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POVZETEK 

V magistrski nalogi prikazujemo rezultate raziskave o rabi odprtokodne programske opreme 

(OKPO) v slovenskih podjetjih. Pri tem smo uporabili klasifikacijo (kategorije) OKPO, ki jo 

uporablja odprtokodno združenje SourceForge. Preverili smo, kako je z rabo vseh kategorij 

OKPO, kateri dejavniki vplivajo na izbor OKPO v podjetjih, kakšna je raba OKPO ter kakšna 

je vloga informatike in managementa podjetja pri rabi OKPO. V raziskavi smo ugotovili, da 

je raba OKPO nizka in se močno razlikuje med kategorijami OKPO. Z raziskavo smo potrdili, 

da se raba OKPO ne razlikuje glede na velikost podjetja in informatike. Raba OKPO pa je 

večja v podjetjih, kjer je področje informatike ustrezno organizirano. V nadaljevanju smo 

ugotovili, da tehnični dejavniki ne vplivajo na večjo rabo OKPO. Največji delež rabe OKPO 

zagotavljajo dejavniki, ki kažejo na pomembnost izobraževanja uporabnikov, zavedanja 

managementa podjetja o pomembnosti OKPO in poznavanja OKPO. Ugotovljeno je, da 

management podjetja v splošnem ne podpira rabe OKPO. 

Ključne besede: odprtokodna programska oprema, kategorije OKPO, organiziranost, 

informatika, management, SourceForge. 

SUMMARY 

In the master's degree we present results of the research on open source software (OSS) in 

Slovenian companies. By doing so we used the classification (categories) of OSS, used by 

open source association SourceForge. We checked the use of all OSS categories, which 

factors influence the choice of OSS in companies, the nature of the use of OSS and the role of 

informatics and company management by the use of OSS. In the research we found out, that 

the use of OSS is low and that it significantly differs by categories. With the research we 

proved, that the use of OSS does not differ regarding the company size nor regarding the size 

of informatics. But the use of OSS is higher in companies, where the field of informatics is 

properly organized. In continuation we found out, that technical factors do not influence the 

use of OSS. The largest share of OSS is contributed by factors, pointing to the importance of 

user education, the awareness of the company’s management on the importance of OSS and 

knowing OSS. We found out, that company management generally does not support the use 

of OSS. 

Key words: open source software, category OSS, organization, information technology,  

management, SourceForge. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev pojmov in teoretična izhodišča, ki so predmet raziskovanja 

Po uvedbi prvega računalnika (ENIAC) za splošne namene med drugo svetovno vojno so se 

računalniki hitro izkazali za zmogljivejše in natančnejše od ljudi v mnogih aplikacijah, od 

enostavnih ponavljajočih se mehaničnih procesov do beleženja zapisov balističnih izračunov 

(Gates in Hemingway 1999, 13). Računalniki so se kmalu začeli uporabljati za različna 

opravila – »informacijsko delo«, kot ga je imenoval direktor računalniškega laboratorija MIT 

(angl. Massachusetts Institute of Technology) Michael Dertouzos (Dertouzos 1997, 84). S tem 

informacijskim delom so se začele pojavljati potrebe po avtomatiziranem delu in študije, kako 

informacijska tehnologija (IT) spreminja delo in produktivnost dela (Strassman 1985, 27–45). 

Raziskave v Kanadi iz leta 2001 so pokazale, da je odstotek avtomatiziranega dela odvisen od 

vrste dela in se giblje od 42 % pa do 87 %. Računalnik se je na delovnem mestu v povprečju 

uporabljal v 61 % časa (WES 2001). Danes je ta delež seveda veliko večji. 

Prepletanje informacijskega dela z IT in kasneje s komunikacijami je ustvarilo novo enotno 

tehnološko področje, t. i. informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT), ki v najširšem 

pomenu vključuje računalnike, omrežja računalnikov, komunikacije, programsko opremo za 

računalniško obdelavo podatkov in v zadnjem obdobju IKT storitve1 (ITAA 2010). Ena od 

sestavin IKT in njen vpliv na boljše opredeljevanje poslovnih ciljev podjetij se nanaša na 

obravnavanje informacij kot bistvene sestavine pri vodenju. Informacija tako postaja, 

podobno kot kapital in delo, prevladujoča sestavina poslovanja (Sriča, Traven in Pavlić 1995, 

29). 

Organizacije postajajo vedno bolj odvisne od tehnološke opreme, ki lahko ob pravilni uporabi 

predstavlja konkurenčno prednost organizacije (Bouwman idr. 2005, 185–187). Večanje 

pomena IKT v podjetju zahteva večja finančna sredstva. Tako se od zadnje polovice 90. let 

prejšnjega stoletja vložek sredstev v IKT letno povečuje za 7–10 % (Pettery 2007). V zadnjih 

letih je zaradi svetovne finančne krize opazen padec vlaganj v IKT (Gartner 2008a), vendar se 

pričakuje rahel vzpon v naslednjih letih (EITO 2010). Rast je zaznana tudi v uporabi IKT, 

predvsem interneta. Raziskava o uporabi interneta v Sloveniji, za poslovne in osebne namene, 

v obdobju 2000–2009 kaže 333 % rast (InternetWorldStat 2010). Največji del finančnih 

sredstev v IKT še vedno predstavljajo naložbe v računalniško strojno opremo (Župančič 2007, 

34), vendar pa se z 3,1 % višjo stopnjo povečujejo tudi izdatki za računalniško programsko 

opremo (v nadaljevanju programska oprema) (IDC 2010). 

Programsko opremo lahko poleg delitve na sistemsko in uporabniško programsko opremo 

(Agarwal, Tayal in Gupta 2009, 5) razdelimo še na lastniško in odprtokodno programsko 

opremo (OKPO). Lastniška programska oprema (angl. Proprietary Software) je vsa 
                                                 
1 IKT storitve – izvajanje storitev na področju načrtovanja, izdelave in vzdrževanja IKT rešitev. 
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programska oprema, ki ji lastnik opredeli način uporabe in distribucije ter način spreminjanja, 

to je pogoje licenciranja (FindLaw 1999). OKPO so programi, za katere ne veljajo tako stroge 

licenčne omejitve, kot veljajo za večino lastniške programske opreme. OKPO je poleg 

končnim uporabnikom prosto dostopna vsakomur, da jo lahko ureja, spreminja, popravlja, 

izboljšuje in dograjuje, vendar pod pravili, zapisanimi v licenčnih pogojih. Tako je OKPO 

programska oprema, ki je izdana pod odprtokodno pobudo (angl. Open Source Initiative – 

OSI2) in ustreza določenim pogojem. Najpomembnejši pogoji licenciranja so prosta 

distribucija, dostop do izvorne kode in dovoljenje za spreminjanje ter integracijo te kode z 

drugimi različicami programske opreme (Opensource 2010a). Poznana je tudi prosta 

programska oprema (angl. Free Software), to je programska oprema, izdana pod licenco 

splošnega dovoljenja (angl. General Public License − GPL). Licenca GPL ima v primerjavi z 

licencami OSI–pobude določene omejitve, ki jih določi/omeji proizvajalec programa (GNU 

2010a). Tako sme uporabnik predelan oziroma izboljšan program, ki je izdan pod licenco za 

prosto programsko opremo, reproducirati le v primeru, da novo različico programa izda pod 

licenco splošnega dovoljenja in programsko kodo s tem odpre javnosti. Obe področji OKPO 

in proste programske opreme sta del nelastniške programske opreme. 

Na trgu se pojavlja vedno več različne programske opreme za različne namene. Zaradi načina 

licenciranja in velikih zaslužkov pri prodaji lastniške in komercialne programske opreme je ta 

veja industrije ustvarila veliko število inovacij (Boroush 2010). Inovativnost se s področja 

lastniške programske opreme vedno hitreje premika k OKPO (Bitzer in Schröder 2006, 222–

237). Številne nove ideje se realizirajo v OK projektih in OKPO je tako pogosto nosilec 

razvoja, lastniška programska oprema pa sledi tem inovacijam. 

Številna podjetja želijo zmanjšati stroške IKT, zato pogosto uporabljajo nelegalno pridobljene 

izvode programske opreme, kar imenujemo piratstvo. Piratstvo programske opreme je 

nepooblaščeno kopiranje, prenos, izmenjava, prodaja ali namestitev programske opreme, 

zaščitene z avtorskimi pravicami, na osebne ali službene računalnike (BSA 2010a). V Zakonu 

o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, 1995) je navedeno, da podjetja z nepravilnim 

ravnanjem in nameščanjem nelegalne kopije programske opreme kršijo licenčna pravila, kar 

je nezakonito in ima za podjetje finančne posledice. Tako na primer podjete pri uporabi 

nelegalno pridobljene programske opreme nima nobenega jamstva glede kakovosti in 

brezhibnosti delovanja programske opreme. Raziskave nelegalne uporabe programske opreme 

dokazujejo negativne učinke takšnega delovanja na gospodarstvo. Učinki se kažejo predvsem 

v izgubi visoko plačanih delovnih mest v IT sektorju. Tako bi na primer zmanjšanje piratstva 

za 10 % v naslednjih 4 letih v svetovnem merilu pomenilo 600.000 novih delovnih mest (IDC 

2008). V Sloveniji se je stopnja piratstva programske opreme med letoma 2008 in 2009 

znižala za en odstotek, vendar kljub temu znaša 46 % (BSA 2010b). Zmanjšanje piratstva v 

Sloveniji bi lahko dosegli s povečano uporabo OKPO.  

                                                 
2 OSI pobuda vključuje 67 različnih licenc.  
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Vzpodbujanje uporabe OK programske opreme se kaže iz akcijskega načrta EU (eEurope 

2005) in strateškega dokumenta »Republika Slovenija v informacijski družbi« (MID 2003). 

Tako je bila v Sloveniji v letu 2003 izdelana politika Vlade Republike Slovenije (RS) pri 

razvijanju, uvajanju in uporabi programske opreme in rešitev, temelječih na OK. Na osnovi te 

politike je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT 2004) izdalo javni 

razpis za sofinanciranje projektov razvoja, lokalizacije in razširjanja programske opreme, 

temelječe na OK. V prvi vrsti je politika namenjena organom državne in širše javne uprave 

RS, smiselno pa se nanaša tudi na gospodarstvo in civilno družbo. Raziskava v ZDA, ki so jo 

opravili med 300 podjetji v javnem in zasebnem sektorju, kaže, da se 50 % anketirancev 

zavzema za uporabo OKPO v svojih podjetjih (Trapasso 2010). 

OK oprema postaja za podjetja izziv, saj z nižjimi sredstvi za IKT lahko dosegajo boljšo ali 

enako tehnološko raven in s tem vsaj enako učinkovitost pri izvajanju poslovnih procesov. Pri 

nabavi in uporabi OKPO imata pomembno vlogo informatika in management podjetja ter tudi 

strategija razvoja informatike v podjetju. Zadnje raziskave iz leta 2009 (IPI 2010) dokazujejo, 

da informatika še zdaleč nima ustrezne podpore managementa, ki jo mora imeti pri uvajanju 

informacijskih projektov, kot je na primer uvajanje OKPO. 

Raziskovalni problem magistrske naloge tako izhaja iz dejstev, da: 

– raba OKPO preprečuje kršenje zakona, ki je posledica nelegalnega nameščanja licenčne 

programske opreme, 

– bi raba OKPO lahko zmanjšala stroške uporabe IKT v podjetju,  

– je uvajanje OKPO v podjetjih odvisna predvsem od managementa podjetja in informatike.  

1.2 Namen in cilj raziskave v magistrskem delu 

Namen magistrske naloge je ugotoviti uporabo oz. neuporabo OKPO v slovenskih podjetjih z 

vidika posameznih kategorij programske opreme. Pri tem izhajamo iz kategorij (klasifikacije) 

programske opreme, izdelanih v OK združenju SourceForge. Z raziskavo želimo raziskati 

razširjenost kategorij OKPO in ugotoviti, katere kategorije so najbolj zanimive za poslovno 

uporabo v slovenskih podjetjih. Nadalje želimo z raziskavo ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na 

neuporabo OKPO.  

Cilji magistrske naloge so: 
– raziskava razširjenosti uporabe OKPO v slovenskih podjetjih, 

– opredelitev dejavnikov, ki v podjetjih vplivajo na odločitev izbora in uporabe OKPO,  

– opredelitev vloge informatike pri odločitvah o uporabi OKPO v podjetjih, 

– raziskava vloge managementa podjetja pri uporabi OKPO. 

Z raziskavo v okviru magistrskega dela želimo potrditi ali zavrniti naslednje hipoteze:  

– najbolj razširjena kategorija OKPO je programska oprema strežnikov, 
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– dejavniki, ki vplivajo na večjo uporabo OKPO, so vezani na tehnično ustreznost, 

prilagodljivost in enostavnost nameščanja OKPO, 

– glavna ovira za manjšo uporabo OKPO v podjetjih je nepoznavanje ponudbe OKPO na 

tržišču, 

– OKPO je bolj prilagojena potrebam končnih uporabnikov, 

– informatika ne odloča sama, katero OKPO se bo uporabljalo v podjetju, 

– management podjetja ne podpira uporabo OKPO v podjetju. 

