega WEB vmesnika mora rešitev delovati v MS Internet Explorer 8.x ali na 
Mozilla FireFox 3.x. 

 

Cilji: 
• uporaba najsodobnejše tehnologije za upravljanje z zapisi in dokumenti, 
• prijazen uporabniški vmesnik, ki bo enoten za vse module, 
• prilagodljivost in skalabilnost. 

 

Strojna oprema: 

Naročnik ima na voljo za implementacijo sistema poleg obstoječih strežnikov še dva 
zmogljiva strežnika z operacijskim sistemom Windows 2003/2008 ali Linux (2 x štirijedrni 
procesor, vsaj 8 GB RAM, 800 GB v RAID polju) ter ustrezne enote za shranjevanje 
podatkov. Kot podvojeni strežniki ali za manj zahtevne storitve se lahko uporabljajo tudi 
obstoječi strežniki. V primeru, da je potrebna dodatna strežniška strojna oprema, mora 
ponudnik to posebej navesti v predračunu ponudbe.  

 

Licenčna programska oprema: 

Zahteva se: 
• licence za strežniški operacijski sistem, ki ni naveden v poglavju o obstoječih produktih in 

licencah, 
• licence za podatkovni ali aplikacijski strežnik, ki ni naveden zgoraj ali pa gre za dodaten 

strežnik, 
• vse potrebne licence za končne uporabnike (delovne postaje) – CAL in licence za 

odjemalce, ki jih naročnik še nima ali pa gre za novejšo različico obstoječega odjemalca, 
• potrebne licence drugih produktov, ki so sestavni del ponujene rešitve (dokumentni sistem, 

OCR,  third party software licenses). 

 

3.5. Število uporabnikov sistema 

Število uporabnikov obstoječega sistema za zadeve iz pristojnosti (obstoječi CMS) je 
približno 50. Število uporabnikov obstoječega sistema za Su zadeve je približno 40. Od tega 
približno 15 uporabnikov uporablja oba sistema. 

Glede na predvideno integracijo je okvirno število uporabnikov za nov sistem 80. Za to 
število uporabnikov mora ponudnik navesti morebitne licence za delovne postaje. 
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3.6. Ocena potrebnih kapacitet sistema 

 

3 . 6 . 1 .  P r o c e s o r s k e  z m o g l j i v o s t i :  

Sistem glede procesorske zmogljivosti ni zelo zahteven. Za vsak strežnik (podatkovni, 
aplikacijski) se predvidevata dva novejša štirijederna procesorja. 

 

3 . 6 . 2 .  O d z i v n i  č a s i :  

Povprečni odzivni čas za dostop do zadeve ali dokumenta naj bo manj kot 4 s. 
 

3 . 6 . 3 .  K a p a c i t e t e  d i s k o v n i h  p r o s t o r o v :  

Trenutne velikosti podatkovnih baz (podatki, skeni, dokumenti) so cca. 250 GB. Na leto bo 
prirastek predvidoma 40 GB. 
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4. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA 

 

Predmet javnega naročila je "Prenova in nadgradnja informacijskega in dokumentnega 
sistema Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Sistem za upravljanje z zadevami - Case 
Management System)" ter vzdrževanje tega sistema. 

 

4.1. Vzpostavitev CMS 

 

A.  Vzpostavitev CMS vključuje: 

 

A.1. Podrobno analizo zahtev in izdelavo končne specifikacije CMS v sodelovanju z 
naročnikom (sistemska analiza); 

A.2. Namestitev in dobavo sistemske oziroma licenčne programske opreme; 

A.3. Razvoj CMS; 

A.4. Namestitev CMS; 

A.5. Prenos vseh podatkov in dokumentov (migracija) iz obstoječih informacijskih 
sistemov; 

A.6. Testiranje funkcionalnosti in tehničnih lastnosti CMS v sodelovanju z 
naročnikom; 

A.7. Pilotsko uporabo CMS; 

A.8. Usposabljanje uporabnikov za uporabo CMS; 

A.9. 24-mesečno garancijsko obdobje za CMS. 

