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POVZETEK
Modernizacija in informatizacija sta korenito spremenili delovanje organov v javni upravi,
do ogromno sprememb pa je prišlo z uvedbo baz podatkov, ki so obravnavane v
diplomskem delu. V delu je opisan potek gradnje baze podatkov in njeni uporabniki, njene
glavne sestavine ter sistemi za upravljanje baz podatkov. Poseben poudarek je na javnih
bazah podatkov, ki jih pri svojem delovanju uporabljajo organi javne uprave. Tako so
predstavljene tudi javne baze podatkov in njihov namen, eno izmed poglavij pa je
namenjeno analizi baz podatkov, ki jih uporablja javna uprava v Sloveniji. V tem poglavju
so podrobneje opisane tudi nekatere temeljne baze podatkov javne uprave (kdo so njihovi
uporabniki, vzdrževalci, katere podatke vsebujejo, kako so baze povezane z drugimi
bazami ipd.). V okviru raziskave so opisane tudi nekatere baze podatkov, ki jih pri svojem
delu uporabljajo zaposleni na upravni enoti v Sevnici. Rezultati raziskave tako pokažejo
zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo uporabnikov z bazami podatkov v javni upravi in na
kakšen način baze podatkov vplivajo na delovanje uprave.
Ključne besede: baza podatkov, upravna enota Sevnica, Centralni register prebivalstva,
Poslovni register Slovenije, Register predpisov, Register kmetijskih gospodarstev,
Zemljiška knjiga
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SUMMARY
PUBLIC DATABASE IN SLOVENIA
Modernization and informatization have changed the functioning of the organs of public
administration, tremendous change has occurred with the introduction of the databases
that are discussed in the thesis. This thesis discusses the progress of the construction of
the database and its users, its main components and database management system.
Particular emphasis is at public databases, which are in its operation used by public
authorities. There are presented public databases and their purpose; one of the chapters
is devoted to analyzing the databases used by the public administration in Slovenia. In
this chapter are more fully described some of the basic databases of public administration
(who are their users, maintainers, which information contains, how the database linked to
other databases, etc.). The study also describes some of the databases that employees in
the administrative unit in Sevnica use at their work. Results of the research also show or
satisfaction or dissatisfaction with databases in the public administration and how the
database affect the functioning of the administration.
Key words: database, administrative unit Sevnica, Central Register of Population,
Business Register of Slovenia, Register of Regulations, Register of agricultural holdings,
land register
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1 UVOD
Ko omenimo bazo podatkov, mislimo predvsem na medsebojno povezane podatke, ki jih
organizacije potrebujejo za svoje delovanje. Glede na to, da imamo danes v svetu
neomejene količine podatkov vseh vrst, potrebujemo sisteme, ki nam omogočajo, da bi
take podatke shranjevali, jih urejali, spreminjali in bi nam bili vedno dostopni. Zato je
pomembno, da smo pri gradnji baze podatkov natančni, predvsem pa pozorni na želje in
zahteve bodočih uporabnikov. Nekatere baze podatkov so še vedno v fazi razvoja, kar
njihovim uporabnikom povzroča veliko težav (neustrezna povezanost med bazami, težko
dostopni podatki ipd.). V okviru diplomskega dela bomo tako raziskali delovanje baz
podatkov in njihovo pomembnost ter nepogrešljivost v poslovanju sodobne uprave.
Temelj diplomskega dela so javne baze podatkov, torej baze, ki so dostopne širši javnosti
in za vpogled ne potrebujemo posebnega potrdila, pooblastila ali zakonske podlage.
Pred začetkom raziskave bomo postavili tudi sledeče hipoteze, katere bomo na koncu
preverili. To so:
•
•
•

Baze podatkov javne uprave v Sloveniji so medsebojno dobro povezane, kar
omogoča hitrejše delovanje slovenske javne uprave.
Baze podatkov omogočajo bolj kakovostno in učinkovitejše delovanje slovenske
javne uprave.
Baze podatkov njihovim uporabnikom omogočajo enostavno dostopnost, urejanje
in zaščito podatkov.

Namen diplomskega dela je raziskati potek načrtovanja baze podatkov, njihovo delovanje
in uporabo ter medsebojno povezanost. Poleg tega bomo odkrili glavne pomanjkljivosti pri
razvoju in delovanju baz podatkov.
Glavni cilj diplomskega dela pa je analizirati delovanje podatkovnih baz podatkov, ki
predstavljajo temelj delovanja slovenske javne uprave. Pri analizi se bomo osredotočili na
kakovost delovanja obstoječih baz podatkov, kakšne podatke te baze vsebujejo, kako so
baze medsebojno povezane, kdo jih upravlja in vzdržuje ipd.
Pri izdelavi diplomskega dela sta uporabljeni metoda deskripcije, saj so opisana dejstva in
pojavi, ter metoda kompilacije, saj do nekaterih zaključkov pridemo na podlagi
opazovanja, spoznanj in rezultatov drugih avtorjev.
Drugo poglavje je namenjeno podatkom. Tukaj so predstavljene glavne značilnosti
podatkov, opredeljene so razlike med podatki in informacijami ter na katere elemente
moramo biti pozorni, ko varujemo podatke v bazah podatkov.
Tretje poglavje opredeljuje sestavo in glavne sestavine baz podatkov ter opis življenjskega
cikla baze podatkov, ki se sestoji iz načrtovanja, implementacije in uporabe in
vzdrževanja. Predstavljeni so tudi sistemi za upravljanje baz podatkov, poleg tega pa so
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predstavljeni tudi uporabniki in vse ostale osebe, ki so povezane z bazami podatkov ter
kako lahko dostopamo do njih.
Javne baze podatkov, njihova uporabljivost in pomembnost v javni upravi so opisane v
četrtem poglavju.
Zadnje poglavje pa je namenjeno raziskovanju temeljnih javnih baz podatkov v Sloveniji,
ki predstavljajo temelj delovanja sodobne uprave. Posebna pozornost pa je namenjena
Centralnemu registru prebivalstva, Zemljiški knjigi, Poslovnemu registru Slovenije,
Registru predpisov in Registru kmetijskih gospodarstev. Poleg navedenih sta v tem
poglavju opisana tudi Pravno informacijski sistem Republike Slovenije in portal IUS-INFO,
ki predstavljata pomemben element pri zagotavljanju učinkovitega in kakovostnega
delovanja javne uprave.
Torej v teoriji naj bi baze podatkov državljanom, državnim inštitucijam in zaposlenim
olajšale delo, v okviru analize pa bomo ugotovili, ali je to zagotovljeno tudi v praksi.
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2 PODATKI
Ker veliko ljudi enači pojma podatek in informacija, je na začetku smiselno opredeliti
njuno razliko. »Podatek je predstavitev nekega dejstva na formaliziran način, ki je
dogovorjen s konvencijo in primeren za komunikacijo, interpretacijo ter obdelavo s strani
človeka ali stroja. Informacija pa je spoznanje, ki ga človek pripiše podatkom s pomočjo
znanih konvencij, ki so uporabljene pri njegovi predstavitvi« (Mohorič, 2002, str. 8). Tako
lahko na podlagi uporabniku znanega in razumljivega podatka predstavimo želeno
informacijo.
Börje Langefors je na podlagi odnosa med podatkom in informacijo prišel do sledečih
zaključkov:
•
•
•

•

podatki niso informacija;
podatki ne vsebujejo informacije;
podatki posredujejo informacijo prejemniku, katerega sprejemna struktura je
konsistentna z izbrano predstavitvijo podatkov in modelom sveta, na katerega se
nanašajo;
če je količina podatkov tako velika, da se jih v času, ki je na voljo za ukrepanje na
njihovi osnovi, ne da interpretirati, se lahko zgodi, da s podatki ni posredovana
nobena informacija (Mohorič, 2002, str. 3).

V teoriji poznamo različne definicije podatkov. American National Standards Institute
(ANSI) in International Standards Organization (ISO) podatek definirata kot (1) poljubno
predstavitev s pomočjo simbolov ali analognih veličin, ki ji je pripisan ali se ji lahko pripiše
nek pomen, (2) predstavitev dejstva, koncepta ali instrukcije na formaliziran način, ki je
primeren za komunikacijo, interpretacijo ali obdelavo s strani človeka ali stroja. G. C.
Everest (Database Management) opredeli podatek kot z vrednostmi (številke, znaki
simboli) predstavljena dejstva, ki imajo pomen v določenem kontekstu. Vsem trem
definicijam pa je skupno to, da se podatku lahko pripiše nek pomen na osnovi predpisa
oziroma znotraj nekega konteksta (Mohorič, 2002, str. 2).
McFadden navaja tri stopnje pri opredelitvi pojma podatka. Te so:
•
•
•

realni svet, ki ga predstavljajo objekti obravnavanega dejanskega problema z
vsemi svojimi svojstmi; opredeljen je z razredi objektov;
metapodatki, ki vsebujejo definicije podatkov, npr. definicija podatkovnega zapisa,
definicije elementarnih postavk ipd.;
dejanski podatki, ki predstavljajo vrednosti predhodno definiranih podatkovnih
zapisov oziroma elementarnih postavk; opredeljeni so z bazo podatkov (Grad idr.,
1996, str. 16).
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2.1 ZNAČILNOSTI PODATKOV
Tehnologija nam že vrsto let omogoča, da lahko s pomočjo računalnika obdelujemo
različne vrste podatkov, kot so slike, besedila, števila, zvok in video. Prednost te obdelave
je pri vnosu podatkov, saj se podatek pri vnosu v računalnik shrani in nam ga ni potrebno
vnašati še enkrat, poleg tega pa jih lahko tudi popravljamo in kasneje večkrat uporabimo.
V informacijskih sistemih podatek, ki opisuje realni svet, nastopa kot predmet obdelave.
V splošnem lahko podatke predstavimo na dva načina, in sicer na analogni (zvezni) in
diskretni (digitalni) način. O diskretnem podatku govorimo, če se pri njegovi predstavitvi
uporabljajo simboli, o analognem pa, če se pri predstavitvi uporablja kakšna fizikalna
veličina (Mohorič, 2002, str. 8).
Med splošne značilnosti podatkov uvrščamo (Vintar, 2006, str. 110–112):
1. Kompleksnost podatkov, ki se odraža skozi število tipov entitet, ki nastopajo v
okviru obravnavanega sistema, število atributov in število povezav med tipi entitet.
Slednje so predstavljene s podatkovnim modelom, le-ta pa je natančneje opisan v
katalogu podatkov.
2. Katalog podatkov predstavlja rezultat analize sistema in njegovih informacijskih
potreb ter služi kot osnova za zasnovo baze podatkov. Iz njega so vidne vse osnovne
karakteristike vsakega podatka, ki nastopa v okviru obravnavanega sistema (ime,
velikost, tip, povezave, zaščita ipd.). Katalog podatkov omogoča enovito predstavitev
podatkov v celotnem sistemu in onemogoča njihovo podvajanje.
3. Dostop do podatkov predstavlja zahtevo, ki odločno vpliva na organizacijo
podatkov, posledično pa s tem tudi na izbor medijev, na katerih bodo podatki
shranjeni. Danes prevladuje predvsem zahteva po neposrednem dostopu do vseh
operativnih podatkov (to so podatki, ki jih pogosto uporabljamo in spreminjamo),
poleg neposrednega dostopa pa poznamo tudi zaporedni dostop (primeren za arhivske
podatke).
4. Količina podatkov, ki v poslovnih informacijskih sistemih močno narašča, z
večjimi količinami podatkov pa naraščajo tudi zahteve po spominskih medijih. Razlogi
za nenehno večanje pa so različni. Med drugimi se informacijska tehnologija širi na
nova področja, v vse večjem obsegu se poleg numeričnih podatkov obdelujejo tudi
podatki v tekstovni in grafični obliki, prav tako pa se iz dneva v dan povečujejo
zahteve uporabnikov po podatkih. Količina podatkov predstavlja faktor, ki tudi močno
vpliva na organizacijo podatkov v okviru načrtovanega informacijskega sistema.
5. Varovanje in zaščita podatkov, ki postaja eno izmed najzahtevnejših vprašanj
informacijskega sistema, saj se z razvojem informacijske tehnologije povečujejo
možnosti zlorabe. Zato je v okviru tega pomembno, da se omogoči varovanje
podatkov pred neavtoriziranimi dostopi do posameznih skupin zaupnih poslovnih ali
4

osebnih podatkov, ter da se podatke zaščiti pred namernim ali nenamernim
uničenjem.
6. Pogostost uporabe pomeni, da za vsak podatek ali skupino podatkov ugotovimo,
kako pogosta je njihova uporaba, koliko je sprememb, kakšne vrste sprememb
nastopajo ipd.
Torej, podatek kot osnovni element baze podatkov predstavlja opis, predstavitev ali
zapis nekega pojava, dogodka ali dejavnosti iz realnega sveta, predstavljen pa je lahko
v grafični, numerični ali tekstovni obliki. Navezuje se na določene entitete (objekt,
subjekt ali pojem, ki obstaja v realnem svetu), ki v obravnavanem delu nastopajo kot
stvarnost in so z vidika obravnave zelo pomembni. Podatke predstavljamo z različnimi
simboli, ki so dogovorjeni med prejemnikom in pošiljateljem informacije. Slednjo lahko
definiramo tudi kot sporočilo, ki mu prejemnik lahko prepiše nek pomen, pri čemer
lahko različni uporabniki istemu podatku pripišejo različne pomene. V primeru, da
prejemnik sporočilu ne more prepisati nobenega pomena, potem to zanj ni
informacija. Kljub temu, da je razlika med podatkom in informacijo majhna, pa je v
okviru informacijskega sistema pomembna (Vintar, 2006, str. 61–63).

2.2 VARSTVO PODATKOV
Hiter razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je predstavljal (in še vedno
predstavlja) grožnjo zasebnosti. V okviru zaščite podatkov bi izpostavila predvsem najbolj
ranljive podatki na spletu, in sicer osebne podatki posameznika. Bistvo zaščite takih
podatkov je, da se posamezniku zagotovi pravica, da informacijo, ki je ne želi deliti z
drugimi, obdrži zase. Varstvo osebnih podatkov predstavlja del širše pravice do varstva
zasebnosti, in sicer kot varstvo informacijske zasebnosti (Informacijski pooblaščenec,
2009, str. 5).
Kot priznana temeljna človekova pravica je zavarovana s številnimi dokumenti o
človekovih pravicah, med drugimi tudi z:
•
•
•
•
•
•

Ustavo Republike Slovenije (35. in 38. člen);
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-I);
Direktivo št. 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov (17. člen);
Direktiva EU 2002/58/ES o zasebnosti in elektronskih komunikacijah;
Konvencijo o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih
podatkov;
Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščinah.

Zakon o varstvu osebnih podatkov med drugimi tako predstavlja temeljno normativno
podlago za delovanje javne uprave.
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Posledice na primer kraje identitete, zlorabe in kraje informacij preko e-pošte, vdiranja v
računalnik, nezakonitega brisanje in spreminjanja podatkov, lahko povzročijo žrtvi
materialno škodo in visoke stroške. V okviru baze podatkov ima lahko sočasen dostop do
podatkov večje število uporabnikov, kar je glavni razlog, da pri načrtovanju koncepta baze
podatkov (glede na tajnost podatkov in strukturo informacijskega sistema) zagotovimo
maksimalno stopnjo varovanja in zaščite podatkov.
Varovanje osebnih podatkov zajema organizacijske, tehnične in logistično-tehnične
postopke in ukrepe, s katerimi se med drugim varujejo prostori, oprema in sistemsko
programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami; varuje aplikativna programska
oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje nepooblaščen dostop do
osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih
sredstvih in omrežjih; zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali
anonimiziranja osebnih podatkov; omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni
osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo
je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika
zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov (ZVOP-1, 24. člen).
Zavarovanje pred nezakonito oziroma nepooblaščeno zlorabo med drugimi vključuje
preprečevanje prestrezanja zaupnih informacij (lahko s pomočjo enkripcije1), zaščito
dokumenta na več ravneh, preprečevanje neavtoriziranega dostopa ter zaščito pred
nepooblaščenim spreminjanjem, poškodovanjem in uničevanjem podatkov. Pomemben
element zaščite predstavlja zanesljivost sistema, ki jo lahko dosežemo z načrtovanjem,
upravljanjem in nadzorom sistema, pri čemer pa moramo upoštevati usposobljenost
bodočih uporabnikov. Zaščito lahko dosežemo z zaščito na nivojih končnih računalnikov
(lokalna zaščita) in z zaščito, ki jo potrebujemo zaradi narave decentraliziranih sistemov
(decentralizirana zaščita)2. Vsebino podatkov pa lahko med drugimi zaščitimo z
zagotavljanjem enkripcijske metode, transpozicijskim kriptogramom3, substitucijske
metode, enkripcijskim standardom DES (angl. Data Encryption Standard), elektronskim
podpisom4 (Potrato, 2002, str. 36). Naštete metode temeljijo na uporabi različnih ključev
za prepoznavanje vsebine, kar lahko posledično zmede vdiralca. Ker se s ključi zagotavlja
verodostojnost sporočil, mora uporabnik ključe skrbno varovati. Ena izmed danes najbolj
razširjenih tehnologij za zagotavljanje varnosti je infrastruktura javnih ključev, ki temelji
na asimetrični kriptografiji in digitalnih potrdilih.