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 

Pri pripravi empiričnega dela naloge predpostavljamo, da imamo dostop do relevantnih in 

sodobnih virov za opredelitev področja OKPO. Predpostavljamo, da smo uspeli opredeliti vse 

bistvene dejavnike, ki vplivajo na izbiro in uporabo OKPO. 

Pri pripravi empiričnega dela naloge predpostavljamo, da smo uspeli dobiti dostop do 

ustreznih podatkov, ki se velikokrat obravnavajo kot poslovna tajnost. Ker smo podatke 

zbirali z anketo, predpostavljamo, da so anketiranci odgovarjali vestno in da bomo prejeli 

izpolnjenih vsaj 30 % poslanih vprašalnikov.  

Predpostavljamo, da so se anketirana podjetja že srečevala s poskusom namestitve OKPO in 

da so podjetja pri teh poskusih že ugotavljala prednosti in slabosti uvedbe OKPO.  

Omejitve raziskave so: 

– pretežni del literature OKPO je sekundarnega vira,  

– študije uporabe OKPO so plačljive in težko dostopne, 

– podatki o številu lastniških programov in OKPO so del poslovne tajnosti podjetij, 

– podjetja bodo manj zainteresirana za sodelovanje v raziskavi. 

V raziskavi smo se omejili le na uporabo področij OKPO in ne na proučevanje primernosti 

posameznih programov OKPO. V raziskavo smo vključili podjetja treh velikostnih razredov 

glede na število zaposlenih (od 200 do 499, od 500 do 999 in nad 1.000). 

1.4 Predvidene metode raziskovanja 

Raziskava je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del temelji na študiju 

domače in predvsem tuje literature in virov. Informacije in podatke smo iskali v primarnih in 

sekundarnih virih.  

Empirični del naloge temelji na podatkih, ki smo jih zbrali s pomočjo ankete. Vprašalnik je 

bil izdelan z OK programom LimeSurvey in objavljen na spletni strani. Dostop do vprašalnika 

je bil javen, vendar znan samo anketirancem, ki smo jih k izpolnjevanju ankete povabili prek 

e-pošte. Vzorec izbora podjetij je namenski, saj smo k izpolnitvi ankete povabili 174 podjetij, 
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ki smo jih izbrali preko poslovnega imenika Bizi.si. K izpolnjevanju ankete smo povabili 

odgovorne na področju informatike. Pred dejanskim zbiranjem podatkov smo izvedli še 

testiranje vprašalnika. Anketni vprašalnik smo v izpolnjevanje ponudili informatikom iz petih 

podjetij. Anketiranje je bilo anonimno. 

Podatke popolno izpolnjenih anket smo uvozili v program za delo s preglednicami (Excel), 

kjer smo nekaterim spremenljivkam opredelili vrednosti. Nato smo podatke uvozili v program 

za statistično obdelavo (SPSS). Pri intervalnih spremenljivkah smo izračunali povprečne 

vrednosti in standardne odklone, pri ordinatnih spremenljivkah pa frekvence. Za potrjevanje 

hipotez in ugotavljanje vpliva neodvisnih spremenljivk na odvisne spremenljivke smo 

uporabljali faktorsko in regresijsko analizo. Z uporabo t-testa in Wilcoxovega testa smo 

ugotavljali, ali obstajajo razlike med vzorci. Rezultate obdelav smo prikazali tabelarično. 

1.5 Prispevek k znanosti in stroki 

Raziskave o razširjenosti uporabe OKPO po kategorijah združenja SourceForge do danes še 

ni bilo v slovenskem prostoru, niti v svetu, zato menimo, da bodo rezultati raziskave koristni 

za vsa podjetja, ki v prihodnje načrtujejo uporabo OKPO. Rezultati raziskave bodo koristni 

tudi za razvijalce programske opreme, ki želijo na ta način razširiti uporabo OKPO, in za 

management v podjetjih, ki ima pomembno vlogo pri odločitvah rabe OKPO. Rezultati 

raziskave predstavljajo prispevek k razvoju znanosti na področju managementa poslovne 

informatike. 
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2 ODPRTOKODNA PROGRAMSKA OPREMA 

2.1 Opredelitev pojmov OKPO  

2.1.1 Splošno o licencah 

Licenca za programsko opremo je sklenjen sporazum med izdajateljem ali avtorjem 

programske opreme in osebo, ki želi uporabiti programsko opremo (Roraback in Regev 

2000). Licenca je dokument, ki ga izda lastnik ali avtor programske opreme.  

V licenčnem dokumentu (Apple 2009, Microsoft 2010) je za lastniško programsko opremo 

navedeno, da kupec ni lastnik programske opreme, da izdelovalec daje programsko opremo le 

v uporabo. Programska oprema je zaščitena z avtorskimi pravicami in patenti, ki pripadajo 

lastniku programske opreme. V licenčnem dokumentu (prav tam) so navedeni pogoji 

namestitve in uporabe. Program se ne sme prodajati ali posojati drugim uporabnikom. 

Jamstvo je omejeno oziroma izdelovalec ne jamči za poslovno škodo, ki je povzročena s 

programsko opremo. Lastnik programsko opremo uporablja na lastno odgovornost. Za OK in 

prosto programsko opremo ne najdemo tako strogih licenčnih pogojev. Licenca za 

dokumentacijo OKPO pravi, da dokumente lahko prenesemo s spleta, jih prevedemo in 

priredimo po svoje ter jih ponudimo drugih uporabnikom, vendar mora biti jasno zapisan 

izvirni avtor dokumenta.  

Poleg licence so poznani še drugi dogovori med izdelovalcem in uporabnikom programske 

opreme. Tako poznamo različico licence za masovno distribucijo, poznano pod imeni OEM3 

(angl. Original Equipment Manufacturer), EULA (angl. End User License Agreement – ULA) 

in poseben licenčni dogovor, ki je namenjen akademski uporabi (angl. MSDN Academic 

Alliance). 

Licenca je edina oblika dogovora med uporabnikom in avtorjem ali izdelovalcem programske 

opreme, na osnovi katere se lahko zaračuna uporaba programske opreme (Tiki in Andersonb 

2010, 101). Licenčnina programski industriji omogoča ustvarjanje prihodkov za financiranje 

nadaljnjega razvoja programske opreme. 

Po raziskavah Blackduck (2011), ki spremlja licenciranje OK projektov, v letu 2010 

prevladuje raba licenc GNU (različic 2.0, 2.1 in 3.0) z 61 %, nato sledi licenca Perl z 9 %, 

MIT z 8 %, BSD s 6 % in licenca Apache s 5 %. Ostale licence so skupno uporabljene v le 

10 % projektov. 

                                                 
3 Gre za dogovor med izdelovalci strojne opreme in Microsoftom in velja za licenco operacijskega 
sistema Windows, ki se jo kupi le z novim računalnikom. 
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Licence OSI  

OKPO zajema vso programsko opremo, ki je izdana pod licenco OSI.4 Vsaka licenca, ki 

izpolnjuje vseh 10 kriterijev (angl. Open Source Definition − OSD) združenja OSI, je OK 

licenca. Kriteriji OKPO so (Opensource 2010b): 

– Prosta distribucija – licenca ne sme omejevati prodaje ali predaje programske opreme kot 

samostojne komponente ali kot dela združene programske opreme v drugo distribucijo 

programske opreme. Dovoljenje ne zahteva licenčnine ali druge pristojbine za prodajo. 

– Dostop do izvorne kode – programska oprema mora vsebovati izvorno kodo, ki mora biti 

javno dostopna in mora omogočati spreminjanje programske opreme. Kakršno koli 

zakrivanje ali drugačno oteževanje njene uporabe je prepovedano. 

– Izpeljana dela – licenca mora dovoljevati spreminjanje in izdelavo izpeljanih 

programskih rešitev, ki se distribuirajo pod enakimi licenčnimi pogoji, kot velja za 

izvorno programsko opremo. 

– Integriteta avtorja izvorne kode – licenca lahko omejuje distribucijo izvorne kode v 

spremenjeni obliki le, če je posebej razvidno, da gre za popravke izvorne kode. Licenca 

mora izrecno dovoljevati distribucijo spremenjene izvorne kode. 

– Prepoved diskriminacije posameznikov ali skupin – licenca ne sme diskriminirati 

nobenega posameznika ali skupine posameznikov. 

– Prepoved diskriminacije posameznih področij dejavnosti – licenca ne sme nikogar 

omejevati pri uporabi programske opreme na posameznem področju dela, ki ga opravlja. 

– Distribucija licenc mora biti enakovredna za vse uporabnike, brez dodatnih omejitev. 

Pravice, vezane na programsko opremo, morajo veljati za vse, ki jim je programska 

oprema dodeljena, brez potrebe po dodatnih licencah ali dodatnih postopkov licenciranja. 

– Licenca za isto programsko kodo se ne sme razlikovati, če se jo uporablja v kombinaciji z 

drugo programsko opremo. Pravice, vezane na programsko opremo, ne smejo biti odvisne 

od tega, ali je programska oprema del druge programske distribucije. Če je programska 

oprema odstranjena iz druge distribucije in uporabljena ali distribuirana naprej pod pogoji 

licence programa, morajo vse stranke, ki jim je bila programska oprema distribuirana, 

imeti enake pravice kot tiste, ki so jim bile dodeljene pravice za originalno programsko 

opremo. 

– Licenca ne sme omejevati uporabe druge programske opreme. Licenca ne sme omejevati 

ostale programske opreme, ki je distribuirana skupaj z licencirano programsko opremo. 

Licenca na primer ne sme zahtevati, da mora biti programska oprema, ki je distribuirana 

na istem mediju, prav tako odprtokodna programska oprema. 

– Licenca mora biti tehnološko nevtralna. Zagotovilo licence ne sme biti omejeno na 

posamezne tehnološke rešitve ali programske vmesnike. 

                                                 
4 »Open Source« je zaščitni znak združenja OSI, ki nadzira izdajanje OK licenc programske opreme. 
Trenutno je registriranih 67 licenc v šestih kategorijah. 
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Organizacija OSI zahteva, da programska oprema ustreza zahtevam odprtih standardov (angl. 

Open Standard Requirement − OSR). Standard OSR ne sme omejevati implementacije OKPO 

(Opensource 2010c). Kriteriji za ustreznost standarda so (Rosen 2006, 2–7): 

– Nenamerno skrivanje – standard ne sme zadržati podrobnosti, ki so potrebne za izvajanje 

testiranja in implementacijo programske opreme. 

– Razpoložljivost – standardi morajo biti prosti in na voljo javnosti na primer s spletne 

strani v okviru brezplačnih pogojev. 

– Patenti – vsi bistveni patenti za izvajanje standarda morajo biti licencirani brezplačno in 

za neomejeno uporabo ali pokriti z obljubo o prakticiranju z OKPO. 

– Ni sporazuma – ne sme biti nobene zahteve za izvajanje licenčne pogodbe, zapisane v 

drugih dogovorih ali pogodbah. 

– Ni OSR nezdružljive odvisnosti – standard ne sme zahtevati katere koli druge 

tehnologije, ki ne izpolnjuje meril iz te zahteve. 

OSI je razsodnik, katere licence ustrezajo definiciji OK (Opensource 2010b). Iz navedenega 

je razvidno, da OKPO ni v javni lasti, ampak je v lasti avtorja, ki je izdal programsko opremo 

s pravili OSI–licenciranja. 

OK in prosta programska oprema večinoma uporabljata iste licence, ampak glede na 

združenje FSF (angl. Free Software Foundation) je OKPO različna od proste programske 

opreme. Definicija proste programske opreme po FSF je bolj omejena kot tista programske 

opreme po definiciji OSD. Vsa prosta programska oprema je OK, torej prosta programska 

oprema sodi pod OKPO.  

Licenca GNU GPL  

Licenco GNU GPL (angl. General Public License) različice 1 je izdal Stallman leta 1989 in se 

jo uporablja kot splošno licenco razvojnih orodij, kot so GNU Emacs, GNU Debugger in 

prevajalnik GNU GCC. Sedaj je veljavna različica 3, ki je bila izdana leta 2007. Različice so 

med seboj združljive, vsaka višja različica je dopolnjena predhodna različica. Licence GNU 

GPL veljajo za prosto programsko opremo (GNU 2010a). Trenutno je veljavnih 41 licenc za 

prosto programsko opremo, ki so združljive z licencami GNU GPL. Izdelane so tudi GPL 

licence za prosto dokumentacijo (angl. Free Documentation), licence za pisave (angl. Fonts) v 

elektronskih dokumentih ter licenca LGPL (angl. Library General Public Licence), ki je 

namenjena programskim knjižnicam za razvoj programske opreme (GNU 2010c). 