 

B.  Nadgradnja in dodajanje novih funkcionalnosti 

 

C.  60-mesečno vzdrževanje CMS (opredeljeno v posebni pogodbi) 
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MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

USTAVNO SODIŠČE  

 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

4.2. Izvedba projekta 

 

4 . 2 . 1 .  Č a s o v n a  i z v e d b a  p r o j e k t a :  

Začetek projekta predstavlja začetno točko projekta (T0). Čas za izvedbo projekta je 9 
mesecev od dneva podpisa pogodbe (T0). Po izvedbi vzpostavitve in začetku uporabe 
začneta teči garancija in vzdrževanje.  

 

V naslednji tabeli je naveden okvirni terminski plan projekta: 

 

 Aktivnost Trajanje 
(meseci) Začetek Zaključek 

A Vzpostavitev CMS 9 T0 T0 + 9 

A.1 Podrobna analiza zahtev in izdelava končne specifikacije 
CMS v sodelovanju z naročnikom (sistemska analiza) 2 T0 T0 + 2 

A.2 Namestitev in dobava sistemske oziroma licenčne 
programske opreme 1 T0 + 4 T0 + 5 

A.3.1 Razvoj CMS (Vhodno/izhodna pošta s skeniranjem) 3 T0 + 2 T0 + 5 

A.3.2 Razvoj CMS (Ostali deli) 6 T0 + 2 T0 + 8 

A.4.1 Namestitev CMS (Vhodno/izhodna pošta s skeniranjem) 0,25 T0 + 5 T0 +5,25 

A.4.2 Namestitev CMS (Ostali deli) 0,25 T0 + 8 T0 +8,25 

A.5. Prenos podatkov (migracija) iz obstoječih informacijskih 
sistemov  3 T0 + 5 T0 + 8 

A.6.1 Testiranje funkcionalnosti in tehničnih lastnosti CMS 
(Vhodno/izhodna pošta s skeniranjem) 0,75 T0 +5,25 T0 + 6 

A.6.2 Testiranje funkcionalnosti in tehničnih lastnosti CMS  
(Ostali deli) 0,75 T0 +8,25 T0 +9 

A.7 Pilotska uporaba CMS 1 T0 + 9 T0 + 10 

A.8 Usposabljanje uporabnikov za uporabo CMS 2 T0 + 8 T0 + 10 

B Nadgradnja in dodajanje novih funkcionalnosti  T0 +10 31.12.2013  

C 60-mesečno vzdrževanje CMS * 60 T0 + 9 T0 + 69 

* opredeljeno v posebni pogodbi 
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MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

USTAVNO SODIŠČE  

 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

4 . 2 . 2 .  O p i s  p r e d v i d e n i h  a k t i v n o s t i :  

 

A. VZPOSTAVITEV CMS obsega aktivnosti od A.1 do A.8. 

 

A.1 – Podrobna analiza zahtev in izdelava končne specifikacije CMS v sodelovanju z 
naročnikom (sistemska analiza) 

 

Izvajalec bo v podrobni analizi sistema preučil procese, dokumente, predpise in navodila ter 
obstoječe informacijske sisteme.  

Zahteve glede CMS, ki so navedene v tem dokumentu, so izhodiščna specifikacija zahtev za 
CMS. Na njeni podlagi bo izvajalec v fazi podrobne analize zahtev v sodelovanju z 
naročnikom izdelal predlog končne specifikacije CMS. Naročnik bo zagotovil sodelovanje 
strokovnih oseb uporabnika. V dokumentu bodo analizirane tudi zahteve, ki izhajajo iz 
potrebe po povezovanju CMS z zunanjimi informacijskimi sistemi (npr. e-vlaganje in e-
vročanje). Izdelani načrti morajo biti tako podrobni, da bodo naročniku in strokovnemu osebju 
izvajalca nudili možnost vnaprejšnje presoje funkcionalnosti bodočega CMS.  

Naročnik bo potrdil ustreznost dokumenta končne specifikacije CMS.  