1

Enkripcija je postopek, s katerim se zagotavlja predvsem zasebnost celotne vsebine sporočila.
Primer take zaščite je elektronski podpis.
3
Je način kodiranja, pri katerem so znaki medsebojno premešani tako, da za vdiralca nimajo
nobene vrednosti.
4
Elektronski podpis se uporablja za ugotavljanje verodostojnosti sporočila, torej ugotavljanje, da
sporočilo med prenosom ni bilo spremenjeno.
2
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2.2.1

OVERITELJI DIGITALNIH POTRDIL V SLOVENIJI

V splošnem je namen digitalnih potrdil zagotovitev varnega pošiljanja elektronske pošte,
da uporabniki lahko šifrirajo podatke, varno spletno komuniciranje in omogočanje
digitalnega podpisovanja, ki predstavlja sodobno alternativo klasičnemu podpisu
(Dobnikar, Žužek, 2000, str. 24). Kvalificiran overitelj s svojim certifikatom podpiše
uporabniški certifikat, s čimer zagotovi, da je lastnik zasebnega dela certifikata zares last
tistega, ki je v njem označen, s tem pa overitelj prepreči nepooblaščen dostop do zaupnih
sporočil. Uporabnik javnega certifikata pa mora tako pridobiti samo certifikat od overitelja.
Poleg ključev in podpisa vsebuje certifikat tudi ime in priimek lastnika in morebiten
elektronski naslov (Wikipedija,2013). V Republiki Sloveniji poznamo več kvalificiranih
overiteljev digitalnih potrdil, najbolj poznani so SIGEN-CA, SIGOV-CA, POŠTA®CA,
HALCOM CA in AC NLB.
SIGEN-CA (angl. Slovenian General Certification Authority) je izdajatelj kvalificiranih
digitalnih potrdil overitelja na Ministrstvu za notranje zadeve za fizične osebe in poslovne
subjekte, SIGOV-CA (angl. Slovenian Governmental Certification Authority) pa je izdajatelj
kvalificiranih digitalnih potrdil za državne organe. Potrdila SIGEN-CA in SIGOV-CA so
potrdila, za katera velja najvišja stopnja varovanja in načela močne enkripcije. Overitelj
deluje v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni
list RS, št. 57/2000) in Uredbo o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko
podpisovanje (Uradni list RS, št. 77/2000). Digitalna potrdila SIGEN-CA in SIGOV-CA so
namenjena za upravljanje s podatki javne uprave, za dostop in izmenjavo podatkov, s
katerimi javna uprava upravlja, za varno elektronsko komuniciranje med imetniki
kvalificiranih digitalnih potrdil overitelja na MNZ in za storitve oz. aplikacije, za katere se
zahteva uporaba digitalnih potrdil overitelja na MNZ (MNZ, 2013).
Certifikatska agencija POŠTA®CA je overitelj digitalnih potrdil, ki izdaja kvalificirana
digitalna potrdila, normalizirana digitalna potrdila in varne časovne žige, ki dopolnjujejo
elektronsko podpisovanje. Digitalna potrdila se lahko med drugimi uporabljajo pri
poslovanju z državnimi institucijami, Poštno banko Slovenije, Raiffeisen banko, Abanko,
SKB banko in Delavsko hranilnico (Pošta Slovenije, 2012).
HALCOM CA je najstarejši in tudi največji overitelj v Sloveniji, ki za shranjevanje digitalnih
potrdil uporablja tehnologijo pametne kartice. Produkti overitelja HALCOM CA so
kvalificirana digitalna potrdila za pravne in fizične osebe (Halcom, 2013).
Agencija za certificiranje NLB je registriran overitelj kvalificiranih digitalnih potrdil, ki
deluje v okviru Nove Ljubljanske banke, d. d. Vpisana je v register overiteljev, njeno
delovanje pa je skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.
Kvalificirano digitalno potrdilo AC NLB lahko pridobijo komitenti NLB, d. d., ter Banke
Celje, d. d., namen potrdila pa je podpisovanje veljavnosti kvalificiranih digitalnih potrdil
za druge uporabnike ter preverjanju podpisa oz. veljavnosti kvalificiranih digitalnih potrdil
(NLB, 2013).
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3 BAZA PODATKOV
»Baza podatkov je urejena zbirka medsebojno povezanih podatkov, ki je shranjena na
računalniškem nosilcu podatkov« (Kovačič idr., 2004, str. 116).
»Baza podatkov je zbirka, skupina medsebojno povezanih podatkov, ki služijo različnim
potrebam neke organizacije in so shranjeni brez nepotrebnega podvajanja« (Vintar, 2006,
str. 157).
Podatki v računalniškemu sistemu se pogosto imenujejo baza podatkov, čeprav se ta izraz
uporablja na različne načine. Na primer, ljudje včasih gledajo na svetovni splet kot na
velikansko bazo podatkov, čeprav tam ni nobenega nadzora nad vsebino ali organizacijo
podatkov. Izraz baza podatkov se nanaša na strukturirano zbiranje elektronsko shranjenih
podatkov, ki so pod nadzorom in dostopni prek računalnikov in temelji na vnaprej
določenih razmerjih med vnaprej definiranimi vrstami podatkov (Alter, 2002, str. 137).
Če želimo zagotoviti uspešno delovanje baze podatkov, moramo bazo podatkov zasnovati
tako, da bo omogočala hiter dostop do podatkov, bo vsebovala točne podatke brez
preobilja podatkov oziroma odvečnih podvajanj, bo prilagodljiva in omogočala učinkovito
delo ter da bo zagotavljala varnost (Gradišar in drugi. 2001, str. 252). Prav tako bi morala
biti integrirana in neodvisna od programov. Integrirana baza podatkov pomeni, da
vsebuje podatke za mnoge uporabnike, pri čemer pa posameznega uporabnika zanima le
del celote. Glede na to, da se potrebe uporabnikov med seboj tudi prekrivajo, želimo z
integrirano bazo podatkov zmanjšati podvajanje podatkov na najmanjšo možno mero.
Neodvisnost baze podatkov od programov pa pomeni, da se informacijski sistem lažje
prilagaja spremembam. Tako lahko po potrebi dodajamo nove programe ali pa bazo
podatkov spreminjamo, ne da bi ta sprememba vplivala na že obstoječe programe, ki niso
neposredno povezani s to spremembo (Jaklič, 2002, str. 70).
Slika 1: Integrirana baza podatkov

Vir: Grad idr. (1996, str. 2).
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3.1 SESTAVA BAZE PODATKOV
Podatkovno bazo v širšem smislu sestavljajo podatki, uporabniki in uporabniški programi,
upravitelji podatkovne baze in sistem za upravljanje podatkovne baze. Z vidika upravljanja
je lahko organizirana v centralizirani ali porazdeljeni obliki. Prva oblika je podprta z
računalniškim sistemom, v katerem deluje en SUPB, ki skrbi za upravljanje celotne baze
podatkov, druga oblika je podprta z več računalniškimi sistemi, ki so nameščeni na
različnih lokacijah in so povezani s komunikacijskimi potmi (Mohorič, 2002, str. 19).
Podatkovni del baze podatkov sestavljata fizična podatkovna baza, v kateri so shranjene
vrednosti podatkovnih elementov, ki se nanašajo na lastnosti objektov v modeliranem
okolju (fizični podatki), in metapodatkovna baza, ki vsebuje opis fizičnih podatkov oziroma
kako so shranjeni v zunanjem pomnilniku, kaj pomenijo in kako do njih dostopamo. Na
podlagi trinivojske arhitekture v metapodatkovni bazi ločimo tri vrste opisov fizičnih
podatkov, in sicer notranjo, konceptualno ter zunanjo shemo (Mohorič, 2002, str. 38).
Namen trinovojske arhitekture je ločiti načine fizičnega shranjevanja podatkov (notranji
nivo) od načinov modeliranja okolja (konceptualni nivo) in te uporabe podatkov (zunanji
nivo) (Mohorič, 2002, str. 21).
Slika 2: Struktura baze podatkov

Vir: Mohorič (2002, str. 20).

3.1.1

SESTAVINE BAZE PODATKOV

Za izgradnjo baze podatkov so nujno potrebne naslednje sestavine:
1. Podatkovni modeli
»Podatkovni model je zbirka konceptov, s katerimi skušamo izraziti lastnosti podatkov v
okviru obravnavanega informacijskega sistema, njihovo strukturo, vloge in njihove
medsebojne povezave« (Vintar, 2006, str. 159).
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Podatkovni model je metoda za organizacijo baze podatkov na logični ravni. Glavna skrb v
tem modelu je, kako predstaviti razmerje med podatki v podatkovni bazi (Zwass, 1998,
str. 212).
Preden sploh lahko načrtujemo bazo podatkov, moramo najprej organizirati podatke v
okviru izbranega podatkovnega modela, šele nato lahko pravilno organiziramo bazo
podatkov. Za podatkovne modele naj bi veljalo, da omogočajo opis problemskega
področja s podatki, s katerimi bo mogoče izraziti čim več podrobnosti, hkrati pa naj bi bil
ta opis čim preprostejši. V dosedanjem razvoju se je za delo s podatkovnimi bazami
uveljavilo pet podatkovnih modelov. To so:
•

Hierarhični podatkovni model

Nastal je okoli leta 1970, prikazan je v obliki drevesne strukture, ki se sestoji iz vozlišč in
povezav. Vsak zapis posamezne datoteke mora imeti enega lastnika, in sicer je to zapis v
datoteki, ki se nahaja tik nad njim. Izjema so zapisi, ki se v datoteki nahajajo na vrhu in
nimajo lastnika (Gradišar idr., 2001, str. 231). Za model velja pravilo oče–sin5 (Vintar,
2006, str. 162).
Slika 3: Primer hierarhične strukture

Vir: Vintar (2006, str. 163).

•

Mrežni podatkovni model

Nastal je okoli leta 1970, temelji pa na podlagi hierarhičnega modela oziroma predstavlja
njegovo razširitev. Prikazan je v obliki mrežne strukture, ki se sestoji iz vozlišč in povezav.
Za model velja pravilo, da ima lahko vsako vozlišče poljubno število podrejenih in
nadrejenih vozlišč (Vintar, 2006, str. 163).

5

Oče ima lahko enega ali več sinov, sin pa ima lahko samo enega očeta.
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Slika 4: Primer mrežne strukture

Vir: Vintar (2006, str. 164).

Tako mrežni kot hierarhični model sta bila zasnovana na podlagi izkušenj iz datotečne
organizacije podatkov, prav tako pa obema primanjkuje prožnosti, zato je večina novih
baz podatkov oblikovanih na podlagi relacijskega modela.
•

Relacijski podatkovni model

Je prav tako nastal okoli leta 1970 in temelji na matematični teoriji relacij in tako
predstavlja prvi matematično utemeljeni model. Osnovni element tega modela je
relacijska tabela, množica teh tabel (med katerimi ni vnaprej definiranih povezav) pa
sestavlja relacijski model. Podatki so organizirani v relacijske podatkovne strukture, katere
so prikazane z dvodimenzionalnimi tabelami. Zaradi svoje razumljivosti in preprostosti
danes večina krmilnih sistemov baz podatkov za osnovo uporablja prav ta model (Kovačič
idr., 2004, str. 129).
Relacijski model je pomemben zaradi dveh razlogov. Prvič zato, ker je sestava relacijskega
modela obširna in splošna in se lahko uporablja za izražanje SUPB-neodvisnih modelov
baze podatkov. Drugič pa zato, ker je relacijski model osnova za skoraj vse izdelke SUPB.
Razumevanje konceptov tega modela je torej ključnega pomena. Pomembno pa je tudi
dejstvo, da niso vse relacije enake – nekatere so boljše od drugih. Normalizacija je
postopek za pretvarjanje relacije, ki ima določene težave, v dve ali več razmerij, ki teh
težav nimajo. Še bolj pomembno, normalizacija se lahko uporabi tudi kot smernica za
preverjanje zaželenosti in pravilnosti relacij (Kroenke, 2000, str. 113).
Slika 5: Primer relacijske strukture

Vir: Vintar (2006, str. 165).
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•

Objektni model podatkov in procesov

Začetki objektnega pristopa segajo v konec 1960. let, v bazah podatkov pa se je uveljavil
šele v zgodnjih 1990. letih. Objektni pristop se od drugih pristopov loči zato, ker združuje
modeliranje podatkov in modeliranje procesov. Objektno modeliranje izhaja iz zahteve, da
mora model čim bolj natančno prikazati našo predstavo realnega sveta. Informacijski
sistem, ki se je razvil na podlagi objektnega modela je v primerjavi z informacijskim
sistemom, ki se je razvil na podlagi relacijske podatkovne baze, bolj zahteven, prav tako
naj bi bilo tudi poizvedovanje praviloma hitrejše kot pri relacijskih podatkovnih bazah,
vzdrževanje pa bolj enostavno (Jaklič, 2002, str. 102).

•

Večdimenzionalni podatkovni model

Ta model sestavljajo preproste sheme, prav tako je preprost za razumevanje. Najbolj
primeren je za podatkovne vire, ki so namenjeni kot podpora pri odločanju. Zaradi
specifične strukture naj bi bilo tudi poizvedovanje praviloma hitrejše kot pri relacijskem
modelu (Jaklič, 2002, str. 109).

2. Krmilni sistem baz podatkov
Predstavlja zbirko medsebojno povezanih programov, ki omogočajo kreiranje, upravljanje
in uporabo baze podatkov. Običajno se zaradi kompleksnosti zahtev ne odločamo za
lasten razvoj sistema, temveč za nakup ustreznega krmilnega sistema na trgu. Vsak
krmilni sistem baze podatkov je zasnovan za določen model podatkov (Vintar, 2006, str.
159).
Sama interna struktura baze podatkov je kompleksna, saj lahko v njej nastopa več
različnih tipov zapisov objektov, med katerimi obstaja več možnih povezav. Da bi bila
uporaba čim bolj enostavna, je potrebno zagotoviti uporabniku navzven čim bolj
pregleden videz. Krmilni sistem baz podatkov to doseže s podpiranjem fizičnega in
logičnega pogleda. Sistem mora tako med drugimi zagotoviti tudi opis baze podatkov,
upravljanje z bazo podatkov (formiranje, spreminjanje, brisanje zapisov), poizvedovanja
in varovanje ter zaščito podatkov. Danes imamo na trgu množico različnih krmilnih
sistemov baz podatkov, med drugimi tudi Oracle, Informix, Access, Ingres, Paradox
(Vintar, 2006, str. 167).
3. Informacijska orodja za razvoj baze podatkov in razvoj uporabniških
rešitev
Informacijska orodja predstavljajo pomemben element pri razvoju baz podatkov, saj
bistveno pospešujejo in sistematizirajo razvoj baz podatkov in programskih rešitev. V to
skupino orodij sodijo razvojna orodja CASE (computer aided software engineering), jeziki
četrte generacije, poizvedovalni jezik SQL (Structured Query Language), orodja za
vzdrževanje kataloga podatkov ipd. (Vintar, 2006, str. 159).
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Jezik SQL ali strukturirani povpraševalni jezik (angl. Structured Query Language),
predstavlja osnovo za delo z relacijskimi podatkovnimi bazami. Jezik nam omogoča
definiranje tabel (struktura, tipe atributov), spreminjanje definicije tabel in njihovo
brisanje, vnašanje podatkov v tabele in njihovo posodabljanje ipd. Temeljna funkcija
jezika SQL je, da podpira definicije podatkovnih struktur, omogoča rokovanje s podatki v
njih in omogoča nadzor nad podatki v relacijski bazi podatkov. Veliko sistemov za
upravljanje relacijskih podatkovnih baz ponuja grafične uporabniške vmesnike za
opravljanje zgoraj naštetih opravil, ki uporabniku kljub nepoznavanju jezika SQL
omogočajo delo. Značilnost jezika SQL je, da gre za standard, ki ga uporabljajo praktično
vsi sistemi za upravljanje relacijskih podatkovnih baz, kar uporabniku ali programu
omogoča, da ob poznavanju jezika SQL nemoteno prehaja med različnimi relacijskimi
SUPB. Pri programskem jeziku SQL ločimo dve vrsti stavkov, in sicer DDL (Data Definition
Language) in DML (Data Manipulation Language). Jezik za definiranje podatkov (DDL)
sestavljajo stavki, ki omogočajo kreiranje, brisanje ali spreminjanje strukture tabel v bazi
podatkov (npr. create, drop, alter), jezik za rokovanje s podatki (DML) pa so stavki, ki
omogočajo vnos, ažuriranje, brisanje podatkov in izpisovanje informacij (npr. insert,
update, delete, select) (Damij, 2000, str. 145). Osnovna oblika povpraševanja z uporabo
jezika SQL je operacija, ki se izvrši z določili SELECT, FROM, WHERE, poleg teh pa
obstajajo tudi agregacijski operatorji, s katerimi lahko izračunamo vsoto ali povprečje
vrednosti. V okviru tega poznamo pet agregacijskih operatorjev, in sicer COUNT, SUM,
AVG, MAX in MIN, pri povpraševanju pa se pogostokrat uporabljata tudi izraza GROUP BY
in HAVING (Mohorič, 2002, str. 152–156).