Licence so nastajale vzporedno s projekti razvoja OKPO. Nekaj programske opreme je bilo 

narejene iz komercialnih projektov. Z registracijo programske opreme v združenje FSF so se 

izdelale tudi licence, ki so ustrezale licenci GNU GPL. Dobri primeri so projekt programske 
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opreme spletnega brskalnika Mozilla Firefox, programska oprema PHP5 skriptnega jezika in 

Apache za podporo internetnega strežnika. Vse licence GNU GPL so izdane pod izrazom 

Copyleft, ki je splošna oblika za registracijo in licenciranje proste programske opreme. 

GNU, pravica kopiranja  

Pravica kopiranja (angl. Copyleft) opredeli politiko licenciranja po načelih GNU GPL in 

vsakemu uporabniku podeljuje pravico do rabe, razširjanja in spreminjanja proste programske 

opreme in dokumentov (Microsoft 2002). V projektu GNU je pod izrazom »Copyleft« 

registrirana vsa prosta programska oprema, saj je bil cilj projekta GNU vsakemu uporabniku 

nuditi svoboščine, ki jih daje izraz prosta programska oprema. »Copyleft« je splošno načelo, 

ki vključuje določen nabor pogojev razširjanja, uporabe in razvoja proste programske opreme. 

Skoraj vsa programska oprema, izdelana po načelu »Copyleft«, uporablja licenco GNU GPL 

(Landy in Mastrobattista 2008, 250−258). 

Dvojni licenčni model 

Dvojni licenčni model je poslovni model licenciranja, v katerem podjetja, ki izdelujejo 

OKPO, drugim razvijalcem dajejo na izbiro uporabo OK ali komercialni licenčni model. Prvi 

model je brezplačen, drugi je plačljiv. Razlog za nakup OKPO je predvsem nudenje storitev 

tehnične pomoči in vzdrževanja.6 Na ta način uporabniki oz. razvijalci sami nadzirajo izvorno 

kodo in različice programske opreme (Landy in Mastrobattista 2008, 259). 

Dvojni licenčni model razvijalcem OK in razvijalcem lastniške programske opreme pomaga 

pri razvoju ter posredno tudi uporabnikom končnega izdelka. 

2.1.2 OKPO 

Odprtokodna programska oprema je skupno ime za vse vrste programske opreme, za katere je 

izvorna koda dostopna brezplačno; od tu tudi ime odprta koda.7 Licenca OKPO dovoljuje 

izdelavo novih ali izboljšanje obstoječih funkcionalnosti programske opreme in distribucijo 

programske opreme ostalim uporabnikom (Engelfriet 2007).  

                                                 
5 Izvorno ime za PHP je »Personal Home Page«. 
6 Prodajalci običajno zaračunajo stalno licenčnino za dodatne lastne funkcije, dodatno dokumentacijo, 
testiranje in implementacijo programske opreme.  
7 Koncept »odprta« (angl. Open) je bil prvič uveden leta 1985 z idejo Richarda Stallmana. Namen je 
bil na novo oblikovati odprto programsko okolje, ki ponudnikom programske opreme določa 
distribucijo izvršnih programov z izvorno kodo (Einhorn 2004, 169). Leta 1998 je Christine Peterson7 
skoval izraz »odprta koda« (angl. Open Source), ki ga je prevzela organizacija OSI (angl. Open Source 
Initiative) kot filozofijo razvoja OKPO. 
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V praksi se pri OKPO pojavlja nekaj napačnih razumevanj. Najpogosteje se v literaturi 

navaja, da je OK programska opreme brezplačna. Veliko je virov in praktičnih primerov, ki 

kažejo, da OKPO ni vedno brezplačna (GNU 2010b, Bessen 2005, 4, Ritter 2003, 2). V 

licenčnem modelu organizacije OSI so definirana pravila komercialne distribucije 

(Opensource 2010d). To pomeni, da lahko vsak, ki sprejme pravila organizacije OSI, 

programsko opremo distribuira po ceni, ki jo določi sam. V številnih primerih je distribucija 

OKPO brezplačna. Pojavljajo pa se različice OKPO, kjer se distribucija plačuje.8 V te 

distribucije je vključena nova funkcionalnost programske opreme ali poenostavljen postopek 

nameščanja. Če cena ni previsoka, je uporabnik pripravljen plačati dodatno funkcionalnost. V 

nasprotnem primeru pa uporabnik OKPO odstopi od nakupa ali programsko opremo predela 

sam, saj ima dostop do izvorne kode. OKPO razvijajo in razširjajo posamezniki in 

organizacije, ki nimajo nikakršnih neposrednih finančnih interesov, kakor tudi tisti, ki želijo 

na tak način spodbuditi uporabo ter prodajo druge programske opreme.  

Drugo napačno razumevanje je enačenje OK s prosto programsko opremo (angl. Free 

Software – FS). Prva je obravnavana v okviru definicije OSI, drugo pa opredeljuje združenje 

FS. Dober primer napačnega razumevanja oziroma enačenja obeh licenc imamo tudi v 

Sloveniji. V letu 2003 je Vlada RS sprejela dokument »Politika Vlade RS pri razvijanju, 

uvajanju in uporabi programske opreme in rešitev, temelječih na odprti kodi«, kjer je 

opredelila temeljno politiko do OKPO. V tem dokumentu se OKPO obravnava enako kot 

prosta programska oprema (Vlada RS 2004). Na osnovi tega dokumenta sta v naslednjih letih 

nastali organizaciji Inštitut OKO in Center odprte kode Slovenije (COKS), ki pod izrazom 

OK razumejo OK in prosto programsko opremo. Združevanje smiselno vodi k cilju izkoristka 

prednosti ene in druge programske opreme v korist uporabnikov. 

OKPO je možno tudi tržiti. Ti načini so (Landy in Mastrobattista 2008, 257): 

– razvoj komercialne programske opreme na izvorni kodi OKPO, 

– prodaja delov OKPO kot sestavnih delov komercialne programske opreme, 

– izvajanje storitev in vzdrževanja OKPO in 

– nudenje svetovanj za OKPO. 

2.1.3 Prosta programska oprema 

Prosta programska oprema je opredeljena za programe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje 

(GNU 2010a): 

– Prosta distribucija – dovoljenje za uporabo programske opreme uporabniku ne sme 

preprečevati nadaljnjega razširjanja programske opreme.  

– Dostopnost izvorne kode – programska oprema mora biti dostopna v izvorni kodi, sme se 

jo razširjati tako v izvorni kot prevedeni obliki.  

                                                 
8 Transana je OKPO za obdelavo video in avdiosignala. 
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– Izvedena dela in integriteta avtorjeve kode – programsko opremo se lahko spreminja, 

izvedena dela se smejo razširjati pod enakimi pogoji kot izvirnik.  

– Enakopravnost uporabnikov in načinov uporabe – dovoljenje za uporabo programske 

opreme ne sme razlikovati uporabnikov ali skupin uporabnikov, niti ne sme razlikovati 

načinov uporabe programske opreme. 

Prosta programska oprema se nanaša na štiri prostosti, ki služijo uporabnikom programske 

opreme:  

– svoboda poganjanja programske opreme za kakršni koli namen ali način uporabe,  

– svoboda preučevanja, kako program deluje, in svoboda prilagajanja lastnim potrebam ali 

potrebam drugih uporabnikov,  

– svoboda distribucije programske opreme z namenom pomagati ostalim uporabnikom in 

– svoboda do izboljšanja programske opreme in javna izdaja svoje izboljšave vsej 

skupnosti. 

Predpogoj za drugo in četrto prostost je dostop do izvorne kode. Ti pogoji so zapisani v 

licenčni politiki GNU in GPL. Ta licenca daje vsakemu uporabniku proste programske 

opreme odgovornost, da upošteva svobodo drugih pri uporabi proste programske opreme. To 

pomeni, da avtor programske opreme lahko programsko opremo izda naprej pod enakimi 

pogoji, kot jo je prejel. Novih uporabnikov ni dovoljeno omejevati pri uporabi programske 

opreme. Prodajanje proste programske opreme ni prepovedano. Beseda prosta ne pomeni 

samo svobodo kopiranja, uporabe in distribucije, ampak tudi določitev proste cene (GNU 

2010b). V praksi se izkaže, da se prodaja proste programske opreme težko izvaja, saj ima 

kupec pred nakupom izbiro, da si programsko opremo posname iz številnih OK ali FSF– 

portalov. 

2.1.4 Druga programska oprema 

Programska oprema v javni lasti 

Programska oprema v javni lasti (angl. Public Domain Software – PDS) je programska 

oprema, ki ni avtorsko zaščitena in nima omejitev uporabe, saj je avtorjev namen delitev in 

raba programske opreme vseh uporabnikov (Christensen 2010). V nekaterih primerih je lahko 

programska oprema v javni lasti, vendar izvorna koda ni dostopna. Tako programsko opremo 

se izključuje iz proste programske opreme, saj licenca GPL zahteva dostop do izvorne kode 

(GNU 2010b). Dober primer programske opreme v javni lasti je programska knjižnica Tcl/Tk 

za programski jezik Fortran. 

Večina proste programske opreme ni v javni lasti. Je pravno zaščitena in imetniki pravic 

razširjanja so vsem dali pravno dovoljenje proste uporabe. 



12 

Komercialna OKPO 

Komercialna OKPO (angl. Commercial Open Source Software – COSS) se nanaša na OKPO, 

ki je namenjena prodaji. V letu 2006 je bil tržni delež OKPO 0,7 %, v letu 2008 že 1,1 %, kar 

kaže, da je za obstoj OK združenj potreben denar. Ta denar se pridobi s prodajo storitev za 

implementacijo OKPO. Denar je pridobljen iz podjetij, ki se ukvarjajo s komercializacijo 

OKPO (Riehle 2007, 25−32). Tem podjetjem pravimo neodvisni ponudniki programske 

opreme ali ponudniki dodane vrednosti (angl. Value Added Resellers − VAR). Glede na 

napovedi svetovalne hiše Gartner (2008b) je za leto 2012 več kot 50 % prihodkov podjetij, ki 

nudijo IT storitve, pridobljenih ravno s komercializacijo OKPO. Združenja, kot so Apache 

Software Fundation ali Eclipse Fundation, si sredstva pridobijo z distribucijo programske 

opreme in z nudenjem servisnih storitev za instalacijo in vzdrževanje programske opreme 

(Riehle 2009, 18−35). Podjetja, ki se ne odločajo za uporabo OKPO, temveč si želijo lastniške 

programske opreme, to počnejo iz naslednjih razlogov (Riehle 2009, 18−35):  

– z nakupom lastniške programske opreme želijo prejeti certifikat – licenco za uporabo,  

– nakup celotnega izdelka v primeru, ko OKPO ne zajema vseh potrebnih funkcionalnosti,  

– uporabniki želijo imeti celotno storitev – podporo in odpravo napak, storitev nameščanja, 

šolanja in vzdrževanja programske opreme, 

– uporabniki želijo imeti svetovalno storitev. 

Najbolj poznana programska oprema, ki izhaja iz OK skupnosti in OK modela licenciranja ter 

COSS poslovnim modelom, je programska oprema SugarCRM za upravljanje odnosov s 

strankami (angl. Customer Relationship Management – CRM), OpenSolaris, Java in druga 

(WorldLingo 2011). 

Preizkusna programska oprema  

Preizkusna programska oprema (angl. Shareware)9 je oprema, ki jo lastnik ali avtor izda v 

uporabo za določeno časovno obdobje (Callahan in Anis 1990, 56). Izraz »Shareware« je 

populariziral Bob Wallace leta 1982. Sam izraz »Shareware« se v programski industriji 

zamenjuje tudi s »Trialware«10 in »Demoware«,11 kjer gre za isto zvrst in namen izdajanja 

lastniške programske opreme, to je za preizkus posameznih delov ali programske opreme v 

celoti. V primeru da je preizkusna različica programske opreme brez funkcionalnih omejitev 

(angl. Trialware), je delovanje programa časovno omejeno. Razlog za izdajanje preizkusne 

programske opreme (angl. Demoware) je predvsem v možnosti pregleda programa pred 

nakupom licence polne različice programske opreme.  

                                                 
9 Gre za lastniško programsko opremo, ki je na voljo uporabnikom brez plačila za poskusno testiranje 
in je pogosto omejena od komercialne različice v funkcionalnosti. 
10 Preizkusna programska oprema. 
11 Programska oprema za promocijske ali reklamne potrebe. 
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Omenimo lahko še oglaševalsko programsko opremo (angl. Adware) in brezplačno 

programsko opremo (angl. Freeware). V obeh primeri gre za brezplačno programsko opremo. 

