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Razlogi za začetek izgradnje IS

• zamenjava obstoječega  “dogovorno – papirnega” sistema za dodeljevanje dostopov do      

informacijskih virov z novim – “elektronskim“

• aplikacija naj bi poenostavila in pohitrila postopek pridobivanja pristopnih pravic  

• v vsakem trenutku bo mogoče ugotoviti, v kateri fazi postopka se nahaja vloga za dodelitev

dostopov

• vsak posameznik bo imel natančen pregled nad dodeljenimi dostopi, pravicami in pooblastili

• vodje oddelkov in sektorjev bodo na podlagi  izpisov iz aplikacije lažje planirali in razporejali 

delovne naloge

• sprotno in ažurno spreminjanje in odvzemanje pravic tistim uporabnikom, ki so zamenjali 

delovno mesto ali jim je prenehalo delovno razmerje

• večja varnost informacijskega sistema 
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Aplikacija za urejanje dostopov do IV

Vloge posameznikov v aplikaciji

•Uporabnik - imetnik pravic: vsak zaposlen na SURS. Sem spadajo tako redno zaposleni kot tudi zaposleni za 
določen čas in študenti. V nadaljevanju razvoja aplikacije naj bi v to skupino vključili tudi zunanje uporabnike in 
druge uporabniki, ki prek spleta dostopajo do aplikacij in podatkov, ki so v lasti  SURS. V vlogi uporabnika lahko 
nastopajo tudi vodje oddelkov, sektorjev in ostali vodstveni delavci. Uporabniki bodo lahko v aplikaciji pregledovali 
le seznam svojih dostopov.

•Vsebinski  skrbnik: je tisti strokovni delavec, ki skrbi za določen informacijski vir. Od njega se pričakuje, da ga 
po vsebinski plati najbolje pozna in da lahko oceni kakšne vrste dostop posameznik potrebuje, ter tako odda 
zahtevek za dodelitev dostopa. Vsebinski skrbnik bo lahko pregledoval in urejal podrobnejši seznam svojih 
informacijskih virov.

•Vodja sektorja: izbere strokovnega delavca, ki bo vsebinski skrbnik za posamezen informacijski vir. Izbiro 
vsebinskega skrbnika mora potem potrditi še direktor. Vodja sektorja bo lahko pregledoval sezname informacijskih 
virov, ki so v lasti sektorja.

•Tehnični skrbnik: kreira nov informacijski vir in realizira prejete zahtevke za dodelitev ali odvzem. Lahko 
pregleduje in ureja sezname informacijskih virov, katerih tehnični skrbnik je

•Direktor: vloga direktorja je, da potrdi ali zavrne dodelitev dostopov do tistih informacijskih virov, ki vsebujejo 
osebne oziroma občutljive podatke. V primeru, da vodja sektorja izbere vsebinskega skrbnika, mora direktor to 
potrditi. 
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Aplikacija za urejanje dostopov do IV

Vloga za dodelitev dostopa do informacijskega vira
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Aplikacija za urejanje dostopov do IV

Dodelitev dostopov
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Aplikacija za urejanje dostopov do IV

Izpisi in pregledi
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Aplikacija za urejanje dostopov do IV

Pogled naprej

• nadaljevanje razvoja aplikacije in dodajanje novih funkcionalnosti:

� vnos in odvzem skupinskih zahtevkov

� zajem vseh ostalih dostopov, zadolžitev in pooblastil javnih uslužbencev

• modul za urejanje dostopov zunanjih uporabnikov

• integracija z ostalimi informacijskimi sistemi
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Hvala za vašo pozornost !

borut.jenko@gov.si
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Razlogi za začetek izgradnje IS

• InfIacija dodeljevanja dostopov: 
situacija, ko imajo vsi vse, ne ve se 
pa kdo ima kaj

• Zahtevki v papirni obliki nimajo 
nobene uporabne vrednosti

• Dostopi ostajajo aktivni še dolgo po 
tem, ko delavcu preneha delovno 
razmerje….


