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DOBA DIGITALNE PREOBRAZBE 

 

 

Ne moremo razmišljati o 
digitalni prihodnosti in 
ohranjati klasično 
papirno poslovanje… 

 

http://insideechenrysbrain.typepad.com/inside_the_brain_of_ec_he/current-affairs/page/3/


OPIS PROBLEMA 

▪ Organiziranost, delovni procesi 

▪ Izguba časa pri rokovanju s klasičnimi dokumenti 

▪ Varnost, pravice dostopanja do dokumentov in distribucija 

▪ Odgovornosti posameznikov do dotičnih dokumentov  

▪ Nejasna komunikacija 

▪ Napačna uporaba 

▪ Arhiviranje in ročno prebiranje  

▪ Stroški 

 



OBSEG INFORMACIJSKE REŠITVE 

▪ Hramba in arhiviranje dokumentov v skladu z veljavno zakonodajo na 
tem področju, kar bi pomenilo doseganje višje stopnje organiziranosti 
zavoda in uskladitev poslovanja z zakonodajo v Sloveniji in na ravni EU. 
Za arhiviranje oz. hrambo v elektronski obliki mora biti zagotovljena 
skladnost z zakonodajo preko notranjih pravil zavoda.  
 

▪ Podpora poslovnim procesom oz. podpora kroženju, distribuciji 
dokumentov znotraj zavoda in tudi navzven. 
 

▪ Digitalno podpisovanje dokumentacije z namenom dokazovanja 
identitete podpisnika elektronskega dokumenta in zagotavljanju 
celovitosti podatkov oz. zaščite pred spreminjanjem vsebine 
dokumentov v elektronski obliki.  
 

 



POSLOVNI CILJ V POVEZAVI Z IKT CILJI IN 
STRATEGIJAMI 

POSLOVNI CILJ POVEZANI IKT CILJI (Namenski cilji) IKT STRATEGIJA 

 
 
 
 
 
Poslovanje s čim 
manj papirja 

Zagotoviti ustrezna notranja pravila 
za zagotavljanje pravne veljavnosti 
elektronsko hranjenih dokumentov 
(ZVDAGA). 

Izdelava klasifikacijskega načrta organizacije, ki je 
najpomembnejši šifrant za razporejanje 
dokumentarnega gradiva in signirnega načrta, ki je 
osnova za dodeljevanje gradiva v reševanje ter 
dodeljevanje drugih pravic in nalog izvajalcem ter 
vključitev obeh načrtov v notranja pravila. 

Zagotoviti ustrezno informacijsko 
rešitev za e-hrambo zdravstvene 
dokumentacije, ki je zakonsko 
skladna. 

Dograditev informacijskega sistema za e-hrambo 
zdravstvene dokumentacije v oblaku, ki je 
zakonsko skladna, certificirana rešitev za pravno 
veljavno dolgoročno ohranjanje, nadzorovano 
dostopanje in vzdrževanje e-vsebin. 

Zagotoviti učinkovitejšo izmenjavo 
digitalne zdravstvene dokumentacije 
med različnimi izvajalci zdravstvenih 
storitev. 

Vključitev izmenjave zdravstvene dokumentacije z 
interoperabilno hrbtenico (IH, CRPP) slovenskega 
zdravstva, kar bistveno poveča dostopnost do 
zdravstvenih podatkov pacienta. 



KRITERIJI ZA PRIMERJAVO IN IZBOR DOBAVITELJA 

▪ Zahtevane funkcionalnosti (možnost iskanja po metapodatkih in celotni vsebini, spletni 
vmesnik za dostop do sistema v primerih izpada zalednega sistema pri naročniku, OCR 
optično prepoznavanje teksta, ki prevede slike besedila, kot so skenirani dokumenti, v 
dejanske znake besedila) 

▪ Registracija pri Arhivu RS (zakonsko predpisana prijava opravljanja dejavnosti) 

▪ Akreditirana storitev hrambe pri Arhivu RS (akreditacija storitev in opreme 
ponudnikom omogoča poslovanje z javnim sektorjem) 

▪ Potrjena notranja pravila pri Arhivu RS (Potrjena notranja pravila so pomembna 
predvsem za zagotavljanje pravne veljavnosti elektronsko hranjenih dokumentov) 

▪ Integracija z IS (DMS) naročnika (jasna opredelitev integracije informacijske rešitve 
hrambe digitalne dokumentacije ponudnika z zalednim informacijskimi sistemom naročnika) 

▪ Kakovost (kritičnost storitve hrambe digitalne dokumentacije ni zanemarljiva, zato se pri 
kriteriju kakovosti vrednoti standarde povezane z varnostjo informacij in zagotavljanju 
kakovostnih storitev: ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27001, ISO 9001) 

▪ Tehnična pomoč (pomembna pri zagotavljanju zanesljivega delovanja storitev, 24/7/365) 

▪ Cena 

 



HVALA ZA VAŠO POZORNOST 
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