Oglaševalske programska oprema se z uporabo interneta samodejno namesti na računalnik in 

omogoča sprejemanje reklamnih sporočil (Microsoft 2002). V literaturi nismo zasledili, da bi 

katera izmed proste ali OKPO uporabljala oglaševanje preko oglaševalske programske 

opreme. Brezplačna programska oprema je programska oprema, za katero nosilec materialne 

avtorske pravice ne zahteva nadomestila za uporabo, lahko pa postavlja druge omejitve, na 

primer prepoved spreminjanja, prepoved razširjanja (iSlovar 2010). Dobra primera te vrste 

programske opreme sta Adobe Acrobat Reader12 ali Windows Media Player.13 

Obstajajo tudi razlogi, zakaj so uporabniki skeptični glede uporabe preizkusne programske 

opreme. V raziskavi (GoogleAnswers 2003) je ugotovljeno, da sta najpomembnejša razloga 

za neuporabo preizkusne programske opreme bojazen za okvaro sistema, kjer se uporablja 

preizkusna programska oprema14 in slaba kakovost programske opreme.15 Preizkusna 

programska oprema pogosto ne podpira posodobitve z novimi različicami. Ta funkcionalnost 

je na voljo samo z nakupom licence.  

Razlikovanje programske opreme po kriteriju GNU je prikazano na sliki 1 (GNU 2010b). 

 

Slika 1: Delitev programske opreme po GNU kriteriju 

Vir: GNU 2010b. 

                                                 
12 Program za pregled, tiskanje in zaščito dokumentov proti spreminjanju vsebine in oblike tipa PDF. 
13 Microsoftov program za predvajanje video in avdiovsebin. 
14 Uporabniki se bojijo, da preizkusna programska oprema vsebuje nezaželeno funkcionalnost, ki 
lahko poškoduje ali omejuje uporabo računalnikov, ali zlonamerno kodo – črve, trojanske konje, 
spyware, adware ali druge nezaželene datoteke. 
15 Bojazen je, da gre za programsko opremo, ki je manjvredna in manj zanesljiva, kot se v resnici 
oglašuje. 
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2.1.5 Primerjava modela OKPO in lastniške programske opreme 

Primerjave med OK in lastniško programsko opremo se z razvojem IKT iz leta v leto 

spreminjajo. V obdobju zadnjih deset let so bili glavni argumenti prednosti OKPO predvsem 

v dostopnosti izvorne kode, nepotrebna investiranja v nove različice programske opreme, 

neodvisnosti od ponudnika OKPO in napak na OKPO, ki so se hitro odpravljale. S prednostjo 

OKPO so bile v istem obdobju zaznane tudi slabosti OKPO, kot so številne napake 

nekvalificiranih razvijalcev in veliko število različic programske opreme. Slabosti lastniške 

programske opreme se kažejo predvsem v odvisnosti od podjetja, ki izdeluje programsko 

opremo, še posebej v primeru propada podjetja, v visokih stroških nabave programske opreme 

in monopolu ponudnikov programske opreme. Prednosti lastniške programske opreme so bile 

dobro obveščanje uporabnikov o novostih na programski opremi in dobra dokumentacija 

programske opreme (Rahardjo 2003, 6–7).  

OKPO povečuje konkurenčnost lastniški programski opremi. Uporabniki s tem pridobivajo 

vedno boljšo programsko opremo. Ta se vidi predvsem v večji uporabnosti in funkcionalnosti 

programske opreme. Konkurenčnost prinese tudi slabosti – zaradi vedno večje tekmovalnosti 

in tehnološkega napredka prihaja do nezdružljivosti programske opreme. Z večanjem 

kakovosti OKPO se zmanjšujejo prihodki izdelovalcev lastniške programske opreme, kar 

znižuje socialno blaginjo, kar sta v študiji dokazala Choudhary in Zhou (2007, 14–15). 

Poslovna modela OK in lastniške programske opreme se razlikujeta. OKPO se lahko 

komercialno trži. V največji meri se trži distribucija programske opreme. Finančni donos 

OKPO lahko prihaja tudi od prodaje storitev, kar zajema šolanje uporabnikov, namestitve in 

nudenje podpore uporabniku. Raba dvojnega licenčnega modela, v okviru licence OK 

ponudniku programske opreme zagotavlja vire sredstev. Ta model je tržno poznan kot 

korporacijska različica (angl. Enterprise Version). Druga veja poslovnega modela OKPO je 

možnost prodaje OKPO v obliki izvorne kode (Brocker 2010, 27). Tu se največkrat pojavlja 

izvorna koda delov programa (angl. Package). Najbolj inovativen poslovni model OKPO 

izhaja iz razvoja programskih rešitev po meri naročnika. Model izhaja iz OKPO in se običajno 

stalno spreminja na željo uporabnika. Poslovni modeli OK se v zadnjem obdobju širijo še na 

najemni model programske opreme – SaaS (angl. Software as a Service). Poslovni model 

lastniške programske opreme temelji na ekonomiji obsega in prodaji licenčnin ter storitev, kot 

sta podpora uporabnikom programske opreme ter nudenje vzdrževanja programske opreme 

(Sandeen 2007, 213−215). Z nakupom vzdrževanja programske opreme si uporabnik zagotovi 

dostop do novih različic programske opreme. Nove različice ne pomenijo samo nove 

funkcionalnosti, ampak tudi zelo pogosto odpravo napak na programski opremi. 

V preglednici 1 so prikazane razlike med odprtokodno in lastniško programsko opremo, kot 

sta jih opredelila Coppola in Neelley (2004, 4). Primerjava je narejena na osnovi ključnih 

lastnosti, ki jih je treba upoštevati pri izbiri in nakupu programske opreme. Primerjava zajema 
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tudi celotne stroške lastništva, na osnovi katerih lahko ocenimo stroške, ki bodo nastali v 

povezavi z nakupom in uporabo programske opreme (Coppola in Neelley 2004, 4).  

Preglednica 1:  Primerjava OK in lastniške programske opreme 
 

Lastnost OKPO Lastniška programska oprema 

Licence 
Licencirana za zagotavljanje 
svobode uporabe, spreminjanja in 
redistribucije 

Licencirana zaradi zaščite pred 
spreminjanjem in redistribucijo 

Nadzor 
Uporabnik in proizvajalec si delita 
nadzor 

Proizvajalec ima popoln nadzor nad 
programsko opremo 

Inovacije 
Hitre in raznolike zaradi velikega 
števila ljudi, ki sodeluje pri razvoju 

Omejene na višino investicij, 
namenjenih na razvoj 

Tveganje opustitve 
Programska oprema je na voljo, 
dokler služi svojemu namenu 

Odvisno od proizvajalca in njegove 
uspešnosti 

Celotni stroški lastništva  

Stroški posodobitve Nizki ali brez stroškov licenc Stroški licenc 

Stroški namestitve in 
vzdrževanja 

V večini primerov nizki 
Odvisno od proizvajalca in 
pogodbenega razmerja 

Stroški obsega 
Povečanje števila uporabnikov ne 
poveča stroška licenc 

Stroški licenc se v večini primerov 
večajo s številom uporabnikov 

Vir: Coppola in Neelley 2004, 4. 

2.1.6 Združenja OKPO 

OK skupnost programske opreme 

Skupnost OKPO je bila najprej osnovana kot skupina slabo povezanih razvijalcev programske 

opreme, ki uporabljajo internet kot medij za sodelovanje, razvoj in razširjanje programske 

opreme (O'Reilly 1999, 32−37). Udeleženci teh skupnosti so bili razvijalci programske 

opreme in računalniški zanesenjaki (angl. Heker). Po raziskavi iz leta 2003 (David, Waterman 

in Arora) je bilo ugotovljeno, da so to večinoma moški s povprečno starostjo 33 let, 20 % jih 

je študentov, čez 50 % pa so iz IKT industrije. Raziskava iz leta 2007 (Padmanabha 2007, 8) 

ugotavlja, da je v OK skupnosti programske opreme 39 % razvijalcev iz ZDA, 42 % iz EU, 5 

% iz Latinske Amerike, 6 % iz Azije in 8 % iz drugih držav. Iz več raziskav je ugotovljeno, 

da četudi so projekti OK hierarhično organizirani in delujejo neodvisno, se razvijalci OKPO 

bolje počutijo v takšnem neodvisnem okolju, kjer ni pritiska kot v IKT organizacijah 

(Bonaccorsi in Rossi 2003, 9, Krogh in Hippel 2003, 165). 

OK skupnost je pogosto opisana kot »revolucija« in kot »gibanje«, ker daje nov pristop k 

razvoju programske opreme. OK skupnost ima pomembnega vpliva na družbene strukture, 
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povezane z razvojem OKPO in uporabo na vseh ravneh družbe v sodobni informacijski 

družbi16 (Carillo in Okoli 2009, 2–3). 

OK skupnost se v splošnem ukvarja z generiranjem idej, razvojem programske opreme v 

obliki, ki s prostim dostopom do izvorne kode končnih izdelkov programske opreme omogoča 

prosto distribucijo preko ustrezne licence. Ta osnovni princip omogoča, da lahko uporabniki 

in izdelovalci sodelujejo in izrabljajo sinergijo medsebojnega sodelovanja. Za skupino 

izdelovalcev programske opreme je bistveno, da imajo izdelovalci skupen niz ciljev, nalog in 

usmeritev, ki omogočajo usklajevanje dejavnosti in koordiniranje aktivnosti (Nambisan in 

Sawhney 2008, 33−40). 

Večina lastniških IKT podjetij, ki izdelujejo programsko opremo, neposredno konkurirajo z 

OK projekti. Obstajajo pa tudi podjetja, ki aktivno podpirajo OK projekte. Joshua, Pathak in 

Tirole (2006, 114−118) navajajo, da je 22 % podjetij financiralo manjše in 44 % podjetij 

večje OK projekte. Velik zagovornik OK je podjetje IBM, saj razvoj OK podpira tudi 

finančno. V zadnjem desetletju se vsi glavni proizvajalci programske in strojne opreme 

pridružujejo OK skupnosti in lastne izdelke prilagajajo OKPO. Tako je podjetje Apple leta 

2000 izdelalo različico jedra OS za Unix, temelječ na OS MAC OS X, pod OK skupnostjo, z 

imenom Darwin17 (Manning 2000). V letu 2005 je IBM objavil načrt porabe 100 milijonov 

USD do leta 2008. V načrtu je predvidena podpora rešitvam delovnega namizja na OS Linux 

OS pod imenom Workplace (CNET 2005). 

Najbolj poznana OK skupnost je Open Source Initiative − OSI, ki je tudi nosilec razvoja, 

zaščite in distribucije OKPO. OSI je družba, ki skrbi za OK definicije programske opreme in 

preverja ter potrjuje licence skladno s pravili OSD.  

V Sloveniji za razvoj OK skrbi Center odprte kode Slovenije – COKS, ki pospešuje razvoj 

odprtokodnih rešitev, spodbuja uporabo in oblikovanje dobrih praks ter širi znanje in vedenje 

o prednostih OK informacijskih rešitev med različnimi uporabniki (COKS 2010). Poleg 

COKS v Sloveniji delujejo tudi številne manjše organizacije. 

                                                 
16 Najbolj skupno priznan pogled OK kulture je bil prikazan v knjigi »The Cathedral and the Bazaar« 
avtorja Erica Raymonda (2001) kot splošno obravnavani manifest OK gibanja, okarakteriziranega s 
kulturo »darovanja«, ki je v nasprotju s prevladujočo zahodno (angl. Western) kulturo, v kateri ljudje 
sodelujejo v skladu s svojimi osebnimi interesi in ne v interesu skupnosti. Kultura »darovanja« 
označuje socialni status »ne kar lahko nadziraš, ampak kaj lahko oddaš«. Ta nesebična vrednota je bila 
empirično preučena (Bergquist in Ljungberg 2001, 305−320) in prikazana za promocijo socialnega 
odnosa v virtualnem okolju, ki ga predstavljata internet in OK skupnost. 
17 Le jedro operacijskega sistema je izdano pod OK, medtem ko je grafični vmesnik Aqua ostal pod 
lastniško programsko opremo proizvajalca Apple. 
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Skupnost FSF  

Free Software Foundation (FSF) se pojavi v zgodnji dobi računalniške znanosti in 

računalniške industrije, ko je s komercializacijo programske opreme prišlo do razkoraka med 

željami uporabnikov in interesi izdelovalcev programske opreme. FSF skupnost je nastala kot 

posledica postopne prepovedi distribucije in spreminjanje programske opreme. Po mnenju 

FSF je lastništvo programske opreme neetično. FSF je proti patentiranju programske opreme 

in proti omejitvam v zakonu o avtorskih pravicah (van Reijswoud in de Jager 2008, 30−33). 

Glede na FSF se za prosto programsko opremo opredeli pravila za zaščito uporabniških 

svoboščin kot proste uporabe programske opreme, proste za študij, dostop do izvorne kode, 

svobodo distribuiranja in svobodo izboljšanja programske opreme, ki je v korist vseh 

uporabnikov. 