3.2 RAZLOGI ZA RAZVOJ
Prve zasnove o ideji koncepta baze podatkov so nastale že v drugi polovici šestdesetih let.
Zamisel je nastala na podlagi datotečne organizacije podatkov, ki je pri preprostejših
informacijskih sistemih, kjer je raba podatkov, ki jih datoteke vsebujejo, vnaprej znana in
jasno določena ter povsem zadovoljiva, ob razvoju kompleksnejših in večnamenskih
informacijskih sistemov, kjer je veliko uporabnikov s slabo definiranimi ali sploh
nepredvidljivimi informacijskimi potrebami, pa datotečna organizacija ne zadostuje več
(Vintar, 2006, str. 156).
Eden izmed glavnih problemov, ki je spodbudil razvoj koncepta, je bil problem podvajanja
podatkov, kar je posledično pripeljalo do večje verjetnosti kontradikcije med vrednostmi
identičnih podatkov v različnih datotekah, povečanja vzdrževalnih in razvojnih stroškov
informacijskega sistema, večje rabe prostora na spominskih medijih in do ažuriranja
identičnih podatkov v različnih datotekah (to podatkom omogoči primerljivost in enako
veljavnost). Prav tako pa sta na razvoj vplivali ideja o integrirani obdelavi podatkov in
ideja o upravljavskih informacijskih sistemih. Slednji je nastal na osnovi zahtev, da bi
informacijski sistem poleg podatkov in informacij operativne narave, ki so potrebni za
izvajanje temeljne dejavnosti, zagotavljal tudi potrebne informacijske podlage za
odločanje in upravljanje. Pri ideji o integrirani obdelavi podatkov pa gre za koncept, v
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skladu s katerim se podatek samo enkrat zajema, shranjuje in ažurira. Ta ideja tako
rešuje problem podvajanja podatkov v informacijskih sistemih iste organizacije (Vintar,
2006, str. 157).
Uresničitev koncepta baze podatkov bi tako odpravila večino pomanjkljivosti datotečne
organizacije, kar pomeni, da bi nam omogočalo shranjevanje večjih količin podatkov (ki
služijo različnim potrebam organizacije), vzpostavitev povezav med podatki nam omogoči
boljši pregled nad podatki, posledično pa tudi hitrejšo in bolj natančno obdelavo teh
podatkov ter hitro dostopnost. Pri obdelavi podatkov je pomembno, da so le-ti neodvisni
od programov in obratno. Poleg tega pa naj bi bila baza podatkov zasnovana tako, da
poleg trenutno znanih podpira tudi vse bodoče informacijske potrebe. Z odpravo
določenih slabosti pa z nastankom baze podatkov nastanejo novi problemi, ki so povezani
s sočasnim dostopom do podatkov in njihove varnosti (Vintar, 2006, str. 158).
Baza podatkov vsebuje podatke v elektronskih evidencah, kjer jih lahko organiziramo na
nešteto načinov. Shranjevanje podatkov v bazah namesto na papirju nam prihrani čas,
poleg tega pa nam omogoča, da vidimo zgodovino opravljanja naših dejavnosti (Hearst
newspapers, 2013).

3.3 ŽIVLJENSKI CIKEL BAZE PODATKOV
V okvir načrtovanega informacijskega sistema prav tako spada gradnja baze podatkov, a
moramo najprej sprejeti splošen koncept organiziranja podatkov, izbiramo pa lahko med
datotečno organizacijo (organiziranje podatkov na ravni datotek) in organizacijo podatkov
po konceptu baze podatkov. Ker datotečna organizacija ne zahteva zahtevnejših
informacijskih orodij in zmogljivejše strojne opreme, se zanjo po navadi odločimo za tiste
informacijske sisteme, ki vsebujejo manjše količine podatkov in/ali kjer je njihova uporaba
vnaprej povsem jasna in definirana. Kljub temu, da je uporaba datotečne organizacije pri
manjših količinah podatkov zelo preprosta in zanesljiva, pa v kompleksnejših sistemih ne
zadostuje več. Tak sistem vsebuje velike količine podatkov, njihova uporaba je zahtevna,
pogostokrat tudi nepredvidljiva in na podlagi tega se rajši odločimo za koncept
organiziranja podatkov po 'bazi podatkov'. Za uresničitev tega koncepta pa potrebujemo
posebna informacijska orodja in programsko opremo6. Tako tak način organiziranja
podatkov danes predstavlja osnovo pri uporabi kompleksnejših in obsežnejših
informacijskih sistemih. Tabela 1 nam kaže, da gre pri datotečni organizaciji za trinivojsko,
pri bazi podatkov pa za štirinivojsko podatkovno strukturo s karakterističnimi nivoji
(Vintar, 2006).

6

Osrednji del programske opreme tvori krmilni sistem baze podatkov.
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Tabela 1: Primerjava nivojev pri datotečni organizaciji in bazi podatkov
NIVO
1.
2.
3.
4.

DATOTEČNA ORGANIZACIJA
Polje
Zapis
Datoteka
....

BAZA PODATKOV
Polje (field)
Zapis (record)
Datoteka (file)
Baza podatkov (data base)

Vir: Vintar (2006, str. 149).

Gradnja baze podatkov zajema študijo izvedljivosti, zbiranje zahtev in analiz, načrtovanje,
izdelavo prototipa, implementacijo, obratovanje in vzdrževanje. Na samem začetku, v
okviru študije izvedljivosti, se osredotočimo na tisto področje, ki nas zanima, in določimo
tip baze podatkov, nato pa si zastavimo pričakovanja, ki jih od novega informacijskega
sistema pričakujemo. Šele potem postavimo časovne omejitve, ocenimo stroške, določimo
ekipo, ki bo sodelovala v času nastajanja sistema, ipd. Pri načrtovanju pa moramo biti
pazljivi, da smo ves čas pozorni na želje bodočih uporabnikov (Potrato, 2002, str. 32, 33).
Življenjski cikel sistema baze podatkov je enak življenjskemu ciklu informacijskega
sistema. Na spodnji sliki je predstavljen življenjski cikel baze podatkov, ki je sestavljen iz
načrtovanja, implementacije in uporabe ter vzdrževanja baze podatkov. Faze si načeloma
sledijo linearno, vendar pa izgradnja baze pogostokrat zahteva vračanje na predhodne
faze (Grad idr., 1996, str. 223).
Preden sploh lahko začnemo z načrtovanjem baze podatkov, moramo najprej izbrati
projekt ter izdelati oceni izvedljivosti. V okviru te ocene se izdelajo ocene stroškov in
potrebnih aktivnosti ter tehničnih problemov za dokončanje projekta. Če se vodstvo
podjetja odloči, da bodo projekt nadaljevali, se nato oblikuje projektna delovna skupina, ki
jo običajno sestavljajo bodoči uporabniki in razvijalci sistema. Projektna skupina glede na
dosegljive vire izdela načrt projekta (Grad idr., 1996, str. 224).
Slika 6: Gradnja baze podatkov

Vir: Grad idr. (1996, str. 42).
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3.3.1

NAČRTOVANJE

»Kakovostno načrtovanje baze podatkov je bistvenega pomena za izgradnjo take baze
podatkov, ki bo dober temelj informacijskega sistema. Žal se v želji po hitrih rezultatih
prepogosto dogaja, da se načrtovanje izvaja preveč površno. Slabo načrtovanje ima lahko
za posledico velike stroške, ki so povezani s ponovnim načrtovanjem in spremembami
baze podatkov« (Grad idr. 1996, str. 225).
Po navadi predstavlja načrtovanje baze podatkov le del načrtovanja informacijskega
sistema, zato moramo imeti pri njenem načrtovanju vedno v mislih širši okvir
informacijskega sistema (Grad idr., 1996, str. 223).
Načrtovanje baze podatkov razdelimo na podatkovno in postopkovno načrtovanje.
Podatkovno načrtovanje zajema razvoj podatkovne baze na podlagi zahtev in obsega faze
konceptualnega, logičnega in fizičnega načrtovanja. Postopkovno načrtovanje pa zajema
lastnosti bodočega sistema ter definiranje programskih modulov in specifikacij (Potrato,
2002, str. 33). Ker je faza načrtovanja večinoma tehnično opravilo, jo praviloma opravi
strokovnjak oziroma načrtovalec baze podatkov ob manjšem sodelovanju bodočega
uporabnika. Načrtovanje tako poteka v petih korakih:
Slika 7: Faze načrtovanja baze podatkov

Vir: Grad idr. (1996, str. 223).

1. Zbiranje in analiza potreb
Prva faza predstavlja bistveni pomen za uspeh informacijskega sistema, saj načrtovalci
spoznavajo realni svet, ki ga bodo kasneje predstavili z modelom. Kljub temu, da je
časovno zelo zahtevna, je pomembno, da se v tej točki natančno opredelijo potrebe,
zahteve in pričakovanja uporabnika. Bistveno je zavedanje, da bazo podatkov gradimo za
uporabnika in da načrtovalec ne more določati potreb uporabnika. Zelo pomembno je, da
se opredeli, katere podatke uporabniki potrebujejo, njihov pomen ter tok, kdo in kako
pogosto posamezne podatke uporablja, vhode in izhode transakcij ter morebitne dodatne
zahteve (Grad idr., 1996, str. 226, 227).
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2. Izdelava konceptualnega načrta
Cilj druge faze je izdelava konceptualnega načrta, s katerim lahko predstavimo zahteve z
uporabo neke formalne tehnike modeliranja. Bistvo konceptualnega načrta je popolno
razumevanje strukture baze podatkov, semantike, relacij in omejitev, ki se na podatke
nanašajo. Ker je načrt še neodvisen od SUBP, pri njegovi izdelavi ne uporabljamo istega
podatkovnega modela, ki bi ga uporabili v sami bazi podatkov. Za razvoj konceptualnega
modela potrebujemo entiteto, atribut in razmerje, s takim pristopom razvit model pa
imenujemo E-R model (model entiteta–razmerje), ki se tudi najpogosteje uporablja za
izdelavo konceptualnega načrta. Faza ja časovno zahtevna in pogostokrat zahteva
vračanje na prvo fazo. Pri izdelavi konceptualnega načrta lahko izberemo enega izmed
dveh pristopov. Pri centraliziranem pristopu najprej zberemo in združimo zahteve vseh
uporabnikov in šele nato izdelamo enoten načrt, pri integraciji pogledov pa najprej
izdelamo konceptualni podatkovni načrt za vsakega uporabnika, nato pa posamezne
načrte združimo (Grad idr., 1996, str. 228).
3. Izbira sistema za upravljanje podatkovnih baz
Vodja v sodelovanju z vodjo uporabnikov projekta izbere ciljni sistem za upravljanje baz
podatkov. Pri izbiri SUPB moramo upoštevati, da želimo izbrati tisti SUPB, ki omogoča
realizacijo zahtev, določenih v prejšnjih fazah. Sama izbira SUPB je odvisna od stroškov,
že obstoječe strojne in programske opreme ipd. Ko izberemo SUPB, istočasno izberemo
tudi enega izmed podatkovnih modelov baze podatkov, torej enega izmed modelov, ki so
realizirani v SUPB (hierarhični, mrežni, relacijski ali objektni) (Grad idr., 1996, str. 229).
4. Izdelava logičnega načrta
V tej fazi se izvede transformacija konceptualne sheme v podatkovni model, načrt pa nato
prilagodimo konkretnemu SUPB. S postopkom normalizacije7 preverimo kakovost
logičnega načrta in ga po potrebi popravimo ali izboljšamo (Grad idr., 1996, str. 230).
5. Izdelava fizičnega načrta
Cilj zadnje faze je izdelava fizičnega načrta in izboljšanje performans končnega sistema.
Tu se določijo indeksi in parametri shranjevanja baze podatkov, poleg tega pa se
identificirajo različne skupine uporabnikov in preverja ustreznost baze podatkov glede na
potrebe in zahteve uporabnikov (FRI, 2013). Pri izdelavi fizičnega načrta moramo
upoštevati porabo prostora na zunanjih pomnilnikih, odzivni čas in prepustnost, pri čemer
si lahko nekateri izmed kriterijev med seboj nasprotujejo (Grad idr., 1996, str. 230, 231).

7

Normalizacija je postopek za izboljšanje podatkovnega modela in pomeni nadzor nad
podvajanjem podatkov.
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3.3.2

IMPLEMENTACIJA

Implementacija predstavlja proces razvoja učinkovite baze podatkov in tako skrbi za
uspešno pretvarjanje notranjega podatkovnega modela v fizični podatkovni model oziroma
v bazo podatkov. V fazi implementacije se kreirajo baze podatkov na zunanjih medijih,
dokumentirajo in kodirajo se programi, integrirajo se v module, preverijo se lastnosti
posameznih modulov in njihova usklajenost. To pomeni, da v fazi implementacije
zagotovimo, da so shranjeni podatki na zunanjih medijih skladni z notranjim podatkovnim
modelom (Damij, 2000, str. 142).
Med izvajanjem se mora obravnavati tudi (Rob idr., 2007, str. 384):
Učinkovitost baze podatkov, ki vključuje umestitev podatkov, dostopno pot uporabe,
opredelitev indeksov in velikost predpomnilnika.
Varnost, saj morajo biti podatki, ki so shranjeni v zbirki podatkov podjetja, zaščiteni pred
dostopom nepooblaščenih uporabnikov. Zato mora biti med drugimi zagotovljeno fizično
varovanje, varnostno geslo, pravice dostopa, šifriranje podatkov ipd.
Varnostno kopiranje in obnovitev sta pomembna, ker je baza podatkov izpostavljena
izgubi podatkov lahko zaradi izpada električne energije ali pa nenačrtovanih izbrisov
podatkov. Varnostno kopiranje podatkov in obnovitveni postopki ustvarijo varnostni ventil,
ki izgubo podatkov preprečuje.
Celovitost podatkov se izvaja s pravilno uporabo primarnih in tujih pravil ključev.
Standardi podjetja lahko delno opredeljujejo standarde baze. Skrbnik baze podatkov
poskrbi za izvajanje in izvrševanje takih standardov.

3.3.3

UPORABA IN VZDRŽEVANJE

Ta faza poteka skozi celotno življenjsko obdobje baze podatkov. Glede na zunanje in
notranje dejavnike prilagodimo sistem, dokler je to možno z obstoječo programsko
opremo ali dokler stroški vzdrževanja ne postanejo previsoki (Potrato, 2002, str. 33). Če
želimo, da bo baza podatkov delovala pravilno in po pričakovanjih uporabnikov, je redno
vzdrževanje baze bistvenega pomena.
Prav tako mora biti skrbnik baze podatkov pripravljen, da opravlja tekoče dejavnosti
vzdrževanja v bazi podatkov. Nekatere od potrebnih periodičnih aktivnosti vzdrževanja so
preventivno vzdrževanje, korektivno vzdrževanje (obnova), prilagojeno vzdrževanje
(izboljšanje uspešnosti, dodajanje entitet in atributov ipd.), občasni pregledi varnosti,
občasni (mesečno, četrtletno ali letno) povzetki uporabe sistema za notranje
zaračunavane ali proračunske namene ipd. (Rob idr., 2007, str. 386).
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3.4 SISTEMI ZA UPRAVLJANJE PODATKOVNIH BAZ
Sistem za upravljanje podatkovnih baz (SUPB – Angl. Database Management System
(DBMS)) je zbirka programov, ki omogočajo tvorbo, uporabo in vzdrževanje podatkovnih
baz. Tako z njimi izvajamo vse aktivnosti (razen načrtovanja, kateremu so namenjena
programska orodja CASE), ki so povezane z bazo podatkov, kar pomeni, da so SUPB
namenjene različnim uporabnikom (Kovačič idr., 2004, str. 121).
Glavna naloga SUPB je upravljanje baze podatkov v skladu z željami njenih uporabnikov,
poleg tega pa omogočajo neodvisnost med programi in podatki, kar nam prikazuje slika 4.
To pomeni, da lahko podatke dosegamo ali spreminjamo le tako, da uporabnik
(neposredno ali prek programa) zahtevo posreduje SUPB, ki zahtevo tudi izvede. Gre za
to, da SUPB spremeni podatke ali poišče in vrne odgovor na postavljeno izvedbo.
Neodvisnost med programi in podatki pa lahko dosežemo s podatkovnim slovarjem. V
njem so shranjeni opisi podatkovne baze, med drugimi tudi njene strukture, tipa in
pomena podatkov ipd. Del podatkov, ki opisuje podatke v podatkovni bazi, imenujemo
metapodatki (Kovačič idr., 2004, str. 121).
Slika 8: Uporaba sistemov za upravljanje podatkovnih baz

Vir: Kovačič idr. (2004, str. 121).

Poleg neodvisnosti SUPB omogočajo tudi opravila, ki so povezana z uporabo baze
podatkov, in sicer vnos, ažuriranje, brisanje in poizvedovanje podatkov, prav tako pa
omogočajo zaščito pred nepooblaščenim dostopom. Del programa SUPB je namenjen
aktivnostim, ki so povezane z vzdrževanjem podatkovne baze, hkrati pa omogoča
avtomatizacijo nekaterih opravil (izdelava rezervnih kopij), kar pa omogoča zaščito pred
posledicami napak zaradi poškodb baze podatkov. Veliko SUPB omogoča nadzor
celovitosti podatkov, le redki pa omogočajo neposredni nadzor nad eksplicitno celovitostjo
(Kovačič idr., 2004, str. 123).
SUPB
drugi
tiste,
tiste,

torej omogoča dostop do podatkov na eni strani in nadzor nad njihovo uporabo na
strani. Tako se funkcije SUPB delijo na nadzorne in dostopne. Slednje se delijo na
ki so namenjene splošnim uporabnikom in podpirajo uporabo baze podatkov, in
namenjene upravitelju baze podatkov, ki podpirajo gradnjo baze podatkov.
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Nadzorne funkcije delimo v zaščitne in nadzorne, v osnovi pa služijo upravitelju baze
podatkov. Upravitelj tako zbira podatke o uporabi baze podatkov in aktivnostih SUPB.
Delovanje nadzornih funkcij je uporabnikom prikrito (Mohorič, 2002, str. 27).
Slika 9: Funkcije SUPB

Vir: Mohorič (2002, str. 27).