 

A.2 – Namestitev in dobava sistemske oziroma licenčne programske opreme 

 

Izvajalec bo v okolje naročnika namestil ustrezno sistemsko programsko opremo, ki je 
potrebna za vzpostavitev in prevzem CMS v skladu s končno specifikacijo CMS, če ta še ni 
nameščena (v tem primeru namestitev pomeni konfiguracijo) oziroma dobavil glede na 
ponujeno rešitev.  

Dobava in namestitev sistemske programske opreme lahko vključuje sistemsko programsko 
opremo, sisteme za zagotavljanje varnosti, operacijski sistem za strežnike, podatkovni in 
aplikacijski strežnik, sistem za varnostno shranjevanje podatkov, dokumentni sistem (DMS), 
sistem za virtualizacijo in podobno. V primeru Linux strežnikov pa mora izvajalec namestiti 
operacijski sistem Linux in poskrbeti za varnostne zaščite vključno z antivirusnim sistemom.  

Ob dobavi oz. po namestitvi sistemske programske opreme bo naročnik preveril ustreznost 
nameščene opreme. Ko bo nameščena oprema delovala v skladu z zahtevami, opredeljenimi 
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v končni specifikaciji CMS, bo naročnik podpisal prevzemni zapisnik o prevzemu sistemske 
programske opreme. 

A.3 – Razvoj CMS 

 

Izvajalec mora v skladu z razpisno dokumentacijo, ponudbo in končno specifikacijo CMS ter 
v skladu s podrobnim terminskim planom aktivnosti, izdelati vse komponente CMS. Naročnik 
v skladu z okvirnim terminskim planom projekta pričakuje, da bo izvajalec najprej razvil 
modul za Vhodno/izhodno pošto s skeniranjem in ga namestil, naročnik pa izvedel fazo 
testiranja. Ta modul je najbolj splošen in ga mora imeti izvajalec v skladu s pogoji in 
referencami že razvitega. Na tem modulu bosta naročnik in izvajalec tudi preizkusila 
uporabniški vmesnik, uskladila terminologijo in s tem pripravila pogoje za boljši končni 
produkt.Ob zaključku razvoja mora biti CMS pripravljen za namestitev. 

Izvajalec mora pripraviti tudi ustrezno dokumentacijo in sicer: 

1. Uporabniško dokumentacijo: to so navodila za uporabo CMS, ki opisujejo delovanje CMS 
z vidika uporabe sistema. 

2. Sistemsko-tehnično dokumentacijo: to so navodila za skrbnike na strani uporabnika, 

3. Navodila za skrbništvo CMS, ki vključujejo: 
• vzdrževanje parametrov, ki vplivajo na delovanje CMS, 
• dodeljevanje novih uporabniških imen in dostopov ter priprava okolja na novi delovni 

postaji, 
• arhiviranje in restavriranje podatkov. 

A.4 – Namestitev CMS 

 

Izvajalec bo izvedel namestitev CMS v testno okolje naročnika. Pri testiranju mora izvajalec 
prenesti vsaj del podatkov iz obstoječega sistema. Ta prenos je potreben samo pri končnem 
testiranju celotnega informacijskega sistema. 

Po ustreznih potrditvah naročnika izvajalec izvede namestitev v produkcijsko okolje 
naročnika. Izvajalec mora na enak način zagotoviti tudi vse druge namestitve  oziroma 
nadgradnje. 

V skladu z načrtom namestitve (načrt dodelitve pravic) se določijo uporabniške vloge, izvede 
se vključitev oseb – končnih uporabnikov v ustrezne vloge. 

 

A.5 – Prenos podatkov (migracija) iz obstoječih informacijskih sistemov v CMS 

 

Prenos podatkov (migracija) zajema prenos podatkov iz obstoječega informacijskega 
sistema v nov informacijski sistem. To vključuje: 

• prenos vseh podatkov o zadevah, 
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• izvedbo in definicijo preslikav med starimi in novimi šifranti, 

• vse dokumente, vse skenirane dokumente, vse lastne dokumente (večinoma v formatu 
Word 97 – 2003). 