Gibanje FSF je moč razumeti kot socialno in družbeno gibanje proste programske opreme, 

predvsem zato, ker predstavlja skupni izziv vseh skupin, ki razvijajo prosto programsko 

opremo, ki jo ljudje izdelujejo s skupnim namenom in solidarnostjo (Tarrow 2005, 5). Ta 

definicija socialnega gibanja poudarja pomembnost solidarnosti. Zagovorniki FSS sodijo, da 

so svoboščine potrebne za oblikovanje družbe, v kateri si lahko uporabniki programske 

opreme med seboj pomagajo in ohranjajo nadzor nad programsko opremo (Djelic in Quack 

2010, 8). 

Zagovorniki organizacije FSF so včlanjeni v FSF forume. Aktivnih članov iz 48 držav je 

preko 3.000. Močna skupnost FSF je FSF Europe, nastala je iz prvotne skupnosti FSF in je 

povezana z ostalimi FLOSS skupnostmi po svetu. 

Skupnost FOSS, FLOSS  

Prosta odprtokodna programska oprema (angl. Free Open Source Software − FOSS) ali 

FLOSS (angl. Free/Libre Open−Source Software) postaja v zadnjem obdobju vse bolj 

uveljavljen sinonim za programsko opremo obeh združenj, FSF in OSI. Medtem ko sta 

osnovni filozofiji FSF in OSI različni, si delita isti prostor uporabnikov in sodelujeta na 

področju razvoja programske opreme, saj se bojujeta proti lastniški programski opremi in 

patentom programske opreme (van Reijswoud in de Jager 2008, 30).  

Izraz FLOSS zajema tako OK kot tudi prosto programsko opremo, četudi imata ti dve 

organizaciji različne usmeritve in filozofijo dela, imata pa podoben model razvoja programske 

opreme (Zelkowitz 2007, 244−248).  

V praksi za veliko odprtokodne programske opreme veljajo iste licence kot za prosto 

programsko opremo in skoraj vsa prosta programska oprema ima dostopno izvorno kodo. V 

večini primerov je razlikovanje teh dveh izrazov stvar filozofije in pristopa skupnosti do 

uporabnikov programske opreme FLOSS. FLOSS je skupna programska oprema, ki 
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uporabniku s prosto licenco podeli pravico do uporabe, preučevanja, spreminjanja in 

izboljševanja po lastnih idejah in načrtih preko dostopnosti do izvorne kode (Sampath 2009, 

5−7). 

Dandanes imajo izraz FS, FOSS in FLOSS enak pomen z razmeroma manjšimi razlikami. 

Čeprav še vedno obstajajo razprave, ali je bolje reči prosta programska oprema ali OKPO. 

Pomembno je, da Evropska komisija (angl. European Commission – EC) že od leta 2001 

uporablja besedno zvezo FOSS v vseh dokumentih, pravilnikih in študijah, da bi se izognili 

nadaljnji težnji pri imenovanju nasprotij med skupnostnima FSF in OSI. 

Glavna razlika razvoja programske opreme, ki ga zagovarjata FSF in OSI, je v licenčnih 

zahtevah. OSI promovira bolj liberalni OK način licenciranja kot FSF. Za primer OSI podpira 

in sprejema kombinacijo Open Source Software − OSS z lastniško programsko opremo, 

medtem kot FSF zagovarja le principe, napisane v licenčni pogodbi GPL, kar zahteva, da je 

programska oprema distribuirana le kot prosta programska oprema (Elliott in Kenneth 2008, 

360−367). 

2.1.7 Zaščita programske opreme 

Zaščita programske opreme je določena s pravili licenciranja. Za ta pravila skrbijo avtorji 

sami ali izdelovalci ter druge organizacije. Za prosto programsko opremo je to OpenSource, 

za OK je OSI, za lastniško programsko opremo pa mednarodno združenje BSA − Business 

Software Alliance, ki skrbi za obveščanje in izobraževanje javnosti o upravljanju s pravicami  

računalniških programov, avtorskopravno zaščito, zaščito v elektronskem poslovanju in na 

internetu (BSA 2011). BSA poleg tega nudi podporo organom pregona pri aktivnostih za 

zatiranje nedovoljene reprodukcije, distribucije in uporabe nelicenčnih računalniških 

programov. Zaščite programske opreme, ki jih je več vrst, navajamo v nadaljevanju. 

Intelektualna lastnina 

Intelektualna lastnina ali pravica intelektualne lastnine (angl. Intellectual Property Rights − 

IPR) je vrsta lastnine,18 ki izvira iz človekovega intelekta oziroma razuma (Landy in 

Mastrobattista 2008). Lastnino razdelimo na dve kategoriji, avtorsko pravico, ki vključuje 

umetniška in književna dela, filme, glasbo, risbe, slike in arhitekturo ter programsko opremo. 

Druga kategorija je industrijska lastnina, ki vključuje izume, patente in blagovne znamke. Ko 

je ta lastnina opredmetena v obliki blaga in/ali v storitvah, jo lahko imetnik pravice 

komercialno izkorišča (URSIL 2011a). 

                                                 
18 Lastnine, kot so izumi, lateralna in umetniška dela, simboli, imena, slike in dizajn izdelka. 
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V EU se varstvo pravic intelektualne lastnine ureja z Direktivo 2004/48/ES, vendar se pravice 

intelektualne lastnine še vedno urejajo na nacionalni ravni, zato se pravice med državami 

članicami in med kategorijami intelektualne lastnine precej razlikujejo (Ecorsys 2010, 12).  

V Sloveniji je bil leta 1995 sprejet Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. Pred sprejetjem 

tega zakona ni bilo pravne podlage za preganjanje kršiteljev avtorskih pravic na področju 

programske opreme. 

Kot je običajno za vsa IKT področja, so vprašanja, povezana z intelektualno lastnino, 

pomembna tudi za OKPO. Med štirimi mehanizmi, ki zagotavljajo mednarodno ureditev za 

zaščito intelektualne lastnine, so lahko samo trije mehanizmi primerni tudi za zaščito 

programske opreme; to so avtorske pravice, patenti in blagovne znamke. Četrti mehanizem, 

poslovna skrivnost, ni primeren za OKPO, saj OKPO nudi dostop do izvorne kode in si ne 

pridržuje pravice pri spremembi, preprodaji in distribuciji pridobljenih del (Conecta 2000). 

Avtorske pravice 

Avtorska pravica je skupen izraz za številna upravičenja, ki avtorju zagotavljajo uresničevanje 

premoženjskih (materialnih) in osebnih (moralnih) interesov v zvezi z izkoriščanjem 

avtorskega dela. Razlikujemo materialne avtorske pravice, moralne avtorske pravice in druge 

pravice avtorja (URSIL 2011b).  

Avtorska pravica imetniku pravice omogoča zaščito izdelka, preprečuje kopiranje in posredno 

omejujejo konkurenco ter določa ceno izdelka (CIPR 2002, 116). Avtorska pravica je 

zaščitena z avtorskim pravom in konkurenčnim pravom. Izdelovalci programske opreme in 

uporabniki se velikokrat srečujejo z zaščito in omejitvami, ki jih na eni strani predpisuje 

avtorsko pravo, na drugi strani pa konkurenčno pravo. V Sloveniji pravno ureditev 

konkurence določata Zakon o varstvu konkurence (ZVK 1993) in Zakon o preprečevanju 

omejevanja konkurence (ZPOmK 2008). ZVK prepoveduje dejanja, ki omejujejo konkurenco, 

ZPOmK ureja prepovedane omejitve konkurence, varstvo in ukrepe, če pride do omejitev. Gre 

za dva pogleda, na eni strani avtorsko pravo, ki temelji na pravicah intelektualne lastnine, 

izdelovalcem programske opreme nudi večjo varnost pri izdelavi programske opreme in novih 

naložbah v inovacije in s tem položaj na trgu, na drugi strani pa konkurenčno pravo 

izdelovalcem omejuje zlorabljanje prevladujočega položaja na trgu (van Rooijen 2010, 

50−55). 

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP 1995) določa, da računalniški programi 

uživajo varstvo, če gre za individualna dela, ki pomenijo lastno intelektualno stvaritev avtorja. 

Avtorska pravica varuje samo izvirno obliko izraženih idej, ne pa tudi ideje same. Varstvo 

avtorske pravice pomeni, da ima avtor računalniškega programa izključno pravico (mora dati 

soglasje) do reproduciranja sestavnih delov ali celotnega dela računalniškega programa, ne 
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glede trajanja uporabe in načina reproduciranja (Kos 2004, 3–4). Za pridobitev avtorskih 

pravic niso potrebne nikakršne formalnosti in se varstvo avtorske pravice pridobi že s samo 

stvaritvijo avtorskega dela. 

Avtorska pravica je najbolj običajna metoda za zaščito programske opreme. V mnogih 

državah, predvsem v ZDA, avtorska pravica ni več edini način za zaščito programske opreme. 

Danes predvsem patentno pravo predstavlja način zaščite programske opreme (Closa,  

Gardiner in Falk 2010, 8−23).  

Med avtorji člankov in uporabniki programske opreme se pogosto naleti na nepravilno 

razumevanje pojmov »Copyright« in »Copyleft«. »Copyright« je avtorska pravica, ki avtorju 

zagotavlja uresničevanje premoženjskih in osebnih interesov v zvezi z izkoriščanjem lastnega 

avtorskega dela (Microsoft 2002). Izraz »Copyright« se na področju IKT uporablja za zaščito 

komercialne programske opreme in je v nasprotju z »Copyleft« politiko. »Copyleft«, kot smo 

že predstavili (poglavje 2.1.1), je odprta avtorska pravica, ki vsakemu uporabniku podeljuje 

pravico do rabe, razširjanja in spreminjanja računalniških programov in dokumentov (iSlovar 

2010). 

Patent 

Patent je pravica, ki jo podeli država izumitelju na osnovi zahteve, ki opisuje izum in ustvari 

pravni položaj, v katerem se lahko patentirani izum normalno izkorišča le s soglasjem 

imetnika patenta. Za patente je pomembno in primerno, da se prodajajo v svoji stvarni obliki 

in so manj primerni za informacijske dobrine, ki lahko obstajajo v neopredmeteni obliki (Kos 

2004). Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni 

ravni in je industrijsko uporabljiv (URSIL 2007). 

Zakonodaja EU ne priznava patentiranja programske opreme, vendar je bilo v zadnjih letih v 

EU vseeno odobreno več deset tisoč patentov za računalniško izvedene rešitve. Najvažnejše 

organizacije gospodarskega združenja za zaščito patentov, kot so EICTA (angl. European 

Information & Communications Technology Industry) in CII (angl. Computer Implemented 

Inventions), patente na področju IKT odobravajo kot način za zaščito inovacij v EU pred 

konkurenco iz ZDA, kjer so programski patenti uradno dovoljeni (E-Business 2008, 9). 

Zagovorniki OK gibanja trdijo, da programski patenti koristijo le določenim proizvajalcem 

programske opreme, ki si prizadevajo povečati dobiček namesto širjenja inovacij in znanja 

(Ecorsys 2010, 101). 

V IKT industriji so najbolj opazne polemike okrog zakona o avtorskih pravicah v digitalnem 

okolju. To področje je izključno domena korporacij programske opreme in politike. Tako se v 

IKT industriji veliko vlaga v avtorsko zaščito patentov in v tako imenovano ekonomijo znanja 

(National Research Council 2000, 96−105). 
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Blagovna znamka 

Blagovna znamka (angl. Trade Mark) je pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje 

kakršen koli znak ali kombinacija znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v 

gospodarskem pomenu omogočajo diferenciacijo izdelka ali storitev enega podjetja od 

izdelkov ali storitev drugega podjetja ter imajo bistven vpliv na konkurenčnost izdelka (Kotler 

2003, 418).  

V Sloveniji imamo na tem področju dva osnovna zakona, ki opredeljujeta blagovno znamko 

Zakon o industrijski lastnini (ZIL 2001) in Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP 

1995). Blagovna znamka postaja zanimiva tudi za OK projekte in skupnosti, ki razvijajo 

programsko opremo. Blagovne znamke zagotavljajo, da uporabniki izdelka, v našem primeru 

programske opreme, ugotovijo, kdo izdeluje program. Dober primer je blagovna znamka 

Apache. Apache programsko združenje (angl. Apache Software Foundation − ASF) nadzira 

blagovno znamko v zvezi s svojimi projekti in upravlja vse ostale projekte z omenjeno 

znamko. ASF tako zagotovi, da lastništvo blagovne znamke Apache ostane pri širši skupnosti 

Apache skupnosti in ne more biti uporabljena v drugih projektih. Dober primer OK zaščitnega 

znaka je znak Linux. Lastnik Linux zaščitnega znaka je Linux Mark Institute, ki ga nadziran 

Linus Torvald. 