SUPB je sestavljen iz naslednjih temeljnih modulov: kontrolni sistem, povpraševalni
procesor, menijski procesor, metapodatkovni procesor in predprevajalniki. SUPB se lahko
nahaja v istem računalniku kot uporabniški program ali pa v samostojnem podatkovnem
strežniku, ki je preko komunikacijske poti povezan z enim ali več računalniškimi sistemi, v
katerih se izvajajo uporabniški programi (Mohorič, 2002, str. 38).

3.5 UPORABNIKI IN DOSTOP DO BAZE PODATKOV
Uporabniki baze podatkov so vsi tisti, ki kakor koli uporabljajo njene zmogljivosti. Naloga
uporabnika je, da skrbi za ažurnost, točnost ter popolnost podatkov. Uporabnike baz
podatkov delimo na posredne in neposredne uporabnike. Posredni uporabniki okvirno
podajajo svoje podatkovne zahteve, njihovo izvedbo pa prepuščajo neposrednim
uporabnikom. To so tisti uporabniki, ki z bazo podatkov komunicirajo prek terminalov
računalniškega sistema. Neposredne uporabnike lahko ločimo na uporabnike, ki dostopajo
do baze podatkov s posredovanjem uporabniških programov ali s pomočjo neposredne
uporabe funkcij SUPB. V to skupino sodijo parametrični uporabniki, ki do baze podatkov
dostopajo z uporabo uporabniških programov, napisanih v višjih programskih jezikih, in
menijsko vodeni uporabniki, ki do podatkov dostopajo s pomočjo menijsko vodenega
dialoga pod nadzorom SUPB. Te uporabnike uvrščamo v skupino končnih uporabnikov
baze podatkov, saj podatke, ki jih iščejo, tudi sami uporabljajo pri delu. Druga skupina
uporabnikov predstavlja neke vrste servis končnim uporabnikom. Sem spadajo
uporabniški programerji, ki pišejo programe za parametrične uporabnike po njihovih
specifikacijah, in sistemski programerji, ki poleg vzdrževanja SUPB opravljajo tudi pisanje
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programov, ki imajo splošen pomen za uporabnike baze podatkov, ter se ukvarjajo z
vmesniki za menijsko vodene uporabnike in z zaščitnimi in obračunskimi shemami
(Mohorič, 2002, str. 24).
Med uporabnika baze podatkov štejemo tudi upravitelja, katerega glavne naloge so med
drugimi definiranje in ažuriranje notranjih, konceptualnih in zunanjih shem, kreiranje in
inicializacija fizične baze podatkov, skrb za razvoj in vzdrževanje programskih orodij, skrb
za zaščito baze podatkov pred nesrečami in njeno obnavljanje po nesrečah, definiranje
postopkov za vzdrževanje kakovosti baze podatkov ter vzdrževanje sistema gesel in
prisotnih dovoljenj za uporabnike (Mohorič, 2002, str. 25).
Poleg uporabnikov velja omeniti še preostale vloge oseb, ki so povezane z bazami
podatkov (Kovačič idr., 2004, str. 126):
•
•
•
•

Analitik ugotavlja informacijske potrebe uporabnikov, poslovna pravila, semantiko
podatkov …
Načrtovalec na podlagi svojih ugotovitev izdela načrt baze.
Programer izdela programe, ki dostopajo do baze.
Skrbnik je tisti, ki redno vzdržuje baze podatkov. Njegove naloge so (Kovačič idr.,
2004, str. 120):
• izvajanje vseh vrst zaščit, kot jih opredeljuje politika zaščite podatkov, od izdelave
rezervnih kopij podatkovne baze do dodeljevanja uporabniških imen in z njimi
povezanih pravic dostopa do podatkov;
• po potrebi spremembe strukture podatkov, izvajanje zahtevnejših ad hoc poizvedb
in poročil po naročilu uporabnikov;
• nastavitve, ki omogočajo optimalno delovanje, kar uporabnik zazna kot ustrezno
kratke odzivne čase oziroma hitre odgovore na poizvedbe;
• občasno čiščenje podatkov, ki so označeni kot izbrisani ipd.

Glede na način, kako uporabnik dostopa do baze podatke, ločimo dostop z vnaprej
pripravljenimi programskimi rešitvami in dostop neposredno prek SUPB. Pri slednjem gre
za že omenjena ad hoc opravila, značilen pa je za odločitvene aktivnosti na višjih ravneh
odločanja (taktična in strateška raven). Način uporabe dostopa z vnaprej pripravljenimi
programskimi rešitvami je bolj primeren za aktivnosti, v katerih so dobro vnaprej
definirani postopki, praviloma je to pri izvajanju procesov na operativni ravni (Kovačič idr.,
2004, str. 117).
Praviloma uporabljajo v organizacijah, kjer ima dostop do istih baz podatkov več
zaposlenih, gesla, pa tudi šifrirane ključe, prstne odtise in druge možne razpoznavne
znake, s katerimi lahko dokazujemo prisotnost v bazi podatkov. Seveda je odvisno od
narave našega dela, ali mi geslo dobimo ali ne.
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4 JAVNE BAZE PODATKOV
Ljudje so podatke začeli shranjevati že zdavnaj. Pred izumom računalnika segajo začetki
javnih baz podatkov v zbirke podatkov, ki so bili hranjeni v papirni obliki v knjižnicah,
vladnih prostorih, zdravstvenih evidencah ipd. Ko so ljudje spoznali, da potrebujejo
sredstva za shranjevanje podatkov in ohranjanje podatkovnih datotek za poznejše iskanje
in uporabo, so poskušali najti načine za shranjevanje, obdelavo in pridobivanje podatkov.
Pojav računalnikov jim je to omogočal, predvsem zaradi stroškovne učinkovitosti in
možnosti shranjevanja velikih količin podatkov s hitrim dostopom in enostavne uporabe
shranjenih podatkov.
Če povzamemo bistvo prejšnjega poglavja, lahko opredelimo, da je baza podatkov
organizirana baza, v kateri so brez podvajanja in medsebojno povezani shranjeni podatki
za različne potrebe organizacije, poleg tega pa zagotavlja določeno stopnjo varnosti pri
uporabi. Kljub široki dostopnosti pa niso vse baze podatkov javne oz. niso vsi podatki v
bazah javni. Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo 'javen' opredeli kot tisto, kar je v
zvezi z družbeno skupnostjo in ne s posameznikom (npr. javni interesi). Javno bazo
podatkov bi torej lahko opredelili kot bazo, v kateri so vsebovani podatki javni in za njihov
vpogled ne potrebujemo določenega pooblastila, potrdila ipd.
Tako med 'nejavne' baze podatkov spada Centralni register prebivalstva, saj ima pravico
do vpogleda v njem vsebovanih podatkov samo posameznik, na katerega se podatki
nanašajo. Kot primer lahko navedemo storitev VLOP (Vpogled v lastne osebne podatke),
ki posamezniku omogoča vpogled v osebne podatke, ki se o njem zbirajo v Centralnem
registru prebivalstva, vendar je vpogled mogoč le na podlagi kvalificiranega digitalnega
potrdila. Sem bi lahko uvrstili tudi Register kmetijskih gospodarstev, saj je dostop do
podatkov omogočen le pooblaščenim osebam in lastnikom digitalnega spletnega potrdila
(SIGEN-CA, HALCOM-CA, AC NLB, POŠTA CA). 29. člen Zakona o matičnem registru
navaja, da ima pravico do vpogleda podatkov, vpisanih v matični register in zbirko listin,
le posameznik, na katerega se vpis nanaša, druge osebe pa le, če imajo za vpogled
njegovo pisno privolitev ali zakonsko pooblastilo. Tako bi lahko na podlagi tega člena tudi
Matični register opredelili kot 'nejavno' bazo podatkov.
V kategorijo 'javnih' baz podatkov pa bi lahko uvrstili Zemljiško knjigo, Zemljiški kataster,
Poslovni register Slovenije, Register predpisov, saj so vsi vsebovani podatki v navedenih
bazah javni in prosto dostopni vsakomur (za dostop do elektronske Zemljiške knjige je
potrebna le registracija).
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja zagotavlja javnost delovanja organov
javne uprave. Slednji si morajo prizadevati, da bi dosegli čim večjo obveščenost javnosti o
svojem delovanju, hkrati pa omogoča organom možnost, da znotraj svojega delovnega
okolja vzpostavijo pregled in upravljanje s svojimi sredstvi. V ta namen je bil pod okriljem
Vlade Republike Slovenije vzpostavljen Informacijski servis podatkov ISPO, ki omogoča
vpogled v javne podatke. Dostopen je preko portala E-uprava, organi javne uprave pa
22

podatke osvežujejo večkrat na leto. Brezplačen pregled omogoča vpogled v gospodarske
(povprečne plače, delovno aktivno prebivalstvo, registrirana brezposelnost, statistika
samostojnih podjetnikov ipd.) in upravne podatke (javnomnenjske raziskave, javne plače,
cestno prometna varnost, zaposleni v organih državne uprave, število in znamke
avtomobilov ipd.). ISPO torej omogoča pridobitev vseh podatkov, ki jih potrebujejo nosilci
odločanja v upravi. Uporabnikom predvsem predstavlja rešitev v porabljenem času, saj so
podatki iz različnih virov dostopni na enem mestu. Lastnikov podatkov pa predstavlja
prihranek pri porabljenem času za objavo in pri nakupu in vzdrževanju informacijske
infrastrukture, potrebne za objavo, saj je vzdrževanje centralno zagotovljeno na Centru
Vlade za informatiko (MPJU, 2013).
Nastanek javnih baz podatkov temelji predvsem na hitrejšem in bolj enostavnem
pridobivanju podatkov tako za državljane, kot za zaposlene v organih javne uprave in s
tega vidika so zelo pomembne za javno upravo. Prejšnje ročno vodenje javnih baz
podatkov je zaviralo hitrejši in bolj učinkovit pretok podatkov med organi javne uprave,
zato je tudi reševanje upravnih zadev trajalo dlje časa. Danes pa vodenje javnih baz
podatkov omogoča elektronsko izmenjavo podatkov, vpogledi pa so bolj enostavni,
nekateri postopki poenostavljeni.
Vpogled v javne baze podatkov omogoča vpogled v javne podatke o določenih zadevi ali
subjektu (nepremičnina, poslovni subjekt, predpis), ki se vodijo in posodabljajo na
pristojnih organih, podlago za njihovo delovanje pa najdemo v različnih zakonih. Podatki
se pridobivajo na različne načine, med drugimi tudi z izjavami strank in prevzemom
podatkov iz drugih javnih zbirk podatkov.
Obstoj javnih baz podatkov prinaša vrsto prednosti in rešitev, ki omogočajo bolj
kakovostno in učinkovitejše delovanje javne uprave. Že sam koncept baze podatkov
prinaša številne prednosti k delovanju javne uprave. Med drugim omogočajo skupno rabo
podatkov neomejenemu številu uporabnikov, hitro in natančno obdelavo in prenos
podatkov, zagotavlja takšno strukturo shranjevanja, ki omogoča uspešno izvajanje
poizvedb ter storitve arhiviranja in restavriranja podatkovnega sistema in podatkov, za
dostop do podatkov omogoča večkratne uporabniške vmesnike, zagotavlja dostop do
najnovejših trenutnih podatkov, vzdržuje kompleksne sisteme povezav med podatki, poleg
tega pa zagotavlja določeno stopnjo varnosti in preprečuje nepooblaščen dostop do
podatkov.
Javnost baz podatkov prinaša številne prednosti tako za posameznike kot za državne
organe predvsem na času, ki bi ga organi, zaposleni in državljani porabili pri iskanju ali
obdelavi določenih podatkov. Nekoč so morali ljudje, če so želeli pridobiti določen
podatek, hoditi od enega javnega organa do drugega in pridobivati potrebno
dokumentacijo, danes pa nam ravno javne baze omogočajo, da si pridobimo ustrezne
podatke na hitrejši in cenovno ugodnejši način. Omogočajo bolj kakovostno delovanje
upravnih organov, saj njihova medsebojna povezanost zmanjšuje število napak v
podatkih, s tem pa je zagotovljena njihova pravilnost.
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Javne baze podatkov naj bi bolj kot javni upravi delo olajšale državljanom, saj državljani
nekatere podatke lahko pridobijo brez neposrednega stika z organom javne uprave. Zakon
o splošnem upravnem postopku določa, da so si upravni organi dolžni sami priskrbeti vse
podatke, ki se nahajajo v uradnih bazah podatkov, ne glede na določbe področnih
predpisov. Tako upravni organi ne smejo obremenjevati uporabnikov, slednjim pa se tako
znižajo stroški za pridobitev potrebnih podatkov. 198. člen Zakona o Zemljiški knjigi
navaja, da mora biti prek portala e-ZK vsakomur omogočen brezplačen dostop in
računalniški izpis podatkov informatizirane glavne knjige. To posamezniku omogoči, da
lahko sam preveri podatke, ki se nanj nanašajo, brez pomoči državnega organa. Kot
dober primer javne baze podatkov bi lahko navedli tudi storitev, ki omogoča vpogled v
podatke o vsakem registriranem motornem vozilu v Sloveniji. Za vpogled ne potrebujemo
digitalnega potrdila, niti nam ni treba obiskati pristojnega organa, temveč za vpogled
potrebujemo le dostop do interneta, številko prometnega dovoljenja in registrske tablice.
Ko vnesemo sledeče podatke in potrditveno številko, ki se nam pokaže na spletni strani, je
omogočen vpogled v tehnične podatke vozila, podatke o zavarovalni polici, podatke o
prometnem dovoljenju in registraciji ipd.
Seveda pa ni vse, kar se navezuje na javne baze podatkov, dobro. Vsaka nova stvar
zahteva čas za učenje in privajanje na nov sistem tako za organe javne uprave kot za
državljane. V preteklosti so se tako pojavile težave s povezanostjo registrov, ponekod so
bile storitve premalo integrirane, kar je povzročalo težave z vstopanjem zaposlenih v
sisteme, vendar so bile te težave v preteklih letih pretežno že odpravljene.
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5 ANALIZA BAZ PODATKOV JAVNE UPRAVE V SLOVENIJI
5.1 TEMELJNE BAZE PODATKOV E-UPRAVE
Dolžnost države je, da ljudem omogoči zagotavljanje nekaterih osnovnih potreb in
uveljavljanje pravic, hkrati pa imajo ljudje nekatere dolžnosti do države ali pa do drugih
subjektov v družbi. Organizirano dejavnost, ki to omogoča, imenujemo uprava, upravo v
javnih zadevah pa opredelimo kot javno upravo. Pojem elektronska uprava (e-uprava) bi
lahko v širšem smislu opredelili kot proces, ki med notranjimi državnimi inštitucijam in
državljani olajša komuniciranje in pretok informacij. Razvoj e-uprave je potekal skozi tri
razvojna obdobja, in sicer je bilo prvo obdobje avtomatizacije, drugo je bilo obdobje
informatizacije in tretje je obdobje e-uprave, ki jo poznamo danes. Normativna podlaga, ki
predstavlja temelj za razvoj e-uprave in ureja normativno podlago na področju delovanja
e-uprave, je Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), ki je bil
sprejet leta 2000.
Modernizacija uprave je s sabo prinesla izpodrivanje dela z dokumenti v papirni obliki, ki
so jih nadomestili dokumenti v elektronski obliki. Elektronsko poslovanje je tako skoraj
postalo temelj na vseh področjih, predvsem na področju države, ki želi svoje storitve čim
bolj približati svojim uporabnikom (državljanom in poslovnim subjektom). S tem zagotovi
preprost, poceni in hiter dostop do želenih podatkov, s tem pa si posledično tudi sama
uprava olajša delo. Relacije, ki potekajo v okviru elektronskega poslovanja, ločimo glede
na to, komu so te storitve namenjene, označujemo pa jih z oznakami B2B (business 2
business), B2G (business 2 government), G2G (government 2 government), C2G (citizen
2 government), G2C (government 2 citizen), G2B (government 2 business). Te oznake so
tudi splošno uveljavljene in se uporabljajo v državah članicah Evropske unije in tudi drugih
državah po svetu.
Leta 1996 je Center Vlade Republike Slovenije za informatiko (CVI) sprejel Strategijo
uvajanja informacijske strukture v državne organe Republike Slovenije v obdobju do leta
2000. To je tudi obdobje hitrega uvajanja informacijske tehnologije v upravne enote.
Slednje je CVI opremil s prvimi strežniki in osebnimi računalniki, kar je omogočilo
povezovanje v prostrano omrežje državnih organov (HKOM8), s tem pa je bilo omogočeno
delovanje v nekaterih skupnih aplikacijah na področju uprave. Informacijsko
komunikacijsko omrežje HKOM, ki je varovano in zaščiteno s profesionalno programsko in
strojno opremo, je eden izmed načinov, s katerim se dosega varno delovanje elektronske
javne uprave (Jelenič, 2009, str. 31).