Podatki o zadevah se razlikujejo glede na informacijsko podporo na Ustavnem sodišču v 
času nastanka in reševanja zadev. Tako so od leta 1991 do 1999 na voljo bolj osnovni 
podatki, za leta 2000-2003 je teh podatkov več - so delno vključeni tudi lastni dokumenti. Od 
leta 2004 naprej so podatki in dokumenti v celoti integrirani v obstoječi sistem. 

Obstoječi podatki so v Lotus Notes formatu na Lotus Domino strežniku ter delno v MySQL 
podatkovni bazi (za potrebe analiz). Lastni dokumenti so pripeti kot priponka k dokumentom 
v Lotus Notes. Skenirani dokumenti se hranijo na direktorijski strukturi na datotečnemu 
sistemu Linux strežnika, v Lotus Notes dokumentu pa je navedena povezava do teh 
dokumentov. 

V okviru prenosa podatkov (migracije) bo izvajalec pripravil ustrezne procedure za prenos 
podatkov in v testnem okolju vzpostavil začetno stanje vseh podatkov in dokumentov tudi za 
namene testiranja novega sistema. 

Prenos podatkov poteka v testno in produkcijsko okolje. Pri tem je treba podatke iz 
obstoječega informacijskega sistema najprej pregledati, določiti morebitne preslikave in 
pripraviti podatke in dokumente za prenos v CMS (oziroma obstoječe podatke prevesti v 
ustrezen format zapisa, ki ga informacijski sistem razume), nato pa jih prenesti v CMS. 
Naročnik bo pri prenosu podatkov zagotovil sodelovanje strokovnih oseb uporabnika, ki bodo 
izvajalcu nudili informacije o obstoječih informacijskih sistemih. 

Ob prenosu in prevedbi podatkov je treba izdelati dnevniške datoteke. 

V primeru, da se bo naročnik odločil za prenos Su vpisnika v nov sistem, mora izvajalec 
prenesti tudi te podatke in dokumente. Podatki in dokumenti so shranjeni v podatkovni bazi 
MS SQL Server 2005.  

 

A.6 – Testiranje funkcionalnosti in tehničnih lastnosti CMS v sodelovanju z naročnikom. 

 

Testiranje funkcionalnosti CMS izvede izvajalec ob sodelovanju naročnika in uporabnikov v 
testnem okolju naročnika. Testiranje funkcionalnosti CMS predstavlja zaključni test 
pravilnega delovanja celotnega CMS v testnem okolju in zajema vse funkcionalnosti CMS. 
Izvajalec za izvedbo testiranja pripravi načrt testiranja in na osnovi izvedbe testiranja poročilo 
o izvedbi testiranja. 

Naloge izvajalca pri testiranju so naslednje: 

• priprava podrobnih testnih načrtov, specifikacij za testiranje s testnimi scenariji in testnimi 
primeri, 

• priprava okolja za testiranje, 

o priprava podatkov za testiranje 

o izvedba testiranja v skladu s testnim načrtom 
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• odprava napak in potrjevanje odprave  napak,  

• priprava poročila o izvedbi testiranja. 

 

Naročnik bo sodeloval pri testiranju z namenom spoznavanja CMS, uvajanja v testiranje in 
priprave podlag za prevzem CMS. 

Na podlagi poročila o izvedbi testiranja, ki izkazuje ustreznost CMS glede na končno 
specifikacijo CMS, naročnik potrdi namestitev CMS v produkcijsko okolje z namenom 
testiranja postopkovnih procesov CMS v pilotskem obdobju na vnaprej določenih lokacijah in 
uporabnikih. 

 

A.7 – Pilotska uporaba CMS 

 

Naročnik bo testno uporabljal CMS na produkcijskem sistemu z namenom končnega 
preverjanja ustreznosti delovanja CMS. Pilotska uporaba CMS se bo izvajala na podlagi 
realnih primerov iz postopkov pri uporabnikih.  