V Evropi obstaja možnost, da se registrirajo blagovne znamke v posamezni državi ali v 

trgovinski skupnosti EU. Te zaščite se izvajajo preko agencije OHIM (angl. Office for 

Harmonization in the Internal Market) pod skupno blagovno znamko Community Trade Mark 

– CTM. Blagovne znamke se dodelijo v posebne razrede, ki se nanašajo na vrsto uporabe. 

Razred 9 vključuje računalniško strojno opremo in programsko opremo, razred 42 pa 

vključuje računalniške storitve. Zaščita blagovne znamke se dodeli za dobo 10 let z možnostjo 

obnovitve zaščite blagovne znamke (Tiki in Andersonb 2010, 100). 

Blagovna znamka se od avtorske pravice in patenta razlikuje v pomembnih delih. Patent in 

avtorska pravica avtorju oziroma izumitelju zagotavljata omejen čas, monopol nad delom v 

zameno nadomestila za vložen čas in sredstva. Za blagovne znamke velja, da je pravna zaščita 

večna (Tiki in Andersonb 2010, 100). 

2.2 Značilnosti OKPO 

Lastnosti programske opreme, ki jih navajajo Whitworth in drugi (2008, 781), veljajo za OK 

in lastniško programsko opremo (slika 2). Z razvojem programske opreme se posamezne 

lastnosti spreminjajo – v določeni različici je na primer zanesljivost programske opreme 

boljša, drugič pa je, z dodano novo funkcionalnostjo, slabša. 
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Slika 2: Lastnosti programske opreme 

Vir: Whitworth idr. 2008, 781. 

Vsaka izmed naštetih lastnosti programske opreme (slika 2) ni enako pomembna za vsako 

programsko opremo. Pomembnost lastnosti je odvisna od vrste programske opreme in namena 

programske opreme, na primer razširljivost ni pomembna za programsko opremo iz kategorije 

OS. Za operacijske sistem se pričakuje predvsem varnost in zanesljivost.  

2.2.1 Zanesljivost OKPO 

Ena izmed najpomembnejših značilnosti programske opreme je zanesljivost delovanja. 

Definicija zanesljivosti nekega sistema ali programske opreme je opredeljena kot sistem, ki 

počne natanko tisto, kar hoče uporabnik programske opreme, in to natanko takrat, ko se to 

zahteva od sistema (Condra 2001, 19). Ta lastnost programske opreme se enači s pojmom 

kakovost. Kakršna koli odpoved sistema uporabniku znižuje zaupanje do sistema in s tem 

posredno tudi zaupanje do izdelovalca programske opreme. 

Združenje IEEE (angl. Institute of Electrical and Electronics Engineers) klasificira kazalnike, 

ki ugotavljajo zanesljivost programske in strojne opreme, te so: napake19 (angl. Error), 

vgrajene hibe20 (angl. Fault) in odpovedi21 (angl. Failure) (Musa 1993, 276–281).  

Razvojni življenjski cikel programske opreme ima do 15 faz.22 Napake programske opreme 

izvirajo iz faze razvoja programske opreme in ne iz faze uporabe, saj se programska oprema 

                                                 
19 Za napako se smatra predvsem napaka z vzrokom napačne specifikacije oziroma napačno 
razumevanje problema ali uporabljene metodologije pri snovanju programske opreme. 
20 Za vgrajeno hibo se smatra napaka, ki jo implementiramo v programsko ali strojno opremo. 
21 Za odpoved smatramo kakršno koli nenačrtovano delovanje sistema kot celote, ki je rezultat 
vgrajene hibe. 
22 Začetek projekta, določitev osnovnih funkcij in zahtev, specifikacije, prototip (pregleda naročnik), 
revizija specifikacij, končni dizajn, realizacija kode, enotski test, integracijski test, sistemski test, 
sprejemni test (prisotnost naročnika), eksploatacijska doba, upravljanje programske opreme v 
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ne obrabi in ne pokvari. Napake odkrijemo v nekaterih fazah razvoja, v fazi testiranja ali pa 

šele kasneje, v fazi uporabe. V zadnjem primeru je odpravljanje napak neprimerno dražje in 

dolgotrajnejše. S testiranjem programske opreme pri večjem številu uporabnikov se napake 

prej ugotovijo. 

Izdelane so teorije, postopki in modeli merjenja zanesljivosti programske opreme (angl. 

Software Reliability Growth Model − SRGM). Za razvijalna okolja, kot je razvoj OKPO, so ti 

modeli koristni za oceno zanesljivosti programske opreme in učinkovitega vodenja razvoja in 

testiranja programske opreme. Teorije temeljijo na analitično hierarhičnem procesu  

(angl. Analytic Hierarchy Process − AHP), to je strukturirani tehniki za obravnavanje 

kompleksnih odločitev,23 kot sta razvoj programske opreme in odprava napak (Tamura in 

Yamada 2006). 

Osnova merjenja zanesljivosti sta beleženje vseh napak in čas med napakami v celotni 

razvojni dobi programske opreme. Namen teorij merjenja zanesljivosti so napovedovanje 

obnašanja programske opreme v celotnem ciklu programske opreme, klasifikacija napak in 

izgradnja modelov zanesljivosti. Meritve zanesljivosti kažejo povprečni čas do odpovedi 

programske opreme (angl. Mean Time To Failure − MTTF).  

Najvišjo zanesljivost ima na primer Mozilla Firefox, spletni brskalnik, saj so se prve napake 

pojavile šele po 4 letih neprekinjene uporabe. Tako je imel Mozilla Firefox v obdobju 2005–

2009 skoraj 100 % zanesljivost (Rahmani, Harvey in Azad 2009, 4). 

Podatek iz februarja 2011 (Netcraft) o desetih najbolj zanesljivih internetnih straneh pravi, da 

najdemo devet od desetih spletnih strani, ki delujejo na OK različicah, FreeBSD ali Linux OS. 

Na področju internetnih brskalnikov je po raziskavi iz 2007 (Gaddam) ranljivost in s tem 

zanesljivost OKPO bila veliko višja kot tista lastniških brskalnikov (Microsoft IE). OKPO 

Mozilla Firefox je imela višje število zanesljivosti kot Microsoft IE6.24 IE6 in IE7 sta v letu 

2007 predstavljala največjo ranljivost oziroma tveganje vdora. 

2.2.2 Skalabilnost OKPO 

Skalabilnost (angl. Scalability) je lastnost, s katero je mogoče sistem ali del sistema 

spremeniti za uporabo v nekem drugem okolju ali sistemu, za katere sistem ali del sistema 

prvotno ni bil izdelan. Skalabilnost je tudi zmožnost programske ali strojne opreme, da dobro 

                                                                                                                                                         
eksploatacijski dobi, izdelava novih različic (angl. Redesign) in opuščanje programske opreme (angl. 
Discard). 
23 Proces AHP vključuje izbiro alternative za nek problem, razvrščanje problema, določanje resursov 
za odpravo napake, primerjalni test med prejšnjo in novo različico in odločitvijo o potrditvi popravka. 
24 Internet Explorer, različica 6. 
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deluje tudi, ko so se spremenile potrebe25 uporabnikov pri uporabi programske ali strojne 

opreme (Microsoft 2002). Izraz skalabilnost se v literaturi, na področju programske opreme, 

povezuje tudi z izrazi razširljivost, odprtost, medsebojna obratovalnost in prilagodljivost 

(angl. Extendibility, Openness, Interoperability26 in Flexibility). 

Skalabilnost programske opreme se ne nanaša samo na notranjo arhitekturo programske 

opreme, ampak tudi na okolje, kjer je programska oprema nameščena (na operacijski sistem). 

OKPO je izdelana zaradi interesa uporabnikov po neodvisnosti od lastniške programske 

opreme za večino OS.  

Povezava izraza skalabilnost s programsko opremo se nanaša na (Vanier 2011): 

– zmožnost prilagajanja programske opreme na okolje, kjer je nameščena programska 

oprema (dovoljuje nameščanje na nižjih ali višjih verzijah OS, to zmožnost se pogosto 

povezuje z združljivostjo (angl. Compatibility), 

– način uporabe – uporaba v terminalskem ali grafičnem načinu, 

– način nameščanja – nameščanje v manjših ali večjih podjetjih, 

– arhitekturni način implementacije – omogočanje postavitve za večje obremenitve, kot so 

na primer gruče računalnikov (angl. Cluster), simetrično večprocesorsko procesiranje27 

(angl. Symmetric Multi Processing − SMP), paralelno procesiranje28 in virtualna 

računalniška okolja,29 

– zmožnosti povečevanja izrabe programske opreme (angl. Utilization) in izenačevanja 

obremenitev (angl. Load Balancing).30 

                                                 
25 Sprememba v večji koli čini zahtev za obdelavo podatkov, dokumentov, sprememba v večjih virih 
spomina, diskovnega prostora, drugih zunanjih mrežnih povezav, lahko tudi sprememba drugega 
operacijska sistema. Razširljivost programske opreme se običajno nanaša na poslovne aplikacije, ki se 
lahko prilagodijo uporabi vse večje količine podatkov, ali večje število uporabnikov. Na primer 
prilagodljivo upravljanje podatkovnih baz lahko učinkovito razširi več podatkov, kot je dodanih v 
podatkovno bazo. Razširljivost internetne programske opreme naj bi omogočala dodajanje novih 
uporabnikov in novih spletnih gostovanj računov. Pojem programska oprema raste, skupaj s povečano 
uporabo, pomeni učinkovito zmožnost programske opreme, da se z večjo uporabo odzove učinkovito 
in izvede vse uporabniške zahteve z istimi ali spremenjenimi sredstvi (procesna enota, spomin, 
diskovni prostor itd.). 
26 Izraz, ki opisuje sposobnost za izmenjavo podatkov med ločenimi sistemi, ki so sposobni razumeti 
format, pomen podatkov, in tudi kakovost informacij, ki se izmenjujejo. 
27 Računalniška arhitektura, kjer programska oprema izrablja več procesorjev istočasno. 
28 Vzporedna obdelava nalogo na dveh ali več računalnikih, ki jih povezuje omrežje. 
29 Virtualizacija (angl. Virtualization) je lastnost programske opreme, da operacijskemu sistemu 
predstavi računalnik ali gručo računalnikov kot navidezen računalnik. S tem je omogočeno, da na 
istem operacijskem sistemu delujejo navidezni operacijski sistemi.  
30 Distribucija računalniške obdelave in komunikacij v omrežju, tako da so naprave enako 
obremenjene. 
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2.2.3 Združljivost OKPO z drugo programsko opremo 

Združljivost (angl. Compatibility) programske opreme je lastnost, da se dve različni 

programski opremi lahko povezujeta med seboj, izmenjujeta podatke in sobivata na istem 

računalniku (Microsoft 2002). Pri združljivosti programske opreme se opredeli združljivost 

programskega modula, programske funkcije in programske opreme kot celote. Združljivost 

programske opreme se določa s standardi in predpisi, ki jih posamezen proizvajalec 

programske ali strojne opreme definira v specifikacijah. Eden najbolj znanih predpisov je 

RFC (angl. Request for Comments), ki ga je izdala organizacija IETF (angl. Internet 

Engineering Task Force) za odpis metod delovanja, uporabe, raziskave in povezave 

internetnih sistemov (IETF 2011). Na področju OK projektov se specifikacije programske 

opreme v prvi fazi pri razvoju programske opreme izdelujejo v skupnosti. Pri specifikacijah 

združljivosti je treba opredeliti sistemske zahteve izdelka. 

V IKT industriji je lastnost združljivosti programske in strojne opreme močno povezana. 

Nosilci tehnološkega razvoja običajno predpisujejo uporabo programske opreme in s tem 

definirajo specifikacijo samega izdelka. S tem želijo pridobiti tržni delež in konkurenčno 

prednost. Za izdelavo izdelka širše uporabe so potrebni dogovori največjih proizvajalcev IKT  

opreme, ki skupaj izdelajo specifikacije. Kot primer lahko navedemo izdelavo specifikacije za 

uporabo in izdelavo naprav, ki so povezane na univerzalno serijsko vodilo (angl. Universal 

Serial Bus − USB). V izdelavi specifikacije je sodelovalo več kot 10 vodilnih proizvajalcev 

programske in strojne opreme (Roden 1996). 

Največja težava pri razvoju programske opreme je zagotavljanje združljivosti programske 

opreme s predhodnimi različicami (angl. Backward Compatibility). Dogaja se, da se 

posamezne zmogljivosti programske opreme z novimi različicami ukinjajo, saj je lahko novo 

programsko okolje tehnološko naprednejše in bi prilagajanje na prejšnje različico povzročilo 

zamude pri razvoju programske opreme. Pri zagotavljanju združljivosti s predhodnimi 

različici gre lahko za uporabniški ali tehnološki vidik ali pa za vidik razvijalcev programske 

opreme (Tulach 2008, 44−69). Pri uporabniškem vidiku gre za dilemo, ali uporabniku nuditi 

novo različico s povsem novim videzom in s tem otežiti delo ter odpor do uporabe, ali 

ponuditi obstoječi videz z novimi funkcionalnostmi. Pri tehnološkem vidiku obstaja dilema, 

ali izrabiti obstoječe funkcionalnosti in tehnike pri povezovanju z drugo programsko opremo 

ali izdelati nove funkcionalnosti, za katere se morajo drugi proizvajalci programske opreme 

prilagoditi. Prilagajanje običajno zahteva nove standarde in specifikacije. Pri tretjem vidiku, 

kjer se srečujejo razvijalci programske opreme, morajo razvijalci zagotavljati združljivost 

virov31 (angl. Source Compatibility), binarno združljivost32 (angl. Binary Compatibility) in 

funkcionalno združljivost33 (angl. Functional Compatibility). 