8

Omrežje HKOM je namenjeno telekomunikacijskemu povezovanju državne in javne uprave
Republike Slovenije. CVI je zadolžen za zagotavljanje nemotenega delovanja omrežja HKOM, ki
omogoča uporabo storitev javne uprave tako občanom kot tudi pravnim subjektom.
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Za uspešno delovanje sodobne uprave se na različnih nivojih uporabljajo različne baze
podatkov, dodatna prednost pa je njihova medsebojna povezanost. Osnova za dobro
delovanje e-uprave so registri in evidence na različnih ravneh. »Najpomembnejši so dobri
podatkovni viri, brez njih namreč tako povezane e-uprave ne bi mogli udejaniti. Tega se
zavemo, ko začnemo podatke uporabljati na individualni ravni ter za uveljavljanje pravic in
izvrševanje dolžnosti. Prav tako ne gre brez centralnih registrov, to je registrov na
nacionalni ravni, ki so vez med viri in uporabniki in združujejo celotno populacijo v
pristojnosti določenega področja. Povezovanje ne more funkcionirati niti brez obstoja
identifikacij, ki pripomorejo k nemotenemu pretoku podatkov, ter zanesljivosti in kakovosti
poslovanja od virov do končnih uporabnikov. In vse to v Sloveniji imamo, podprto tudi s
funkcionalno
infrastrukturo,
tako
podatkovno
kot
tudi
informacijsko
in
telekomunikacijsko« (Tršinar, 2005, str. 80).
Večina baz podatkov je v obliki registra9. Za njih sta značilni popolnost in referenčnost
podatkov, bistvo registrsko urejene države pa je v večnamenskem zbiranju podatkov v
registrih in evidencah, ki zabeležijo dogodek čim bližje njegovemu nastanku in v obliki, ki
omogoča njegovo kasnejšo uporabo. Vsak register pa vsebuje tudi svojo identifikacijo.
Slednja predstavlja ključ za enolično določitev entitete in pripomočkov za kakovostno
vodenje baz podatkov. Na območju Republike Slovenije poznamo veliko baz podatkov, ki
so nujne za nemoteno delovanje javne uprave. Najstarejši izmed registrov je Centralni
register prebivalstva (CRP), ki poleg Zemljiške knjige in Poslovnega registra Republike
Slovenije predstavlja temeljni register za poslovanje uprave. CRP predstavlja
administrativni register, ki vsebuje podatke o vseh naravnih osebah, ki stalno prebivajo v
RS, Zemljiška knjiga je javna baza podatkov, ki vsebuje podatke o stvarnih pravicah na
nepremičninah, Poslovni register Slovenije pa je javna baza podatkov, ki vsebuje podatke
o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju RS, ki opravljajo pridobitno ali
nepridobitno dejavnost ter o njihovih podružnicah in drugih delih poslovnih subjektov.
Poleg navedenih treh sta v sledečih poglavjih podrobno opisana tudi Register predpisov, ki
vsebuje podatke o slovenskih predpisih, in Register kmetijskih gospodarstev, ki vsebuje
podatke o kmetijskih gospodarstvih na območju Slovenije.
Glede na to da poslovanje javne uprave temelji na različnih zbirkah, evidencah ter bazah
podatkov, lahko med pomembnejše baze podatkov, ki se uporabljajo v javni upravi v
Republiki Sloveniji, med drugimi uvrstimo še:
• Matični register (MR)
Matični register predstavlja elektronsko vodeno bazo podatkov, ki predstavlja popolno
evidenco osebnih stanj državljanov Republike Slovenije. Vanj se vpisujejo matična dejstva,
ki so se zgodila na območju Republike Slovenije (tudi za tujce) in druge spremembe
osebnih stanj za državljane Republike Slovenije (sprememba osebnega imena, posvojitev,

9

Register je računalniško vodena baza podatkov, ki jo sestavljajo posamezne evidence kot logične
celote. V njem so zakonsko predpisani podatki, ki so urejeni časovno in vsebinsko ter medsebojno
kontrolirani (ZCRP-UPB1, 5. člen, 1. odstavek).
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priznanje očetovstva, razveza, odvzem poslovne sposobnosti, skrbništvo itd.). V Sloveniji
je bil leta 2005 vzpostavljen elektronski matični register, pred njegovo uvedbo pa so se v
okviru registra ročno in ločeno vodile rojstna in poročna matična knjiga ter matična knjiga
umrlih. Matični register je povezan z ostalimi registri Informacijskega sistema upravnih
notranjih zadev, in sicer s Centralnim registrom prebivalstva, Registrom stalnega
prebivalstva, Registrom potnih listin, Registrom osebnih izkaznic, Azilnim registrom,
Registrom državljanstev in Evidenco obrazcev (MNZ, 2013).
• Davčni register
Predstavlja register zavezancev za davek, ki ga upravlja in vodi Davčna uprava. Je enotna,
z drugimi evidencami povezana informatizirana baza podatkov, ki se vzpostavi na podlagi
davčne številke in drugih podatkov o zavezancu za davek, ki jih davčna služba potrebuje
za izvajanje svojih nalog (MF, 2013).
• Register stalnega prebivalstva (RSP)
Je računalniško vodena evidenca, ki jo skladno z Zakonom o prijavi prebivališča in
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, vodita ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, in pristojni organ (upravna enota). Povezan je z registrom prostorskih enot in z
ostalimi registri informacijskega sistema upravnih notranjih zadev (Matičnim registrom,
Registrom potnih listin, Registrom osebnih izkaznic, Registrom tujcev, Azilnim registrom,
Registrom državljanstev, Registrom orožnih listin, Registrom društev, Registrom političnih
strank, Matičnim registrom vozil in Centralnim registrom prebivalstva). Register vsebuje
podatke o začasno in stalno prijavljenih in odseljenih prebivalcih Republike Slovenije, ter
evidenco volilne pravice in gospodinjstev (MNZ, 2013).
• Register državljanstev
Je informatizirana podatkovna zbirka o osebah, ki so državljanstvo Republike Slovenije
pridobile z naturalizacijo ali na podlagi mednarodnih pogodb, in o osebah, ki jim je
državljanstvo Republike Slovenije prenehalo. Pravna podlaga za vzpostavitev in vodenje
registra državljanstev je določba 32. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije
(MNZ, 2013).
• Register prostorskih enot (RPE)
Vsebuje uradne členitve prostora, ki so določene z zakoni, uredbami, občinskimi odloki,
sklepi volilnih komisij ipd. V registru so shranjene hišne številke, ulice, občine, naselja,
krajevne skupnosti, mestne četrti, vaške skupnosti, šolski okoliši, statistični okraji, pošte in
še nekatere druge enote. Nastal je z nadgradnjo Registra območij teritorialnih enot in
Evidence hišnih številk. Skupaj s Centralnim registrom prebivalstva RS (CRP) in Poslovnim
registrom Slovenije (PRS) tvori informacijsko jedro, ki predstavlja osnovo za druge
registre in evidence (Geoprostor, 2013).
• Register tujcev
Je računalniško vodena evidenca o dovoljenjih za prebivanje tujcev (državljanov tretjih
držav) in državljanov držav članic EGP, njihovih družinskih članov ter družinskih članov
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slovenskih državljanov, evidenca potrdil o prijavi prebivanja državljanov držav članic EGP
ter evidenca o izrečenih ukrepih odpovedi prebivanja tujcem, ki se v skladu z Zakonom o
tujcih vodi o tujcih (MNZ, 2013).
• Register orožja
Evidence o civilnem orožju so računalniško vodene evidence, katerih namen je zagotoviti
podatke o proizvodnji, prometu, nabavi in posesti orožja in streliva. Upravne enote vodijo
evidenco o izdanih orožnih listinah, Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pa vodi
centralno evidenco izdanih orožnih listin, evidenco izdanih dovoljenj trgovcem z orožjem
in upravljavcem strelišč. Evidence o civilnem orožju so povezane z ostalimi evidencami
oziroma registri informacijskega sistema upravnih notranjih zadev (Centralnim registrom
prebivalstva, Registrom stalnega prebivalstva) in Poslovnim registrom (MNZ, 2013).
• Kazenska evidenca
Se vodi za vse pravne in fizične osebe, obsojene za kazniva dejanja, storjena v Republiki
Sloveniji, in za državljane Republike Slovenije, ki so jih za kazniva dejanja obsodila tuja
sodišča, če so bili njihovi kazenski listi poslani ministrstvu. Evidenca vsebuje osebne
podatke (ime, priimek, EMŠO, kraj in občina ter država rojstva, stalno ali začasno
bivališče, državljanstvo), podatke o pravni osebi (ime pravne osebe, matična številka in
sedež pravne osebe), podatke iz obsodbe (sodišče, ki je obsodbo izreklo, opravilna
številka obsodbe, datum izreka in pravnomočnosti, zakonsko ime kaznivega dejanja in
kazenska sankcija), poznejše spremembe podatkov o obsodbi, ki so bili vpisani v kazensko
evidenco in izbris iz kazenske evidence na podlagi Kazenskega zakonika. To je enotna
evidenca za vso državo, vodi pa se na Ministrstvu za pravosodje. Preko te evidence ima
UE vpogled v pravnomočne obsodbe obravnavanega državljana (MP, 2013).
• Sodni register
Je javna knjiga, ki je namenjena vpisu in objavi podatkov o pravno pomembnih dejstvih
glede družb in drugih subjektov vpisa v sodni register (ZSReg, 1. Člen). Sodni register
vodi, upravlja in vzdržuje Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(AJPES), za vodenje registra pa je odgovorno okrožno sodišče.

5.1.1

CENTRALNI REGISTER PREBIVALSTVA

Centralni register prebivalstva (CRP) je osrednja podatkovna baza s temeljnimi podatki o
prebivalstvu Slovenije, hkrati pa predstavlja temelj elektronskega poslovanja v javni
upravi (MNZ, 2013). Upravlja ga Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije,
katerega naloge so usklajevanje pretoka podatkov ter pridobivanje in posredovanje
podatkov, prav tako pa je odgovoren za vodenje in vzdrževanje Centralnega registra
prebivalstva. Nadzor nad delovanjem CRP-ja pa ima Državni nadzorni organ za varstvo
osebnih podatkov, ki tudi sprejema morebitne pritožbe (MPJU, 2013).
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Glavno temeljno zakonsko podlago za delovanje CRP-ja predstavlja Zakon o centralnem
registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/2006 – UPB1), ki določa vsebino CRP-ja,
določanje in uporabo osebne identifikacijske številko, pretok podatkov, vodenje,
vzdrževanje, hranjenje in njihovo uporabo (ZCRP-UPB1, 1. člen). Poleg navedenega
zakona je delovanje CRP-ja vezano še na Uredbo o vodenju in vzdrževanju centralnega
registra prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov (Uradni list
RS, št. 70/2000 in spremembe 28/2002), Uredbo o načinu določanja osebne
identifikacijske številke (Uradni list RS, št. 8/99) in na Uredbo o vodenju in vzdrževanju
centralnega registra prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov.
V CRP se podatki o prebivalstvu centralno zbirajo, obdelujejo, hranijo in uporabljajo z
namenom spremljati stanje in gibanje prebivalstva za potrebe državnih organov in drugih
uporabnikov, ki jih potrebujejo za opravljanje predpisanih nalog oziroma za vodenje zbirk
podatkov o posameznikih, ter za namene izvajanja statističnih, socioekonomskih in drugih
raziskovanj, za katere imajo zakonsko podlago (ZCRP-UPB1, 2. člen).
V CRP-ju se zbirajo sledeči podatki: EMŠO, kraj rojstva, ime in priimek, državljanstvo,
prebivališče in vrsta prebivališča, zakonski stan, volilna pravica, EMŠO matere, očeta,
zakonca in otrok, identifikatorji za povezovanje z administrativnimi zbirkami podatkov,
datumi in podatki o dogodkih, spremembah in popravkih. CRP je register trajnega
pomena. To pomeni, da se podatki hranijo še 100 let po smrti ali odselitvi posameznika,
nato pa se odstopijo v hrambo Arhivu Republike Slovenije (MNZ, 2013).
Glede na to, da so to osebni podatki, velja načelo varstva in zavarovanja osebnih
podatkov, kar pa ureja že omenjeni Zakon o varstvu osebnih podatkov. Tako so podatki
zavarovani v skladu z varnostno shemo Ministrstva za notranje zadeve ter v skladu s
politiko varovanja informacijskega sistema Ministrstva za javno upravo. Do podatkov, ki se
zbirajo v CRP-ju, pa nimajo dostopa vsi, temveč ima posameznik pravico do vpogleda v
podatke, ki se nanj nanašajo, do prepisa teh podatkov, do seznama uporabnikov, ki so
vpogledali ali prejeli njegove osebne podatke, do informacij o virih in metodah, na kateri
zbiranje podatkov temelji in ob ugotovitvi nepopolnih, netočnih ali neažurnih podatkov
ima pravico do popravka, dopolnitve ali izbrisa le-teh. Tako brez privolitve posameznika,
na katerega se podatki nanašajo, vpogled v njegove podatke ni mogoč (MNZ, 2013).
CRP podatke pridobiva preko Matičnega registra (rojstvo, smrt, državljanstvo, sklenjena
zakonska zveza, sprememba osebnega imena, razveza), Bolnišničnih informacijskih
sistemov (Elektronska prijava rojstva), Registra stalnega prebivalstva (prijava, odjava
prebivališča, volilna pravica, gospodinjstvo), Registra tujcev (dovoljenje za prebivanje
tujca), Zbirke podatkov o zaposlovanju tujcev (določitev EMŠO tujcu), Registra
državljanstev (pridobitev in prenehanje državljanstva), Registra evidenčnih tujcev
(uveljavljanje pravic ali uresničevanje dolžnosti v Republiki Sloveniji), Azilnega registra
(prosilec za mednarodno zaščito), Registra prostorskih enot (občina, naselje, ulica, hišna
številka, številka stanovanja, poštna številka, volišče) ter Registra davčnih zavezancev
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(davčna številka fizične osebe). V CRP-ju se tako združujejo podatki iz različnih evidenc in
registrov, ki se uporabljajo v večini delovnih postopkov v javni upravi (MNZ, 2013).
Slika 10: Tok podatkov CRP

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (2013).

Med uporabnike osebnih podatkov iz CRP-ja štejemo pravne ali fizične osebe, ki imajo za
to pravno podlago in upravičen namen, med drugimi štejemo tudi Statistični urad RS,
upravne enote, zdravstvo, sodstvo, Davčno upravo Republike Slovenije, Geodetsko upravo
Republike Slovenije, Republiški zavod za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, lokalno samoupravo ipd. (MNZ, 2013).
Vpogled v osebne podatke je možen preko pisne ali ustne vloge, lahko pa tudi preko
spleta, in sicer preko aplikacije Vpogled v lastne podatke (VLOP), a samo imetnikom
digitalnega kvalificiranega potrdila, katerega lahko izda SIGEN-CA, SIGOV-CA,
POŠTA®CA, Halcom-CA ali AC NLB za fizične osebe (MNZ, 2013).
Preko aplikacije VLOP je bilo v leto 2012 izvedenih 12.535 vpogledov (Poročilo o delu
Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, 2012, str. 20).
Podatki iz CRP-ja se lahko posredujejo na podlagi pisne vloge, preko katere se pridobijo
individualne poizvedbe o posamezniku, prek aplikacije, ki je namenjena lokalnim
skupnostim, prek portala Centralnega registra prebivalstva ter prek povezave
informacijskega sistema uporabnika s Centralnim registrom prebivalstva (MNZ, 2013).
CRP ima vzpostavljeno neposredno povezavo s 25 inštitucijami, v letu 2012 pa je bilo z
neposrednimi povezavami posredovanih 52.074.512 osebnih podatkov. V tabeli 2 je
navedenih 10 največjih inštitucij po številu pridobljenih podatkov iz CRP-ja v letu 2012
(Poročilo o delu Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, 2012,
str. 21).
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Tabela 2: Posredovani podatki iz CRP-ja v letu 2012
Inštitucija

Število posredovanih podatkov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 22.146.968
Statistični urad RS

13.481.137

AJPES

8.218.392

Sodišča

1.296.835

DURS

1.142.402

Zavod za zdravstveno zavarovanje

874.334

MDDSZ

813.760

ZPIZ

723.204

eVEM

492.383

Kazenska evidenca

481.323

Vir: Poročilo o delu direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo za leto
2012 (2012, str. 21).