Izvajalec za čas pilotske uporabe CMS zagotovi podporo uporabnikom in pripravi predloge, 
kar zajema naslednje: 

• pomoč in svetovanje glede uporabe CMS, predvsem pa pomoč pri odpravljanju 
problemov z uporabo, 

• odpravo napak, ki jih uporabniki ugotovijo pri uporabi CMS, 

• po potrebi dopolni gradiva,  

• pripravo predlogov in ukrepov za izboljšanje delovanja sistema. 

  

A.8 – Usposabljanje uporabnikov za uporabo CMS. 

 

Izbrani izvajalec mora izvesti ustrezno usposabljanje vseh končnih uporabnikov CMS in 
usposabljanje skrbnikov. 

V okviru usposabljanja uporabnikov mora pripraviti izvajalec gradivo za usposabljanje 
oziroma uporabniško dokumentacijo.  

Poleg končnih uporabnikov je treba usposobiti tudi skrbnike CMS na strani naročnika. 

Računalniško učilnico s potrebno opremo bo zagotovi izvajalec na lokaciji naročnika in sicer: 

• 8 v omrežje povezanih računalnikov (po dva uporabnika na računalnik), 

• okolje in testne podatke za izvedbo usposabljanja. 
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Naročnik bo zagotovil koordinacijo zaposlenih, da se bodo lahko udeležili usposabljanja. 
Predvidena dolžina usposabljanje je 6 šolskih ur. 

 

B. Nadgradnja in dodajanje novih funkcionalnosti 

 

Naročnik predvideva nadgradnje sistema, tako zaradi spremembe zakonov in predpisov, kot 
tudi zaradi dodajanja novih funkcionalnosti. 

Predvideni obseg del znaša za nadgradnje in dodajanje novih funkcionalnosti 100 inženirskih 
in 600 programerskih ur. Ponudnik mora navesti ceno programerske in inženirske ure. 
Naročnik lahko naroči manj ur kot je navedeno v oceni. 

 

C.  60-mesečno vzdrževanje CMS (opredeljeno v posebni pogodbi) 

 

Po zapisniškem končnem prevzemu celotnega CMS sledi 60-mesečno obdobje vzdrževanja 
za celoten CMS. Vzdrževanje CMS je podrobneje opredeljeno v vzorcu Pogodbe o 
vzdrževanju informacijskega sistema CMS. 

 

Vzdrževanje obsega naslednje aktivnosti: 

 

Fiksni del vzdrževanja: 

• vodenje in koordinacijo dela med izvajalcem in naročnikom, 

• odzivnost ob pojavu tehničnih težav, 

• nadzor nad pravilnostjo delovanja sistemske in aplikacijske programske opreme, 

• nadzor nad delovanjem časovno vezanih obdelav, 

• nadzor nad izdelavo varnostnih kopij, 

• nadgradnja obstoječe sistemske in strežniške programske opreme z izpopolnjenimi 
različicami (popravki), 

• spremljanje tehnoloških novosti, povezanih s CMS, ter priprava predlogov ukrepov za 
nemoteno delovanje ter za izboljšanje delovanja, ki jih bo realiziral izvajalec v okviru 
dopolnilnega vzdrževanja, 

• nadzor nad varnostjo sistema, 

• kontrolni preventivni pregledi in nadzor nad delovanjem CMS v dogovoru z naročnikom 
ter manjše optimizacije delovanja sistema, 

 

Variabilni del vzdrževanja: 

• pomoč administratorjem in uporabnikom sistema, 
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• odpravljanje napak, izdelava manjših sprememb, popravljanje pomanjkljivosti in manjše 
dopolnitve, ki niso predmet garancije, vzpostavitev delovanja programske opreme v 
primeru izpada sistema, 

• dokumentiranje dela, dogovorov in sprememb v zvezi z osnovnim vzdrževanjem CMS, 
vključno z vzdrževanjem uporabniških navodil in druge projektne dokumentacije iz 
osnovnega vzdrževanja, 

• izdelava morebitnih statistik, analiz in poročil,nameščanje nove različice sistema oziroma 
sprememb in dopolnitev, ki niso predmet garancije, 

• izboljševanje in dodajanje manjših funkcionalnosti na zahtevo naročnika, 

• izboljševanje zmogljivosti CMS na podlagi predlogov izvajalca ali naročnika oziroma 
uporabnikov ter na zahtevo naročnika, 

• uporabniško pomoč in svetovanje na lokaciji v dogovoru z naročnikom, 

• druge vzdrževalne aktivnosti po naročilu naročnika. 