                                                 
31 Združljivost virov izvorne kode do funkcij, programske sintakse, ki jih zahtevajo novi prevajalniki. 



26 

Zagotavljanje združljivosti programske opreme med seboj omogočajo standardi. V EU so v 

veljavi odprti standardi (angl. Open Standard), ki jih podpirajo združenja IETF (angl. Internet 

Engineering Task Force), ISO (angl. International Organization for Standardization), IEC 

(angl. International Electrotechnical Commission) in ITU (angl. International 

Telecommunications Union). Za razvoj OKPO so pomembni predvsem odprti standardi 

OpenGL (angl. Open Graphics Library), WebGL (angl. Web based Graphics Library), 

OpenMax34 in OpenCL, ki so v uporabi v številni OKPO. 

2.2.4 Zmogljivost OKPO 

Zmogljivost (angl. Performance) programske opreme je postopek določanja hitrosti in 

učinkovitosti programske opreme, ki se opravi s posebnimi programi35 za merjenje 

zmogljivosti. Pri tem se poleg hitrosti izvajanja strojnih ukazov36 za posamezen del 

programske opreme lahko meri še hitrost prenosa podatkov. Primerjava programske opreme 

(angl. Benchmarking) se izvaja na isti strojni opremi in pod enakimi pogoji. To je običajno 

težko zagotoviti, zato je primerno sočasno testiranje le ene programske opreme. 

Testi Linuxa in Windows 7 OS (TuxRadar 2009a) so pokazali, da je različica OS Linuxa 

Ubuntu hitrejša od Windows 7 OS. Pri Richardsovem37 testu zmogljivosti pa se je Windows 7 

OS pokazal za 3 % boljši od Ubuntu OS. 

2.2.5 Varnost OKPO 

Varnost programske opreme je relativno novo področje, saj se je prva strokovna literatura iz 

akademskih virov pojavila šele leta 2001.38 V omenjenem viru je bilo predstavljeno, kako naj 

bi razvijalci programske opreme, analitiki in arhitekti ter drugi načrtovalci IKT opreme 

izdelali varno programsko opremo. Z rabo programske opreme se pojavljajo tveganja 

nepooblaščenih neposrednih vdorov ali vdorov s pomočjo zlonamerne kode – virusi.39 Takšni 

vdori imajo lahko za posledico uničenje ali krajo podatkov, povzročitev popolne ali delne 
                                                                                                                                                         
32 Binarna združljivost prevajalnikov s programskimi knjižnicami, ki poenostavi vzdrževanje in 
distribucijo aplikacije. 
33 Namen zagotavljanje funkcionalne združljivosti je pri modularni zgradbi programske opreme, ko se 
spreminja le del funkcij in ne celote. 
34 Open Media Acceleration, zbirka programskih vmesnikov za avdio, video in grafične zapise. 
35 Angl. Performance test tool, pregled nekatere OKPO je na spletni strani 
(http://www.opensourcetesting.org/performance.php). 
36 Strojni ukazi (angl. Instruction), enota je MIPS milijon inštrukcij na sekundo (angl. millions of 
instructions per second – MIPS) 
37 Avtor testa je Martin Richards, test (tcobench) je neodvisen od programskega jezika in je merilo, ki 
prikazuje, kako hitro se izvajajo inštrukcije (Coroutine – Thread Benchmark) med napravami 
računalnika. 
38 Avtorji Ross Anderson, John Viega, Michael Howard in David LeBlanc. 
39 Virus je program, ki se spretno pritrdi na drugo programsko opremo in spretno izvede operacije, ki 
povzročijo škodo na programski opremi. 
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zaustavitve informacijskih sistemov in s tem povzročitev ekonomske škode podjetju. Škoda je 

ovrednotena z izgubo produktivnosti, izgubo prihodkov in izgubo zaupanja strank. 

Glavni razlogi naraščanja ranljivosti programske opreme so povezani s tremi dejavniki 

(Cavusoglu, Cavusoglu in Srinivasan 2007, 172–174): 

– povezljivostjo − s povečevanjem povezav med računalniki se povečuje verjetnost števila 

možnih vdorov, 

– razširljivostjo – programska oprema, kot so na primer internetni brskalniki, odjemalci 

elektronske pošte, ki je razvita za podporo dinamičnih gonilnikov in modulov ter podpira 

programske komponente,40 preko skriptnega jezika zmanjšuje varnost programske 

opreme, 

– kompleksnostjo – nekontrolirano naraščanje kompleksnosti programske opreme vpliva na 

nižji nivo varnosti programske opreme. Kompleksnost programske opreme narašča z 

vključenimi funkcionalnosti in s številom vrstic kode programske opreme.41  

Največji poudarek v varnostnem inženirstvu programske opreme je v razvoju programske 

opreme, kjer je treba predvideti težave – ranljivost programske opreme in možne rešitve za 

napake na programski opremi. Napake na programski opremi imajo poleg funkcionalnih tudi 

varnostne posledice in predstavljajo izpad ali motnje delovanja programske opreme. Izvorna 

koda OKPO je za razliko od lastniške programske opreme na voljo javnosti, kar pomeni, da 

imajo vsi zainteresirani v pogled vanjo in lahko ocenjujejo ustreznost programske opreme z 

vidika varnosti. Pogoj za izpolnitev ustreznih varnostnih zahtev je pogojen tudi z znanjem in 

usposobljenostjo uporabnikov. Tudi testiranje OKPO je ponujeno širši množici uporabnikov, 

s tem se zvišuje verjetnost, da se napake na programski opremi odkrijejo prej.  

 

Z nezagotavljanjem ustrezne varnosti postane programska oprema ranljiva za potencialne 

vdore, zato je nujno potrebno, da se popravki programske opreme čim hitreje namestijo. Po 

raziskavi iz leta 2005 (Wipro, 2005 1–6) je ugotovljeno, da lastniška programska oprema 

povzroča manjšo škodo pri nameščanju popravkov kot OKPO, in to na vseh področjih, 

delovnih postajah, strežnikih in podatkovnih bazah. Razlogi višje cene namestitve OK 

popravkov so bili predvsem v tem, da v tem obdobju ni bilo enostavnega mehanizma 

nameščanja popravkov, kot ga je imel Microsoft. 

Število varnostnih popravkov ali ocena stroškov ni edino merilo varne programske opreme. 

Pomembno je tudi število potencialne zlonamerne kode za posamezno programsko opremo, ki 

se prenaša med računalniki. Za lastniško programsko opremo Windows OS je veliko več 

                                                 
40 Tehnologije Web services, SOA (angl. Service – oriented architecture), J2EE (angl. Java Platform, 
Enterprise Edition) in .NET. 
41 Trenutno število vrstic kode Linux OS je nekaj čez 13 milijonov, medtem ko jih ima Windows 7 OS 
čez 50 milijonov. Iz tega vidika Windows 7 OS predstavlja veliko večjo možnost za napake kot Linux 
OS. 
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izdelane zlonamerne kode kot za Linux OS (Gregg 2008, 262−265). Po podatkih iz leta 2009 

(LIRIS) je razmerje med številom zlonamerne kode za Linux in Windows OS je 1 : 1.500. 

Tveganja pri uporabi odprtokodne programske opreme so naslednja (Vadalasetty 2009, 4–5):  

– Nestrokovna in nenatančna ocena – pri nameščanju programske opreme je treba 

upoštevati funkcionalna in varnostna merila sprejemljivosti programske opreme. 

– Neprava, podtaknjena OKPO – v primeru ko podjetje nima predpisane ustrezne varnostne 

politike o nameščanju programske opreme, lahko sistemski administrator namesti 

varnostno nepreverjeno programsko opremo, ki povzroči nedelovanje sistema. 

– Pomanjkanje sponzorstva – OKPO, ki je manj uveljavljena, nima ustrezne podpore in 

sponzorstva42 kot že uveljavljena OKPO (Firefox, Apache, Linux itd.) in zato težje 

pridobiva mnenja iz OK skupnosti o ustreznosti glede varnosti. 

Argument, da je raba OKPO bolj tvegana, se lahko zavrne z razlogom, da razvoj in testiranje 

izvaja veliko več uporabnikov, zato se napake in varnostne pomanjkljivosti veliko hitreje 

odkrijejo kot pri lastniški programski opremi (Mohamed 2008).  

2.2.6 Prednosti in slabosti OKPO 

Prednosti in slabosti programske opreme se z razvojem OKPO spreminjajo. Uporabniki 

postavljajo vedno večje zahteve; nova različica programske opreme mora biti boljša, z večjo 

funkcionalnostjo in prijaznejša do uporabnika. S tem postaja razvoj programske opreme 

vedno bolj kompleksen. Zagovorniki OKPO v največji meri poudarjajo ekonomske, tehnične 

in sociološke prednosti OKPO pred lastniško programsko opremo (Bensberg in Dewanto 

2003, 2–4).  

Prednosti OKPO 

Prednosti OKPO, ki jih je ugotovil Gonzales (2000), so naslednje: 

– dostopnost do izvorne kode in pravica do spremembe programske opreme, 

– pravica do distribucije spremenjene programske opreme in ponovne uporabe v drugi 

OKPO, 

– pravica do uporabe programske opreme na kakršen koli način, tudi nudenja podpore in 

prodaje OKPO, 

– neizključna pravica do programske opreme; nobeden nima pravice, da omeji uporabo, 

distribucijo in razvoj programske opreme, 

– v programski opremi ni nepoznanega algoritma ali metode, ker je dostopna izvorna koda,  

                                                 
42 ISC (angl. Internet Software Consortium), ki ga sponzorirajo različna podjetja, razvija in distribuira 
komercialne različice OKPO. Med najbolj znanimi so DNS (angl. Domain Name System) in DHCP 
(angl. Dynamic Host Configuration Protocol). 
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– vedno obstaja možnost, da se izdela alternativno programsko opremo, ker je poznana 

izvorna koda, 

– nihče ne more zahtevati plačila za spremenjeno različico programske opreme, vsakdo 

lahko začne novi projekt na obstoječi izvorni kodi programske opreme. 

Te prednosti izhajajo že iz same licenčne politike OKPO. Po van Reijswoudu in de Jagerju 

(2008, 33) so prednosti OKPO še zmanjševanje cene in odvisnosti od tehnologije in znanja. 

Cena postavitve programske opreme je enaka za manjše in večje postavitve, enostaven je 

dostop do OKPO. Programsko opremo je možno lokalizirati, nižje so omejitve za vstop v 

poslovni svet IKT tehnologije in sodelovanje v globalni mreži razvoja programske opreme ter 

neodvisnost od izdelovalcev programske opreme (prav tam). 

Prednost OKPO je tudi v popolni prilagoditvi uporabniku oziroma organizaciji, predvsem v 

primeru, ko je zagotovljeno dovolj znanja in sredstev, da se spremeni funkcionalnost.  

Odprti standardi OKPO omogočajo večjo možnost integracije z drugo programsko opremo, 

vendar samo s tisto, ki podpira iste standarde. Izmenjava dokumentov, ki ne podpira odprtih 

standardov, zahteva, da ima programska oprema vgrajene pretvornike za pretvorbo 

dokumentov v ustrezen format (Muffatto 2006, 139). 

Preglednost (angl. Transparency) OKPO je ključna prednost (Blankenhorn 2005). S pogledom 

v izvorno kodo lahko natančno ugotovimo delovanje programske opreme. Lahko jo 

funkcionalno razdelimo in popravimo. V OKPO je teoretično nemogoče skriti nezaželeno 

kodo (angl. Spyware). Kako močna je ta prednost OKPO, je moč ugotoviti z dejstvom, da tudi 

nekateri lastniki programske opreme predvsem izobraževalnim ustanovam odprejo del izvorne 

kode.43 Preglednost je še posebej uveljavljena v programski opremi, ki ima vlogo varovanja 

računalniškega omrežja, kot so požarni zidovi (angl. Firewall), zaščita delovnih postaj in 

strežnikov pred nezaželeno programsko opremo ter varnostna programska oprema (angl. 

Network Security Tool). 

Slabosti OKPO 

Slabosti OKPO so po Gonzalesovem (2000) mnenju naslednje: 

– Ni zagotovila, da se bo razvoj programske opreme dokončal, četudi se programska 

oprema izdela do stabilne različice, ni zagotovila za nadaljnji razvoj. To se zgodi tudi z 

lastniško programsko opremo, vendar je ta težava bolj opazna za OK projekte.  