Glede na to, da CRP predstavlja enega izmed temeljnih stebrov delovanja uprave, je
pomembno, da je povezan z informacijskimi sistemi različnih upravnih organov. S to
povezanostjo pa se zagotavlja interoperabilnost. Prva povezava je ZPIZ-CVI-CRP. Gre za
medsebojno povezavo med Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Centrom
vlade RS za informatiko in Ministrstvom za notranje zadeve (CRP). Osnovni namen te
povezave je, da se z uporabo informacijskega sistema zagotovi ZPIZ-u nemoten dostop do
baze CRP, prednost pri tem pa je, da storitve aplikacija opravi sama brez referenta. Tako
referenti ZPIZ pridobijo ustrezne podatke iz registra za potrebe zavarovancev, ki
uveljavljajo pravice na ZPIZ-u in jih ni potrebno pridobivati samim zavarovancem (Center
vlade RS za informatiko, 2003, str. 8). Kot glavno prednost tega projekta lahko
navedemo, da možnost vpogleda v CRP zmanjšuje poizvedovanje prek dopisovanja z
drugimi institucijami, nov način pa je tudi precej hitrejši, cenejši in podatkovno popolnejši.
S tem tako prihranijo stranke, upravne enote in zavod. Ker gre za avtomatizirane
postopke in neposredno povezavo zavoda in upravnih enot, gre za novo kakovost v
delovanju javnih ustanov (Dunato idr., 2005, str. 126). Projekt predstavlja v celoti pokrit
sistem za pridobivanje podatkov znotraj javne uprave. Nosilec tega projekta je Center
Vlade RS za informatiko, izvajalca pa sta Genis, d. o. o., in 3-GEN, d. o. o.
Druga povezava, imenovana MDDSZ-CVI-CRP, zagotavlja stalen in nemoten dostop do
CRP-ja Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Na ta način lahko Centri za
socialno delo in upravne enote sami pridobivajo podatke iz ustreznih evidenc za potrebe
obdelovanja vlog s področja socialnega varstva (Center vlade RS za informatiko, 2003, str.
8).
V okviru zadnje povezave pa sta medsebojno povezana tudi evidenca subjektov
Ministrstva za kmetijstvo in okolje in CRP (MKGP-CVI-CRP), in sicer z namenom, da se
zagotovi točnost vpisanih podatkov v evidenco in v vseh zbirkah podatkov MKGP, ki so z
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evidenco povezane, takojšne možnosti preveritve pravilnosti posredovanja podatkov in
statusa subjekta, možnosti takojšne pridobitve morebitnih manjkajočih podatkov ter
možnosti nadzora nad subjektom (Pojavnik, 2005, str. 90). Prednost te povezave je v
tem, da ker CRP vsebuje tudi podatke o davčnih številkah, ni več potrebno preverjati
podatkov o davčnih številkah subjektov preko Registra davčnih zavezancev.
Uspešno so povezane tudi nepremičninske evidence s CRP-jem in PRS-jem. Pri tej
povezavi gre za uspešen prenos podatkov v skupno bazo zemljiškega katastra. Tako se na
primer spremembe podatkov o lastniku v zemljiško knjigo, v zemljiški kataster in kataster
stavb prevzemajo neposredno iz CRP-ja oziroma PRS-ja (Geodetska uprava RS, 2009, 20).
Na podlagi EMŠO se podatki iz CRP-ja prenašajo tudi v register nepremičnin.

5.1.2

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Zemljiška knjiga je javna knjiga, ki je namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah
na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami (ZZK-1, 1. člen). Sem se
vpisujejo vse stvarne pravice na nepremičninah (npr. lastninska pravica, zemljiški dolg,
hipoteka, stavbna pravica, služnostna pravica) (VSRS, 2010).
Zemljiška knjiga je tesno povezana z zemljiškim katastrom in katastrom stavb. Kataster je
tako izvorna evidenca o dejanskih razmerjih nepremičnine, zemljiška knjiga pa te podatke
povzema. Tudi kataster je javna knjiga, torej ima vsakdo vpogled v podatke, vendar pa
zanj ne velja načelo zaupanja. Osnovna enota v zemljiškem katastru je zemljiška parcela,
v zemljiški knjigi pa zemljiškoknjižni vložek (Planinšek, 2011, str. 4).
Pri delovanju zemljiške knjige morajo biti upoštevana sledeča načela: načelo javnosti,
načelo zaupanja, načelo privolitve vpisa, načelo pravnega prednika, načelo vrstnega reda
in načelo zakonitosti (ZZK-1).
Matični zakon za Zemljiško knjigo je Stvarnopravni zakonik, poleg slednjega pa delovanje
Zemljiške knjige ureja Zakon o zemljiški knjigi, ki med drugimi določa, da morajo biti vpisi
v zemljiški knjigi javni. To načelo javnosti pa v celoti uresničuje elektronska zemljiška
knjiga, ki je dostopna na medmrežju na portal e-sodstvo. Za vpogled, ki je brezplačen,
zadostuje zgolj registracija. Poleg Zakona o zemljiški knjigi delovanje zemljiške knjige
urejajo tudi Uredba o naložitvi in vodenju zemljiške knjige z uporabo računalniške
tehnologije ter o uskladitvi podatkov zemljiške knjige s podatki zemljiškega katastra, Ur. l.
RS, št. 42-2419/2001, Pravilnik o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige,
Ur. l. RS, št. 16-637/2004 in Pravilnik o obrazcih zemljiškoknjižnih predlogov, Ur. l. RS, št.
109-4799/2003 (Wikipedija, 2013).
Ker se zemljiška knjiga vodi za vsako katastrsko občino posebej, so za vodenje zemljiške
knjige pristojna okrajna sodišča, obsega pa odločanje o vpisih, opravljanje vpisov v glavno
knjigo in vodenje zbirke listin (VSRS, 2010). Glavna knjiga je namenjena vpisu podatkov o
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pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. Gre za primarni
dokument, ki ga sestavljajo osnovne enote oziroma zemljiškoknjižni vložki. Zbirko listin pa
tvorijo listine, ki predstavljajo podlago za vknjižbo (zasebne listine, listine, sestavljene v
obliki notarskega zapisa, pravnomočne sodne odločbe, pravnomočne sodbe,
pravnomočnega sklepa o dedovanju, pravnomočnega sklepa iz postopka izvršbe na
nepremičnino v stečajnem postopku, druge pravnomočne oziroma dokončne odločbe
sodišča oziroma drugega državnega organa) (ZZK-1, 1. člen). Zbirka listin predstavlja
arhiv zemljiške knjige in ni v celoti javna. Vpogled in prepis listin, ki so vložene v zbirki
listin, sme zahtevati samo oseba, ki ima pravni interes. Zemljiško knjigo tvori še pomožni
register, v katerem se vodijo imena lastnikov parcel in same parcele.
Glavni razlog za sprejetje elektronske zemljiške knjige je v večjem zagotavljanju pravne
varnosti, bolj je poudarjeno načelo hitrosti postopka, uskladitev podatkov o
nepremičninah med zemljiško knjigo in zemljiškim katastrom. Novela ZZK-1C je
spremenila nosilca zemljiške knjige, papirna oblika se je spremenila v elektronsko in s
sabo prinesla tudi druge spremembe, ki smo jih bili vajeni v ročno vodeni zemljiški knjigi.
Ministrstvo za pravosodje je junija 2010 v vladno obravnavo vložilo novelo Zakona o
zemljiški knjigi – ZZK-1C, ki bi omogočil popolno informatizacijo Zemljiške knjige. Novela
Zakona o zemljiški knjigi, ki jo je pripravilo ministrstvo, bi tako skupaj z novelo Zakona o
sodnih taksah in spremenjenimi notarskimi tarifami zagotovila cenejše hitrejše
poenostavljene postopke vpisa v Zemljiško knjigo ter s tem za uporabnike tudi večjo
pravno varnost v prometu z nepremičninami (Prajs, 2013, str. 4). Informatizirana glavna
knjiga in zbirka listin sta dokumentarno gradivo, ki se hrani trajno, in sicer se listine, na
podlagi katerih je dovoljen vpis, deset let po pravnomočnosti vpisa hranijo za
zemljiškoknjižnem sodišču, po izteku tega roka pa dobijo lastnost arhivskega gradiva in se
izročijo pristojnemu arhivu, ostale listine pa se uničijo.
Pravno podlago za informatizacijo zemljiške knjige daje v svojih določbah Zakon o
zemljiški knjigi, ki določa, da se zemljiška knjiga lahko vodi tudi z uporabo računalniške
tehnologije. 175. člen omenjenega zakona navaja, da se podatki elektronske zemljiške
knjige vpisujejo v glavno knjigo pri vsakem zemljiškoknjižnem sodišču, ki se vodi kot
centralna informatizirana baza, shranjujejo pa se v centralni informatizirani bazi zemljiške
knjige Republike Slovenije. Vpisi v informatizirano glavno knjigo v celoti nadomestijo vpise
v dosedanje ročno vodene zemljiškoknjižne vložke. Informatizirana glavna knjiga se
povezuje s katastri, centralnim registrom prebivalstva, matično knjigo, sodnim registrom,
poslovnim registrom in drugimi informatiziranimi javnimi evidencami, ki vsebujejo
podatke, pomembne za zemljiško knjigo (ZZK-1, 175. člen).
Informatizirana glavna knjiga se vodi kot relacijska baza, tako da se vpisujejo in
vzdržujejo podatki za sledeče podatkovne sklope: nepremičnina, osnovni pravni položaj
nepremičnine, izvedena pravica ali pravno dejstvo, ki nepogojno ali pogojno omejuje ali
izključujejo vknjiženo lastninsko pravico na nepremičnini, zaznamba osebnega stanja ali
zaznamba stečaja, oseba kot imetnik pravice (Prajs, 2013, str. 15).
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Dostop do informatizirane glavne knjige je mogoč z vpogledom na vseh okrajnih sodiščih
in pri drugih državnih organih, ki imajo za to ustrezno opremo ali pa preko spleta.
Vsakomur pa je preko portala e-zk omogočen brezplačen dostop in računalniški izpis
naslednjih podatkov informatizirane glavne knjige: vpisanih aktualnih podatkov, ki se
nanašajo na posamezno nepremičnino (redni izpis), prej vpisanih podatkov, ki se nanašajo
na posamezno nepremičnino in so zaradi pogosto poznejših vpisov označeni kot izbrisani
(zgodovinski izpis), podatkov o posamezni izvedeni pravici ali pravnem dejstvu, v kolikor
je pri nepremičnini vpisana plomba tudi podatkov o stanju postopka, o vsebini
zemljiškoknjižnega predloga in o vsebini sklepa zemljiškoknjižnega sodišča in sodišča
druge stopnje o vpisu (Prajs, 2013, str, 15).
Zbirka listin se po 194. členu ZZK-1 vodi kot informatizirana zbirka listin, v kateri se
hranijo listine v zvezi z zemljiškoknjižnimi postopki tako, da je mogoče listine poiskati po
opravilni številki zemljiškoknjižnega postopka. Te listine so elektronski izvirnik sklepov o
dovoljenem vpisu in v elektronsko obliko pretvorjene listine, ki so bile podlaga za
dovolitev vpisa, ter imajo enako dokazno moč kot originalna listina.
Informacijski sistem za podporo informatizirane zemljiške knjige je programska oprema, ki
jo upravlja CVI na Vrhovnem sodišču RS in ki vključuje naslednje module za informacijsko
podporo (ZZK-1-NPB4, 3.a člen) :
1. vlaganje elektronskih zemljiškoknjižnih predlogov in obvestil o pravnih dejstvih,
ki so podlaga za vpis po uradni dolžnosti;
2. vodenje elektronskih vpisnikov in elektronskih spisov v zemljiškoknjižnih
postopkih;
3. vodenje informatizirane glavne knjige in informatizirane zbirke listin;
4. objave oklicev v zemljiškoknjižnih postopkih;
5. izdelave izpisov iz zemljiške knjige, sodnih pisanj v zemljiškoknjižnih postopkih
in poročil o stanju zemljiškoknjižnih postopkov in
6. spletne storitve v zvezi s poizvedbami v informatizirani glavni knjigi.

5.1.3

POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE

Poslovni register Slovenije (PRS) je skladno z Zakonom o Poslovnem registru
Slovenije osrednja javna baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju
Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost ter o njihovih
podružnicah in drugih delih poslovnih subjektov, prav tako pa vsebuje tudi podatke o
podružnicah tujih poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na območju Republike
Slovenije (AJPES, 2013). Poleg Zakona o Poslovnem registru Slovenije ima Poslovni
register pravno podlago še v Uredbi o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra
Slovenije in Navodilu o vrstah in obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko
obliko enote Poslovnega registra Slovenije. Za vodenje, vzdrževanje in upravljanje
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Poslovnega Registra je odgovorna Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve (AJPES10).
Slika 11: Sestava Poslovnega registra Slovenije

Vir: AJPES (2013).

Za večino poslovnih subjektov PRS predstavlja primarni register, saj se z vpisom
registrirajo samostojni podjetniki, gospodarske družbe in fizične osebe (sobodajalci), za
vse ostale poslovne subjekte (društva, sindikati, politične stranke in fizične osebe, ki
opravljajo registrirano dejavnost) pa predstavlja izvedeni register. Ti poslovni subjekti se
registrirajo z vpisom v primarni register ali uradno evidenco pri drugem registrskem
organu in šele nato jih AJPES vpiše v PRS (AJPES, 2013).
AJPES javnost podatkov PRS zagotavlja z brezplačnim vpogledom v podatke PRS prek
spletnega portala (ePRS), z izdajanjem izpisov iz PRS in z zagotavljanjem podatkov iz PRS
za ponovno uporabo. ePRS je aplikacija, ki preko spletnega portala AJPES omogoča
brezplačen vpogled v podatke posamezne enote PRS. Za dostop do aplikacije je potrebna
le brezplačna registracija na spletni portal AJPES. Podatki se ažurirajo dnevno (AJPES,
2013).
Med enote PRS spadajo gospodarske družbe (osebne in kapitalske), samostojni podjetniki
posamezniki, pravne osebe javnega prava, pravne osebe zasebnega prava, društva,
fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti,
podružnice in drugi deli poslovnih subjektov, glavne podružnice tujih poslovnih subjektov

10

AJPES je pravna oseba javnega prava, ki jo je ustanovila Republika Slovenija. Njihovo poslanstvo
je na enem mestu zbirati, obdelovati in iz enega mesta objavljati in posredovati podatke o
poslovnih subjektih vsem upravičencem ali naročnikom.
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in druge enote. Za posamezno enoto PRS so na voljo različni registrski podatki
(identifikacijska številka, firma, naslov sedeža, davčna številka, podatki o zastopnikih in
ustanoviteljih ipd.), ki so za samostojne podjetnike in poslovne subjekte, vpisane v sodni
register, uradni podatki, ob predpostavki, da so za pravilnost podatkov, ki jih AJPES
pridobiva od različnih inštitucij (Banka Slovenije, Ministrstvo za finance - UJP, Davčna
uprava Republike Slovenije) odgovorne te inštitucije. Pri ostalih enotah PRS so podatki
enaki podatkom v primarnih registrih, če je AJPES prejela spremembe podatkov od
primarnih registrov ali same enote PRS (AJPES, 2013).
Del zbirke PRS je tudi Evidenca digitalnih potrdil (EDP) zakonitih zastopnikov poslovnih
subjektov. Namen te evidence je zagotavljanje informacij o zakonitih zastopnikih,
samostojnih podjetnikih posameznikih ali drugih fizičnih osebah, ki opravljajo registrirano
dejavnost v poslovnih subjektih, vpisanih v PRS, in so lastniki kvalificiranih digitalnih
potrdilih overiteljev, registriranih v Republiki Sloveniji in drugih overiteljev. Podatki v EDP
so javni. Preverjanje podatkov o zastopnikih in njihovih digitalnih potrdilih se praviloma
izvaja preko programskega vmesnika – spletne storitve wsEDP. Obstajata dva pogoja, ki
jih mora zastopnik izpolniti za vključitev v EDP. Prvi je, da ima v PRS vpisano osebno
davčno številko, drugi pa, da zastopnik osebno davčno številko posreduje tudi overitelju
digitalnih potrdil, ki jo vključi/poveže z izdanim digitalnim potrdilom (AJPES, 2013).

5.1.4

REGISTER PREDPISOV

Register predpisov Slovenije (RPS) je brezplačna javna zbirka podatkov o slovenskih
predpisih in zakonodaji EU, lahko pa se uporablja tudi za spremljanje zakonodajnega
postopka v Sloveniji. Obsega predpise, ki veljajo oz. se uporabljajo v Republiki Sloveniji, in
tako dopolnjuje druge že obstoječe zbirke predpisov. Služba za zakonodajo v skladu z
Uredbo o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/06)
upravlja, vodi in koordinira Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS) in je
skrbnik RPS (PISRS, 2013).
PIS povezuje registre in zbirke državnih organov in Javnega podjetja Uradni list RS, med
katerimi je osrednji del RPS, ki vsebuje podatke o predpisih, ki se pripravljajo na
ministrstvih, organih v sestavi ministrstev in pri nosilcih javnih pooblastil, v Vladi
Republike Slovenije, Državnem zboru Republike Slovenije in drugih državnih organih, o
postopku njihovega sprejemanja ali izdajanja, o predpisih, ki veljajo ali se uporabljajo v
Republiki Sloveniji, ter podatke o pravnih aktih Evropske unije, s katerimi se usklajujejo,
oziroma ki neposredno veljajo (PISRS, 2013).
V registru so predpisi označeni s posebnimi simboli in barvami, ki označujejo, ali je
predpis veljaven, v pripravi ali neveljaven. Kot njegovo posebnost bi lahko navedli, da
register poleg že sprejetih predpisov vsebuje tudi tiste, ki so v postopku sprejemanja, kar
uporabniku omogoči, da lahko spremlja predpise skozi vse faze postopka. RPS vsebuje
naslednje podatke o predpisu (PISRS, 2013):
• naslov in enotno identifikacijsko oznako predpisa;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

objavo predpisa v Uradnem listu RS;
materialno podlago za sprejem ali izdajo predpisa;
predpise, sprejete ali izdane na njegovi podlagi;
vpliv predpisa na druge predpise;
vpliv drugega predpisa na ta predpis;
organ, ki predpis sprejema ali izdaja oziroma izvaja;
datum sprejema, datum začetka veljavnosti in datum začetka uporabe predpisa;
podatke o pravnih aktih Evropske unije, s katerim se usklajuje predpis, in
povezave na spletne objave organov Evropske unije glede pravnih aktov Evropske
unije;
podatke o usklajenosti predpisa s pravnim redom Evropske unije;
podatke o notifikaciji predpisa;
podatke o postopkih ugotavljanja kršitev pravnega reda Evropske unije;
druge podatke, ki obstajajo za predpis.