 

4.3. Kontrolne točke 

Terminski plan predvideva več kontrolnih točk pri projektu, katerih namen bo pregled 
izvedenih aktivnosti in v okviru katerih bo izvajalec pripravil kontrolna poročila. 

V naslednji tabeli so podane kontrolne točke (KT), ki služijo tudi kot podlaga za izplačilo. 

 
KT čas KT vključene aktivnosti, za katere bo izvedeno izplačilo 

1 T0 + 6 

A.1 - Podrobna analiza  zahtev in izdelava končne specifikacije CMS v 

sodelovanju z naročnikom 

A.2 – Namestitev in dobava sistemske oziroma licenčne programske opreme 

A3.1 – Razvoj CMS (Vhodna/izhodna pošta s skeniranjem) 

2 

T0 + 10 

Podpis 

prevzemnega 

zapisnika za 

celotni CMS 

A3.2 – Razvoj CMS (Ostali deli) 

A.4 – Namestitev CMS  

A.5 – Prenos podatkov (migracija) iz obstoječega informacijskega sistema 

A.6 – Funkcionalno testiranje CMS  

A.7 - Pilotska uporaba CMS 

A.8 – Usposabljanje uporabnikov za uporabo CMS 

3  Nadgradnja in dodajanje novih funkcionalnosti 

 

4.4. Projektni pristop 

Naročnik bo za projekt imenoval vodjo projekta in projektno skupino, ki bo na strani 
naročnika sodelovala z izvajalcem pri izvedbi projekta. Izvajalec bo za projekt imenoval vodjo 
projekta in projektno skupino, ki bo sodelovala z naročnikom pri izvedbi projekta. 
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Vodja projekta naročnika bo usklajeval in koordiniral potek projekta in razreševal probleme z 
vodjem projekta na strani izvajalca, redno vršil nadzor nad delom izvajalca ter pripravljal 
poročila ter drugače poročal vodstvu naročnika.  

Naloge vodenja in koordinacije s strani izvajalca morajo obsegati naslednje storitve: 

• planiranje nalog, 

• zagotavljanje pravočasnosti in celovitosti izvedbe nalog izvajalca, 

• zagotavljanje kakovosti izvedbe nalog izvajalca, 

• komuniciranje z naročnikom, 

• spremljanje realizacije plana in redno poročanje naročniku, 

• strokovna koordinacija ekipe izvajalca in 

• dokumentiranje. 

 

Projektni vodja izvajalca mora v skladu z okvirnim terminskim planom predložiti podroben 
plan izvedbe pogodbenih aktivnosti, ki mora vključevati: 

• podroben seznam aktivnosti, 

• predviden začetek in trajanje vsake aktivnosti, 

• podatke o medsebojnih odvisnostih aktivnosti in 

• predpogoje za izvedbo posamezne aktivnosti. 

 

Izvajalec mora plan izvedbe z naročnikom uskladiti. Naročnik projektni plan potrdi. 

Projektni vodja izvajalca mora redno mesečno poročati naročniku o napredovanju realizacije 
pogodbenih obveznosti, kar vključuje tako poročanje o doseganju nalog iz plana izvedbe, kot 
ostalih zadolžitev, ki so bile dogovorjene sproti ob izvajanju projekta.  

Vsi usklajevalni in delovni sestanki med naročnikom in izvajalcem bodo morali biti 
dokumentirani, pri čemer mora zapisnike pripraviti izvajalec, naročnik pa jih potrdi. 

Komuniciranje poteka v obliki elektronske pošte ali v obliki sestankov. 

 

4.5. Metodološki pristop 

Izvajalec za vodenje projekta lahko izbere metodo projektnega vodenja in razvoja 
informacijskih rešitev po svoji izbiri. 

 