Register predpisov je razdeljen na naslednja področja:
1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE
2. PRAVNA PODROČJA
3. JAVNE FINANCE
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV
5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA
9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO
10. MEDNARODNO PRAVO
Register vsebuje iskalnik, s katerim lahko predpise iščemo po prostem besedilu ali samo
po ključnih besedah.
V RPS so na voljo povezave le do polnih besedil tistih zakonov, ki so bili sprejeti od 25. 6.
1991 naprej in tistih podzakonskih predpisov, ki so bili objavljeni od leta 1995 naprej.
Dostopnost do polnih besedil ostalih podzakonskih aktov pa je odvisna od časovne
dinamike objavljanja posameznih številk Uradnega lista RS (Jelenič, 2009, str. 22). Z
nastankom registra je uporabnikom olajšan dostop do podatkov o predpisih v Republiki
Sloveniji, z njim pa je prav tako omogočena večja pravna varnost.
Register predpisov je povezan z dokumentnimi zbirkami za spremljanje zakonodaje v
Republiki Sloveniji, ta povezava pa omogoča spremljanje nastajanja predpisa od trenutka,
ko je predpis načrtovan na ministrstvu ali vladni službi, ki je predpis predlagala, in sicer od
postopka priprave pa do sprejema predpisa (Kričej, 2002, str. 67).
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RPS kot osrednji del PIS je dostopen brezplačno vsem državnim organom ter strokovni in
drugi zainteresirani javnosti, s čimer je podan velik prispevek k uresničevanju načela
pravne države. Podatki, objavljeni v RPS, so informativnega značaja, kar pomeni, da za
pravilnost in popolnost podatkov Služba Vlade RS za zakonodajo ne prevzema nobene
odgovornosti ter da so pravno veljavni le podatki in besedila pravnih aktov, objavljenih v
uradnih glasilih (Služba Vlade RS za zakonodajo, 2013).
5.1.4.1

Pravno informacijski sistem Republike Slovenije

Nepogrešljiv element delovanja državnih organov med drugimi predstavlja Pravnoinformacijski sistem Republike Slovenije (PIS). Deluje na podlagi Uredbe o Pravnoinformacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/06), ki ima podlago v
Zakonu o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno
prečiščeno besedilo). Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije nalaga upravljanje,
vodenje in koordiniranje PIS Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. Državni
organi, kot skrbniki zbirk in registrov s svojega delovnega področja, skrbijo za pravilnost
in pravočasnost vnosa podatkov, za usposabljanje odgovornih oseb za vnos podatkov, za
medsebojno informiranje in razvoj (PISRS, 2013).
Namen sistema je zagotavljanje večje povezljivosti baz podatkov, namenjenih podpori
zakonodajnemu in drugim postopkom (podatkovnih baz vlade, ministrstev, nosilcev javnih
pooblastil, državnega zbora in podatkovnih baz drugih državnih organov, ki vsebujejo
informatizirane zbirke podatkov o predpisih). PIS omogoča informacijsko podporo
celotnemu zakonodajnemu postopku od začetka priprave predpisa pa do njegove objave v
Uradnem listu Republike Slovenije, kot tudi pregleden in brezplačen dostop
zainteresiranim uporabnikom do vseh predpisov, veljavnih na območju Republike
Slovenije in navezavo na evropske predpise. Osrednji del PIS je Register predpisov
Republike Slovenije (PISRS, 2013).
Podatke v PIS posredujejo upravni organi pa tudi drugi državni organi, ki oblikujejo
slovenski pravni red (Državni zbor, Ustavno sodišče, Vrhovno sodišče itd.) in Javno
podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. Gre za vzajemno izmenjavo podatkov
med organi, ki so tudi sicer, v skladu s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja,
dolžni zagotavljati podatke na spletnih straneh, tako da so ti podatki zbrani na enem
mestu v državi in na enostavnejši način dostopni vsem organom, domači pa tudi tuji
javnosti (PISRS, 2013).
Uredba določa, da PIS vsebuje oziroma povezuje naslednje zbirke in registre:
•
•
•
•
•
•

register predpisov Republike Slovenije;
zbirke državnih organov;
zbirko prevodov;
register organov in organizacij;
zbirko elektronskih neuradnih objav Uradnega lista RS;
zbirko elektronskih uradnih objav Uradnega lista RS;
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•
•

5.1.5

register predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti;
zbirko neuradnih prečiščenih besedil predpisov (PISRS, 2013).

REGISTER KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

Register kmetijskih gospodarstev (RKG) je register, ki vsebuje podatke o kmetijskih
gospodarstvih na območju Republike Slovenije. Pristojni organ za politiko, razvoj in
izvajanje je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, za izvajanje vpisa v register in za
morebitne spremembe pa so pristojne upravne enote (MKO, 2013).
Pravna podlaga, ki omogoča vzpostavitev zbirke osebnih podatkov, so Zakon o kmetijstvu
(Ur.l. RS, št. 54/2000), Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev, Pravilnik o evidenci
subjektov (Ur. l. RS, št. 121/2006), poleg tega pa obstajajo tudi EU predpisi, s katerimi je
zbirka osebnih podatkov delno usklajena, in sicer Uredba sveta (EEC), št. 3508/1992 in
spremembe ter Uredba komisije (EC), št. 2419/2001 in spremembe (MKO, 2013).
V register kmetijskih gospodarstev se vpišejo kmetijska gospodarstva, ki:
1. morajo biti v skladu s predpisi z delovnega področja ministrstva vpisana v obvezne
zbirke podatkov ministrstva (imetniki goveda, prašičev, drobnice, čebelarji,
vinogradniki …);
2. uveljavljajo finančne podpore po Zakonu o kmetijstvu ali kakršne koli druge ukrepe
kmetijske politike;
3. so za opravljanje kmetijske dejavnosti vpisana v uradne evidence oziroma registre
po drugih predpisih;
4. imajo v uporabi najmanj en hektar zemljišč, ki po evidenci dejanske rabe
kmetijskih in gozdnih zemljišč sodijo med kmetijska zemljišča ali 0,1 ha oljčnika ali
0,2 ha intenzivnega sadovnjaka ali 0,1 ha jagodičja ali lupinarja ali hmeljišče;
5. tržijo pridelke, ki jih pridelujejo (MPJU, 2013).
V RKG se lahko vpišejo tudi druga kmetijska gospodarstva, ki se jim po točkah 1–5 ni
treba vpisati.
Podatki, ki so shranjeni v zbirki osebnih podatkov, so osebni podatki iz Evidence subjektov
(ime, priimek oziroma firma pravne osebe, enotna matična številka občana oziroma
matična številka poslovnega subjekta, davčna številka, naslov oziroma sedež pravne
osebe), KMG-MID11, naslov oziroma sedež kmetijskega gospodarstva, podatki o nosilcu
kmetijskega gospodarstva in v primeru kmetije tudi podatki o družinskih članih, ki so
vpisani v katero koli zbirko podatkov iz delovnega področja ministrstva (podatki iz
Evidence subjektov) in se vpis navezuje na kmetijsko gospodarstvo, podatek o dejavnosti
kmetijskega gospodarstva, podatke o kmetijskih zemljiščih in gozdovih v uporabi, po

11

Je neponavljiva, devetmestna identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva.
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Grafičnih enotah rabe kmetijskega gospodarstva – GERK12-ih, podatke o staležu rejnih
živali, podatke o razvrstitvi v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo in
podatke o vključenosti v posebne programe. Osnovni podatek za vodenje RKG in
njegovega povezovanja z drugimi zbirkami podatkov je KMG-MID, ki ga ob vpisu
kmetijskega gospodarstva v RKG določi ministrstvo. Našteti podatki se zbirajo z vlogami, s
katerimi zavezanci vlagajo zahtevke za vpis v obvezne zbirke podatkov iz delovnega
področja Ministrstva za kmetijstvo in okolje in se uporabljajo za prijavo in kontrolo
finančnih podpor ter drugih ukrepov kmetijske politike, za spremljanje stanja kmetijstva
ter za načrtovanje kmetijske politike. Podatki se v registru hranijo trajno in se ne iznašajo
iz države (MKO,2013).
Slika 12: GERK

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2013).

V registru so podatki zavarovani tako, da računalniška aplikacija omogoča sledljivost,
dostopi do podatkov pa so urejeni v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov
in internim Navodilom za zavarovanje osebnih podatkov iz zbirk podatkov Ministrstva za
kmetijstvo in okolje (MKO, 2013).
Med uporabnike RKG-ja sodijo Pooblaščeni delavci Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, pooblaščeni delavci upravnih enot, ki vodijo register kmetijskih gospodarstev in
druge registre oziroma evidence za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
zunanji pogodbeni sodelavci Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/99, 57/2001, 59/2001), ter pravne
in fizične osebe, pooblaščene z zakonom za dostop do podatkov (MKO, 2013).
Pravico do vpogleda v podatke eRKG imajo nosilci kmetijskih gospodarstev, člani kmetije
in namestniki, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in ki so si pridobili katerega
od digitalnih spletnih potrdil overiteljev, vpisanih v register overiteljev v Republiki Sloveniji
(SIGEN-CA, HALCOM CA, AC NLB, POŠTA CA). Dostop do registra je mogoč preko javnega
pregledovalnika GERK/RABA in aplikacije e-RKG, upravnim enotam in drugim
uporabnikom, ki imajo pravico do dostopa do podatkov registra, pa preko aplikacije za
vodenje registra kmetijskih gospodarstev (geslo). Javni pregledovalnik GERK/RABA
omogoča pregled podatkov o zemljiščih v uporabi kmetijskih gospodarstev (GERK),
evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (RABA) ter nekaterih drugih

12

GERK (grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva) je strnjena površina kmetijskega
zemljišča z enako dejansko rabo, ki je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva.
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podatkov, kot so ortofoto in drugi podatki GURS (karte, REZI, RPE, DKN, DMR),
vinogradniški podatki, gozdarski podatki, kontrolni sloji za ukrepe kmetijske politike in
čebelja paša. E-RKG pa je spletna aplikacija, ki omogoča nosilcu kmetijskega
gospodarstva in članom kmetije pregledovanje pisnih in grafičnih podatkov o svojem
kmetijskem gospodarstvu. Za zagotovljeni elektronski dostop pa mora uporabnik
uporabljati določeno strojno in programsko opremo (MKO, 2013).
Podatki, ki jih vsebuje aplikacija registra, se vodijo na upravnih enotah in vsebujejo zbirke
podatkov s področja kmetijstva, in sicer register kmetijskih gospodarstev, evidenco
grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva, register skupnih pašnikov,
evidenco pridelovalcev hmelja, evidenco pridelovalcev oljk, evidenco pridelovalcev sadja v
intenzivnih nasadih, evidenco pridelovalcev sadja v ekstenzivnih oziroma travniških
sadovnjakih in register pridelovalcev grozdja in vina (MKO, 2013)
Slika 14 nam prikazuje zunanje zbirke podatkov, s katerimi se povezuje RKG. S CRP, PRS,
Evidenco gospodinjstev, RPE se povezuje neposredno in se iz njih črpajo tudi podatki,
preostali dve (DKN in ortofoto) pa se uporabljata le kot podlaga za vpis podatkov.
Slika 13: Povezava RKG z zunanjimi zbirkami podatkov

Vir: Sevnica.

Slika 15 pa nam prikazuje notranje zbirke podatkov v pristojnosti ministrstva, s katerimi se
povezuje RKG. Med naštete zbirke štejemo tudi evidenco dejanske rabe kmetijskih in
gozdnih zemljišč ter območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Slika 14: Povezava RKG z notranjimi zbirkami podatkov

Vir: Sevnica.
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5.2 IUS-INFO
V okviru svojega delovanja državni organi uporabljajo tudi pravno-poslovni informacijski
sistem IUS-INFO in spletni portal Tax-Fin-Lex. Slednji predstavlja celovite podsisteme
podatkov v enem sistemu, z medsebojno povezanimi dokumenti, in sicer z davčnega
(TAX), računovodsko-finančnega (FIN) in pravnega področja (LEX).
Portal IUS-INFO pa je komercialna baza podatkov na spletu, ki vsebuje izbor pravnih
informacij iz Slovenije in Evropske unije na enem mestu, vsebuje pa baze podatkov s
področja:
•

•

zakonodaje (Register predpisov – REGI, Register predpisov EU-RPEU, Zakoni –
ZAKO, Podzakonski predpisi – PRED, Mednarodni sporazumi EU-MSEU, Nacionalni
ukrepi za izvajanje direktiv – NUEU, Uradni list Evropske unije – ULEU ipd.),
sodne prakse (Odločitve Ustavnega sodišča RS-USTA, Judikati Vrhovnega sodišča
RS-SOVS, Judikati EU-SPEU, Sodna praksa Evropskega sodišča za človekove
pravice – ESČP, Revizijska poročila Računskega sodišča RS-RACS ipd.),

vsebuje pa tudi:
•
•
•

publikacije (Pravna praksa – PRPR, Evro pravna praksa – EVPP, Odvetnik –
RODV ipd.),
druge zbirke (Članki o ustavnem sodstvu – USCL in Pregled strokovnih člankov –
SOCS),
javne objave (Insolvenčni postopki – STEC in Uradne objave – UROB).

Portal deluje na osnovi »vse na enem mestu«, zato vsak dokument ob svojem besedilu
vsebuje tudi povezave na ostale vsebine, ki se nanj nanašajo.
Med uporabnike portala spadajo vse državne institucije in lokalna samouprava, večji
gospodarski subjekti, odvetniške družbe, nekatere evropske institucije, sodišča ter
univerze in knjižnice. Za uporabo portala IUS-INFO potrebujemo uporabniško ime in
geslo, ki ju dodeli nosilec portala po plačilu mesečne pristopnine. Slednji od uporabnika
lahko zahteva, da za dostop do portala uporablja kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga izda
eden izmed registriranih overiteljev digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji (IUS
SOFTWARE, 2013).

5.3 UPORABA BAZ PODATKOV V UPRAVNI ENOTI SEVNICA
Pomoč pri analiziranju baz podatkov v sodobni javni upravi smo dobili na upravni enoti v
Sevnici (UE Sevnica). Tam so po delovnih področjih organizirani trije oddelki, in sicer
Oddelek za občo upravo in skupne zadeve, Oddelek za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo
in urejanje okolja in prostora in Oddelek za upravne notranje zadeve. Tako je na primer
na Oddelku za upravne notranje zadeve temeljna baza podatkov Matični register, na
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Oddelku za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in urejanje okolja in prostora (na področju
kmetijstva) pa je temeljna baza podatkov Register kmetijskih gospodarstev.
Slika 15: Organigram UE Sevnica

Vir: Vlada RS (2013).

Na UE Sevnica smo tako dobili možnost vpogleda v Zemljiško knjigo in Register kmetijskih
gospodarstev, do Registra predpisov pa upravna enota v tistem trenutku ni imela dostopa.
Med bazami podatkov, ki jih na upravni enoti uporabljajo, so omenili tudi Centralno
kazensko evidenco, bazo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki jo upravna enota
uporablja, vendar vanjo ne vnašajo podatkov, Register stalnega prebivalstva, Register
državljanstva (ki ga uporabljajo kot podporo pri sprejemu državljanstva), Register osebnih
izkaznic, Register orožja, Register društev, na oddelku za tujce pa so mi predstavili
Register tujcev.
Register tujcev je evidenca o dovoljenjih za prebivanje, ki se v skladu z Zakonom o tujcih
vodijo o tujcih. Register je povezan s Centralnim registrom prebivalstva, Registrom
stalnega prebivalstva, Matičnim registrom, Registrom potnih listin, Registrom osebnih
izkaznic, Azilnim registrom, Registrom državljanstev, Evidenco obrazcev in policijskimi
evidencami o vloženih kazenskih ovadbah in prekrških. Preko Registra tujcev lahko
upravne enote in Ministrstvo za notranje zadeve v postopkih izdaje dovoljenj za
prebivanje tujcem preverjajo, ali je zoper tujca v Schengenskem informacijskem sistemu
razpisan ukrep zavrnitve vstopa. Register tujcev tudi omogoča upravnim enotam vnos
zahtevkov in izdajo potrdil o udeležbi v integracijskih programih Ministrstva za notranje
zadeve. Tako je omogočen nadzor vseh vnosov in statistika izdanih potrdil. Problem, ki se
pojavi v tej bazi podatkov, je, da so določeni podatki (na primer prebivališče v njegovi
matični državi) v register vneseni na podlagi izjave stranke, ki je lahko tudi lažna. UE
Sevnica velja za manjšo upravno enoto, kar so zaposleni izpostavili kot prednost pred
drugimi (večjimi) upravnimi enotami. Na primer, ko k njim pride tujec, mu zaposlena
oseba, ki ga obravnava, lahko nameni več časa (npr. skupaj izpolnita vlogo za izdajo
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državljanstva), s tem pa prihaja do manj napak pri izpolnjevanju vlog, posledično pa to
pripelje do večjega zadovoljstva strank in zaposlenih.
Vpogledali smo tudi v Register kmetijskih gospodarstev, nad katerim so zaposleni zelo
navdušeni, saj aplikacija olajša delo njim in njihovim strankam. Za svoje delo bolj kot
atributno aplikacijo uporabljajo grafični del. Slednji nastane na podlagi ortofoto13 ter
satelitskih in letalskih posnetkov, ki se posodabljajo vsake 3 leta. Ena izmed glavnih
prednosti omenjene aplikacije je v tem, da loči med njivami, travniki, nekmetijskimi
površinami ipd. in da je dobro povezana z bazo zemljiškega katastra. Kot glavno slabost
pa so navedli, da se površina parcele v katastru pogosto ne ujema z dejansko površino v
naravi. Težave pa nastanejo tudi, kadar pride stranka, ki je na primer letos posejala novo
kmetijsko površino. V tem primeru aplikacija še ne ponuja grafičnega prikaza te kmetijske
površine in je natančen vpis v register možen šele z novimi posnetki. Kadar imajo
zaposleni težave pri vrisovanju mej GERK-a, si pomagajo z orientacijskimi točkami za bolj
natančen oris.
Na UE Sevnica uporabljajo tudi Form.NET kot podporo tehničnim pregledom vozil.
Form.NET uporabnikom na enem mestu omogoča funkcionalnosti registra vozil, med
drugimi so to samodejno posodabljanje programa s centralnega strežnika MJU,
shranjevanje arhivskih podatkov, izdelava varnostnih kopij, izpisi obrazcev, predpisani s
pravilniki, ki se nanašajo na registracijo motornih vozil, izvoz finančnih podatkov ipd.
Upravna enota Sevnica je prav tako uporabnica že omenjenega pravno-poslovnega
informacijskega sistema IUS-INFO in spletnega portala Tax-Fin-Lex.
Na upravni enoti imajo tudi podprte volitve (OMNIA), kar pomeni, da lahko državljani
glasujejo na volišču zunaj okraja stalnega prebivališča (npr. volivec iz Kranja želi glasovati
v Mariboru).
Kot podporo pisarniškemu poslovanju pa na upravni enoti uporabljajo aplikacijo SPIS. To
je celovit sistem, ki omogoča popolno elektronsko poslovanje, vključno z evidentiranjem in
shranjevanjem dokumentov, sprejem in preverjanje elektronsko podpisanih dokumentov,
elektronsko podpisovanje in posredovanje podpisanih dokumentov.
Za ustrezno zaščito je na upravni enoti vzpostavljena varnostna shema. Skrbnica
varnostne sheme (Vodja oddelka za upravne notranje zadeve) zaposlenim dodeljuje
pravice vpogleda do posameznih aplikativnih programov. Zaposleni do registrov dostopajo
preko kvalificiranega digitalnega potrdila izdajatelja SIGOVCA, poleg tega pa imajo vsi
zaposleni svoje geslo, ki se zamenja enkrat letno. Pomembno je, da si zaposleni svoja

13

Ortofoto je aerofotografija, ki je z upoštevanjem podatkov o reliefu in absolutne orientacije
aerofotografij pretvorjena v ortogonalno projekcijo. Uporablja se za prostorsko planiranje, za
planiranje geodetskih del na terenu, za dopolnitev informacij klasičnim topografskim načrtom ipd.
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gesla zapomnijo in jih nikjer ne zapisujejo in posojajo. Tudi v primeru, kadar je določen
zaposleni odsoten, oseba, ki ga nadomešča, prejme svojo geslo in ne uporablja gesla
odsotnega zaposlenega.
Na splošno so na UE Sevnica glede same povezanosti podatkovnih baz in njihove
uporabnosti zadovoljni z obstoječimi bazami podatkov, saj tako zaposlenim kot strankam
olajšajo delo, storitve pa so bolj kakovostne, kot so bile nekoč. Kot pomanjkljivost je bila
omenjena le nevzpostavljena povezava z DURS-om, čeprav si zaposleni te povezave želijo.

5.4 UGOTOVITVE ANALIZE IN PREVERITEV HIPOTEZ
Znano dejstvo je, da javna uprava obdeluje neomejene količine podatkov, ki jih istočasno
uporablja več organov javne uprave. Ob takem poslovanju je prihajalo do velikega števila
napak, kar je pospešilo razmišljanje o tem, kako bi lahko vnesli določen podatek na enem
mestu, ki bi se lahko uporabljal na več različnih mestih. To razmišljanje je na koncu
pripeljalo do elektronsko vodenih in medsebojno povezanih baz podatkov. Kot posledica
te vzpostavitve so manjše količine shranjenih podatkov na papirju, manjše vrste pred
okenci uradov, katerih vlogo je prevzel internet, enkratno vnašanje in arhiviranje
podatkov, s tem pa se zmanjšajo napake in stroški.
Na podlagi analiziranega tako lahko preverimo na začetku postavljene hipoteze. Prva
hipoteza je bila, da so baze podatkov v javni upravi v Sloveniji dobro medsebojno
povezane, kar pripomore k hitrejšemu delovanju javne uprave. Večina javnih baz
podatkov je informatiziranih in medsebojno povezanih in kot podlago za potrditev lahko
navedemo povezanost Centralnega registra prebivalstva med drugimi tudi s Poslovnim
registrom Slovenije, z Registrom kmetijskih gospodarstev, Registrom tujcev, Registrom
prostorskih enot, Registrom orožja ali povezanost Zemljiške knjige z zemljiškim katastrom
in katastrom stavb. CRP se je tako zelo uspešno povezal z informacijskimi sistemi večih
organov uprave, s tem pa dosegel interoperabilnost in glede na to, da predstavlja enega
izmed temeljnih registrov poslovanja javne uprave, je to zelo pomembno. CRP prav tako
omogoča istočasno dosegljivost evidenc na različnih mestih, poleg tega v okviru CRP-ja
poteka projekt VLOP, ki občinam omogoča neposreden dostop do tistih podatkov, ki jih
potrebujejo v postopkih. Zaposleni na tak način pridobivajo podatke in jim ni potrebno
pripravljati vlog za pridobitev. Kot drugo potrditev prve hipoteze lahko navedemo še
uspešno vzpostavljeno povezavo AJPES-a s sodnim registrom in Vpisnikom samostojnih
podjetnikov posameznikov, med katerimi poteka izmenjava podatkov. Take in podobne
povezave omogočajo hitrejše in bolj natančno pridobivanje podatkov, kar posledično
pripomore k hitrejšemu delovanju uprave.
Druga hipoteza se glasi: »Baze podatkov omogočajo bolj kakovostno in učinkovitejše
delovanje slovenske javne uprave.« Med dejavnike, ki omogočajo bolj kakovostno in
učinkovitejše delovanje javne uprave, lahko med drugimi štejemo prihranek časa in
stroškov pri reševanju upravnih zadev, hitrejše storitve in dostopnost storitev na različnih
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mestih. Poleg navedenih bi lahko kot enega izmed dejavnikov šteli tudi primerno
vzpostavljeno povezavo baz podatkov. Kot podlago za potrditev te hipoteze bi izpostavili
predvsem zadovoljstvo zaposlenih na upravni enoti v Sevnici, saj je zagotavljanje
kakovostnih storitev v javni upravi v veliki meri odvisno tudi od (ne)zadovoljstva
zaposlenih, poleg tega pa takšne povezave predstavljajo sistem za pridobivanje podatkov
znotraj organov javne uprave. Vzpostavitev takšnega sistema posledično pomeni veliko
manj poizvedovanja in iskanja podatkov prek dopisovanja med organi.
Na zadovoljstvo uporabnikov pa se je nanašala zadnja hipoteza, ki se glasi: »Baze

podatkov njenim uporabnikom omogočajo enostavno dostopnost, urejanje in zaščito
podatkov.« To hipotezo smo z vidika zaposlenih že potrdili, prav tako pa je uvedba baz
podatkov v javno upravo koristila tudi državljanom. Kot primer bi lahko navedli sistem
elektronske zemljiške knjige. Registriran uporabnik lahko namreč brezplačno vpogleda v
podatke, ki so shranjeni v zemljiški knjigi in to povsod, kjer sta mu dostopna računalnik in
internetna povezava. Poleg tega lahko uporabnik na papir izpiše različne vrste izpiskov
(redni, zgodovinski) z različnimi podatki.
Že sam koncept e-uprave prinaša določene prednosti za stranke oziroma državljane. Med
drugimi imajo državljani dostop do storitev in pridobitev informacij iz enega mesta,
storitve lahko opravimo takrat, ko imamo čas in ne samo v času uradnih ur organa, tako
se pridobi na času in denarju. Nedavno so si ljudje pri uveljavljanju svojih pravic pri
organih javne uprave za potrebe postopka morali sami pridobivati potrebne podatke, kar
je velikokrat pripeljalo do nezadovoljstva strank in tudi javnih uslužbencev, danes pa je na
podlagi 139. člena Zakona o upravnem postopku uveljavljanje pravic dosti bolj enostavno,
saj ta člen v grobem določa, da si organ, ki postopek vodi, po uradni dolžnosti pridobi
potrebne podatke. Hitrejše in enostavnejše pridobivanje podatkov ter višje kakovostne
storitve pa zaposlenim omogočijo dobro vzpostavljene in povezane baze podatkov.
Elektronsko poslovanje je pripeljalo do te točke, da se fizične baze podatkov več praktično
ne uporabljajo.
V Sloveniji je ponudba elektronskih storitev za državljane zelo razvita, saj se javna uprava
trudi omogočati dostop tako do javnih podatkov (Register predpisov, Zemljiška knjiga,
Poslovni register Slovenije, vpogled v geografske podatke, kataster stavb ipd.), kot do
podatkov posameznika (osebni podatki iz CRP – VLOP, osebni podatki v RKG – eRKG
ipd.), poleg tega pa omogoča elektronski dostop do obrazcev, ki smo jih včasih dobili
samo na pristojnem organu.
Vendar pa modernizacija upravnega poslovanja prinese tudi določene slabosti, ena izmed
teh je, da se zaradi sodobnega poslovanja (večina dokumentov je v elektronski obliki) ne
potrebuje toliko zaposlenih, kot se jih je potrebovalo včasih. Zaradi tega se povečuje
brezposelnost. Prav tako se poveča možnost kršitve zasebnih podatkov, prihaja pa tudi do
neosebnega pristopa izvajanja storitev. Pogosto se tudi postavlja vprašanje o varnosti
naših osebnih podatkov na spletu, ki jih v elektronskih evidencah hrani uprava.
Informacijski pooblaščenec se je v preteklosti že večkrat srečal s težavami glede možnosti
iskanja po javno objavljenih podatkih, predvsem takrat, ki celotna zbirka podatkov ni
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javno dostopna, vendar so javno dostopni le določeni podatki. V takem primeru je
potrebno preprečiti možnosti zbiranja osebnih podatkov in nenadzorovanega ustvarjanja
novih zbirk, ki bi se kasneje lahko neprimerno uporabile. Seveda pa ne smemo pozabiti na
tiste, ki do javnih baz podatkov nimajo dostopa oz. nimajo potrebnega znanja za
rokovanje s takimi bazami. Zato bi morala država v prihodnje zagotoviti več javno
dostopnih mest do spleta in ustrezno pomoč tistim, ki nimajo osnovnega znanja o spletu.
S tem bi zagotovila, da bi se državljani približali storitvam, ki jih država ponuja, ter
posledično storitvam, ki jih v okviru države zagotavljajo javne baze podatkov. Kot največji
problem modernega upravljanja s podatki pa je zagotovo odvisnost od tehnologije in
interneta, saj ko pride do napake, ki ustavi sistem, ali odpovedi strojne opreme ali
okoljske nevarnosti (požar, potres), obstane vse. Odvisnost se ne nanaša samo na
elektronsko vodene javne baze, temveč tudi na druge elektronske storitve, zato je
pomembno, da so sistemi skrbno načrtovani in vzdrževani.
Trenutno najbolj aktualna tema na področju javnih baz podatkov je register nepremičnin.
V prejšnjem letu je bilo odprto vprašanje javne dostopnosti registra nepremičnin, letos pa
prihaja do problemov, ker podatki, ki se nahajajo v registru nepremičnin in predstavljajo
osnovo za izračun nepremičninskega davka naslednje leto, niso popolni. Kot osnovni
problem za takšno stanje državljani krivijo sistem registra nepremičnin, saj lahko vpis v
evidenco predlaga lastnik ali uporabnik objekta, Gurs pa pravilnosti podatkov pred vpisom
v evidenco ne preverja. Na Gursu namreč računajo na poštenost tistih, ki v registru
nimajo pravilnih podatkih, čeprav bi nato na podlagi teh lahko plačevali več davka
(Žurnal24, 2013). Bolj kot od javnih baz podatkov, pa je delovanje javne uprave odvisno
od v njih vsebovanih podatkov, zato so pravilno vsebovani podatki v bazi temeljnega
pomena. V primeru nepravilnih podatkov lahko prihaja do oškodovanj, ki prinesejo visoke
stroške in zapletene postopke reševanja zadev. Preverjanje pravilnosti podatkov,
vsebovanih v javnih bazah, je tako ena izmed dejavnosti, kateri mora država v prihodnosti
nameniti pozornost.
Kljub določenim slabostim pa naj bi bila Slovenija glede obstoječih (javnih) baz podatkov
in njihovega delovanja zelo napredna, vendar se še vedno razvija, dopolnjuje in izboljšuje.
To dokazuje AJPES, katerega dolgoročni cilj je, da bi poslovni register postal centralna
zbirka podatkov o vseh poslovnih subjektih, zbranih in dostopnih na enem mestu, v okviru
svojega delovanja pa so izpolnili tudi enega izmed zastavljenih ciljev, in sicer včlanitev v
združenje Evropski poslovni register (EBR). Prav tako pa v prihodnjem letu, zaradi nove
zakonske ureditve prijave prebivališča, MNZ načrtuje nadgradnjo registra stalnega
prebivalstva. Na področju baz podatkov naj bi Slovenija predstavljala primer dobre prakse.
V potrditev tej izjavi lahko izpostavimo avtomatsko prijavo rojstva, ki jo že izvajajo v
splošni bolnišnici v Celju. Informacijska povezava med bolnišničnimi informacijskimi
sistemi in registri Ministrstva za notranje zadeve namreč uvaja pridobivanje EMŠO
novorojenčkom v porodnišnicah neposredno ob rojstvu. Z vzpostavljeno neposredno
povezavo med CRP in Matičnim registrom so odpravljene napake, ki nastajajo pri ročnem
prenosu podatkov v računalniške baze uporabnikov, prav tako je odpravljen časovni zamik
pri njihovem ažuriranju, povezava pa zmanjša tudi število izdanih izpiskov in potrdil iz
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matičnega registra, saj državni organi podatki pridobivajo na elektronski način, takoj, ko
je matično dejstvo vpisano v računalniško evidenco. Napredna informacijska tehnologija je
tako omogočila posodobitev in hitrejše delovanje javnih baz podatkov in registrov, kar
pomeni, da je tudi reševanje upravnih zadev hitrejše, kot je bilo pred nekaj leti.
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6 ZAKLJUČEK
Če želimo vzpostaviti kakovostno bazo podatkov, moramo torej zagotoviti, da je
integrirana in neodvisna od programov, ustrezno povezanost med podatki, ki so v njej
shranjeni in povezavo s podatki v drugih bazah podatkov – mora biti zagotovljena splošna
uporabnost. Da bi zagotovili vse to, pa moramo biti zelo pozorni pri njihovemu
načrtovanju. Tu moramo še najbolj upoštevati želje, mnenja in potrebe uporabnikov, ki
bodo bazo uporabljali. Glede na to, da je baza podatkov le del informacijskega sistema,
moramo pri načrtovanju ravnati premišljeno, saj lahko površno načrtovanje za seboj
prinese ogromne stroške, ki so povezani s ponovnim načrtovanjem.
Omenjena je bila tudi varnost podatkov, ki so shranjeni v bazah, osredotočimo se
predvsem na osebne podatke. V bazah podatkov se lahko zaščitimo na različne načine
med katerimi je najbolj razširjena infrastruktura javnih ključev. Poleg teh imajo uporabniki
baz tudi svoja gesla, ki jih skrbno pazijo in v nobenem primeru ne posojajo drugim.
Posebna pozornost je bila namenjena javnim bazam podatkom, torej bazam, ki vsebujejo
podatke, do katerih lahko dostopamo brez potrdila, pooblastila ali ustrezne zakonske
podlage. V kategorijo javnih baz podatkov bi lahko uvrstili Zemljiško knjigo, Poslovni
register Slovenije, Register predpisov, saj je njihova skupna značilnost javnost vsebovanih
podatkov. Javnost podatkov omogoča številne prednosti, a kot največjo prednost bi
izpostavila prihranjen čas, ki ga institucije, zaposleni in predvsem državljani pridobijo pri
iskanju ali obdelavi želenih podatkov.
Temeljne baze poslovanja javne uprave predstavljajo Centralni register prebivalstva,
Poslovni register in Zemljiška knjiga, v okviru raziskave pa smo ugotovili, kako uspešno se
je CRP povezal z drugimi institucijami in njihovimi bazami (ZPIZ-CVI-CRP, MKGP-CVI-CRP,
MDDSZ-CVI-CRP, povezava CRP-ja in PRS-ja, ki predstavlja prenos podatkov v zemljiški
kataster, povezava CRP-ja z RKG-jem ipd.) Takšne in podobne povezave omogočajo
organom javne uprave, da hitreje pridobivajo podatke, pridobljeni podatki so natančnejši,
kar posledično povzroči bolj kakovostno delo javne uprave.
Modernizacija poslovanja pa s sabo prinese tudi določene slabosti, med katerimi je najbolj
problematična brezposelnost. Ker je danes večina dokumentov v papirni obliki, se ne
potrebuje več toliko zaposlenih, kot se jih je potrebovalo nekoč, zato mora država na tem
področju ukrepati. Prav tako bi morala omogočiti ustrezno pomoč tistim, ki nimajo
osnovnega znanja o spletu in uporabi javnih baz podatkov (predvsem starejšim
državljanom), saj tehnološki napredek strmo narašča iz dneva v dan, zato se bo potrebno
navaditi na nove načine poslovanja v javni upravi in na novosti, ki jih ti prinašajo s sabo.
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