– Obstajajo lahko znatne težave, povezane z intelektualno lastnino, saj je v nekaterih 

državah možno patentirati programsko opremo oziroma metode. Težko je vedeti, ali so 

katere izmed uporabljenih metod, ki rešujejo programske težave, patentirane ali kako 

                                                 
43 Microsoft to programsko opremo imenuje »shared source«. 
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drugače zaščitene. Tak izdelek je treba umakniti iz uporabe ali se z lastnikom registrirane 

metode dogovoriti drugače. 

– Težko je vedeti, ali obstaja OK programska opreme, ki jo potrebujemo, in njeno trenutno 

stanje uporabnosti; premalo je oglaševanja o uspešnih projektih in stanjih. 

Podpora OKPO v večini primerov poteka preko spletnih omrežij in skupnosti za zagotavljanje 

podpore preko forumov in blogov. To predstavlja slabost OKPO, saj tak način OK skupnosti 

ne more zagotoviti visoko raven odziva. OK skupnosti razen morale nič ne zavezuje k 

reševanju težav. 

Slabosti OKPO so vidne tudi za manj razširjeno programsko opremo (van Reijswoud in de 

Jager 2008, 35). Raba takšne programske opreme na daljši rok za podjetje predstavlja 

tveganje, da postane neuporabna, ker postane nekompatibilna z drugo programsko opremo. 

Običajno ima manj razširjena OKPO manj prijaznejše uporabniške vmesnike, ki niso dovolj 

prilagojeni za manj zahtevne uporabnike in običajno ima tudi manjšo uporabnost, saj je niso 

pregledali analitiki. Podpora takšne programske opreme je bolj usmerjena k razvijalcem in 

naprednejšim uporabnikom.  

Za OKPO, ki je brezplačna, se ne zahteva uporabniške in administracijske dokumentacije, če 

je pa že izdelana, je napisana v jeziku, ki ni poznan širši množici uporabnikom. 

Varnost v OKPO po raziskavi Forrester Research (Coredna 2009, 4) dosega le 58 % zaupanja 

vodij služb za informatiko. Način dela OK skupnosti ne pomeni vedno, da vključuje nadzor 

zagotavljanja varne programske opreme. Nujno tudi ni, da so programsko opremo pregledali 

kvalificirani strokovnjaki. Ta zagotovila so uveljavljena samo za razširjeno in uveljavljeno 

OKPO, ki predstavlja viden tržni delež uporabe OKPO. 

Slabost OKPO je tudi, da izdelovalci programske opreme ne dokumentirajo postopkov 

najboljših praks (angl. Best Practices), kako izvesti prehod iz lastniške na OKPO, in da 

OKPO velikokrat zaostaja za novimi strojnimi sestavinami (angl. Hardware Peripherals) (van 

Reijswoud in de Jager 2008). Razlog za to je tudi v tem, da se OK skupnostim specifikacije 

nove strojne opreme izdajo z zamikom, saj imajo izdelovalci lastniške programske opreme 

običajno dogovor z razvijalci strojne opreme. Na ta način si izdelovalci lastniške programske 

opreme pridobijo konkurenčno prednost. 

Če je pred več kot 5 leti veljalo, da je OKPO zanesljivejša in stabilnejša od lastniške, sedaj to 

ne drži popolnoma, saj se izkazuje, da sta programski opremi enakovredni ali pa da je 

lastniška v nekaterih primerih bolj zanesljiva (TuxRadar 2009a). 

Razlogi, zakaj podjetja zavračajo uporabo OKPO, so predvsem (Goode 2004): 

– ni vsebinske ustreznosti za postopke dela, ki se izvajajo v podjetju, 

– ni zanesljive stalne tehnične podpore, 



31 

– dodatni stroški za izobraževanje uporabnikov in 

– nezaupanje v združljivost z obstoječo programsko opremo v podjetju. 

Integracija OKPO z lastniško programsko opremo ima velikokrat tehnične ovire. V večini 

primerov je razlog nezainteresiranost lastnikov lastniške programske opreme, da izdelajo 

vmesnike ali protokole, ki so podprti z odprtimi standardi. OKPO tako postane v več primerih 

podrejena lastniški PO in je tudi izdelana tako, da se integrira z lastniško.44 

V letu 2005 (Abel, 1–4) se je izvedla anketa odgovornih za izbiro programske opreme v 

njihovih ustanovah. Na študijo se je odzvalo 200 anketirancev, ki so odgovarjali o razlogih za 

neuveljavljanje OK. Glavni razlogi in ovire so bile: 

– večina je bila zadovoljna s trenutno programsko opremo, ki ni OK, 

– negotovost glede dejanskih stroškov vpeljave OKPO, saj menijo, da je za vpeljavo OKPO 

v podjetju treba imeti več IT strokovnjakov, 

– dojemanje, da OKPO ni na voljo v paketu za takojšnjo uporabo (angl. Out of the Box), 

ampak zahteva lokalne prilagoditve, 

– nizko zaupanje glede širše stopnje uporabe OKPO zunaj organizacije, 

– pomanjkanje ponudnikov za nudenje podpore OKPO in 

– nejasnosti v zvezi z usmeritvami in stabilnostjo OKPO.  

Spreminjanje OKPO je lahko prednost OK, vendar se mnogokrat izkaže tudi kot slabost. 

Veliko število IKT svetovalcev opozarja, da je spreminjanje OKPO slabost, ker poseg v 

izvorno kodo zahteva veliko znanja. Spremembe morajo biti dokumentirane in dobro 

preizkušene (Fink 2003, 104). Službam za informatiko z majhnim timom se takšne posege 

odsvetuje. Tu ne gre zgolj za enkratno spremembo, ampak je treba te spremembe imeti v 

mislih tudi ob nameščanju nove različice OKPO.  

Slabost OKPO je lahko tudi v dokumentaciji, ki je lahko v različnih oblikah in ni poenotena, 

ali pa skrbništvo dokumentacije ni urejeno. Vsak projekt ima svojo obliko, največ 

dokumentacije pa je v obliki priročnikov. Nekaj dokumentacije je v obliki najbolj pogostih 

vprašanj (ang. Frequently Ask Questions − FAQ), zapisih na forumih in wikijih (Baron 2010, 

17–20) ter zapisih najboljših praks (angl. Best Practice). Slabost te OK dokumentacije je tudi 

v žargonu. Velikokrat se v dokumentaciji uporablja fraze in izraze, ki so razumljivi le 

posamezni skupnosti, ne pa širši (laični) javnosti. 

Model razvoja dokumentacije za OK in lastniško programsko opremo je različen (Baron 

2010, 7). Slika 3 prikazuje razlike med modeloma izdelave dokumentacije. Pri OK modelu 

dokumentacija nastaja ciklično, med uporabniki, razvijalci in izdelovalci dokumentacije. 

Desni diagram slike 4 prikazuje model izdelave dokumentacije lastniške programske opreme. 

                                                 
44 Na primer dokumenti, narejeni z urejevalnikom besedil Microsoft Office, so združljivi z 
OpenOffice.org programsko opremo. Z novimi različicami Microsoft Office dokumenti niso 100 % 
berljivi. 
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Tu razvijalci posredujejo funkcionalne in tehnične značilnosti programske opreme, ki jo 

prejmejo uporabniki.  

 

Slika 3: Model razvoja dokumentacije za OK in lastniško programsko opremo 

Vir: Baron 2010, 7. 

2.3 Razvoj OKPO 

2.3.1 Zgodovina OKPO 

Za začetek razvoja OK se navaja leto 1960, ko je IBM45 na trgu ponudil računalnike46 skupaj 

s prosto programsko opremo Symbolic Programming System (SPS).47 SPS se je uporabljal v 

akademskih in znanstvenih institucijah kot tudi laboratorijih nekaterih podjetij.48 Ideja o prosti 

programski opremi je omogočala, da uporabniki lahko izboljšajo in spreminjajo izvorno kodo 

(Conecta 2000). V 70 letih prejšnjega stoletja je IBM spremenil politiko nudenja proste 

programske opreme in s tem postavil mejnik v lastniški programski opremi (Schachter in 

Ceruzzi 2002, 4−5). Razlogi izdelovalcev programske opreme o prepovedi kopiranja 

programov in dostopa do izvorne kode ter spreminjanja so bili predvsem v prehodu izrabe 

računalnikov in programske opreme iz strogo namenske uporabe v raziskovalnih okoljih v 

komercialno uporabo (IBM 2010). Začetki širšega razvoja programske opreme in s tem 

razvoja odprte kode so se začeli leta 1969, ko je bil izdelan operacijski sistem UNIX49 (Azfal 

2007, 21).  

V poznih 70 in zgodnjih 80 letih prejšnjega stoletja sta se izoblikovali dve skupini, ki sta 

podpirali idejo OK. Prvi zagovornik je bil pionir OK Richard Stallman. Druga skupina 

                                                 
45 IBM je eden od največjih svetovnih pobudnikov IKT na tržišču. 
46 Računalnik serije IBM 1401. 
47 SPS je zbirni jezik kot alternativa strojnemu jeziku računalnika serije IBM 1400. 
48 At&T, Digital, HP, Xerox in drugi. 
49 UNIX so razvili inženirji podjetja AT&T in Bell v laboratorijih Bell na računalnikih PDP–7 (angl. 
Programmed Data Processor). 
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podpornikov pa je bila skupina Computer Science Research Group (CSRG) iz Univerze 

Berkeley (Berkeley University of California), ki je leta 1974 od Bell laboratorija pridobila 

izvorno kodo operacijskega sistema UNIX z namenom nadaljnjega razvoja (Conecta 2000). 

Rezultat tega sodelovanja je razvoj dveh OS, »Bell lab« UNIX in BSD (angl. Berkeley 

Software Distribution), ki sta bila na voljo univerzam za raziskovalne namene. 

V letu 1990 je Linus Torvalds izdal prvo jedro Linux OS pod licenco GPL. Linux OS je 

deloval na osebnem računalniku Intel i386. Linux je danes temeljni del razvojnega okolja 

LAMP. LAMP je kratica za Linux, Apache,50 MySQL51 in PHP/Perl/Python,52 OKPO 

(Fidonet 2011), na katerih temeljijo tudi razvoj spletnih rešitev in zbirke podatkov, kot je 

programska knjižnica OPAC.53  

V letu 1998 se je ustanovila organizacija OSI (angl. Open Source Initiative), ki promovira 

OKPO. Med prvimi večjimi OK programi, izdanimi pod licenco OSI, je bil internetni 

brskalnik Netscape (Netscape 2010), ki je izhajal iz komercialne različice Netscape. Z objavo 

izvorne kode se je internetni brskalnik razvijal naprej in tako je bil v letu 2002 izdan novi 

program z imenom Mozilla 1.0 in kasneje v letu 2004 z imenom Firefox (Mozilla 2010).  

Naslednji uspešen projekt organizacije OSI je OpenOffice.org, ki se je bil dan v uporabo leta 

2001. Z letom 2002 je bilo v organizacijo OSI registriranih že več kot 10.000 razvijalcev in 

izdanih je bilo več kot 6 milijonov kopij programskega paketa OpenOffice.org.  

2.3.2 Splošno o razvoju  OKPO 

OKPO je javna dobrina, ki jo razvijajo prostovoljci po vsem svetu. Osnova takega razvoja je 

pogoj, da je dostop do »odprte kode« programske opreme prost. Ta pojav je sprva začel 

postajati zanimiv ekonomistom in družboslovnim raziskovalcem, kasneje pa tudi 

komercialnim podjetjem, ki se ukvarjajo s tehnologijo programske in strojne opreme 

(Nuvolari 2003). Razloga za takšno zanimanje sta bila predvsem dva. Prvi je vedno večji 

pomen izdelkov OKPO, saj je bilo v brezplačno uporabo in distribucijo danih vedno več OK 

projektov, ki so bili tehnično, uporabniško in ekonomsko uspešni. Tu sta sprva izstopala 

predvsem dva projekta; Apache spletni strežnik in Linux OS, kasneje pa tudi internetni 

brskalnik Mozilla Firefox ter pisarniški programski paket OpenOffice.org. Drugi razlog je bil 

podan s konceptom razvoja, ki se je razlikoval od tedanjih konceptov, ki so temeljili na 

ekonomskih usmeritvah komercialnih podjetij (Tirole in Lerner 2001, 821).  

                                                 
50 Spletni strežnik za prikaz statičnih in dinamičnih strani na internetu. 
51 SQL podatkovna baza. 
52 PHP, Perl in Phyton so programski jezik, prva dva sta skriptna. 
53 OPAC je zbirka C + + razredov (angl. Classes) za izdelavo programske opreme za operacijska 
sistema Windows in Linux (Arnaud 1998). 
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Zaradi učinkovitega dela razvijalcev OK skupnosti in kakovostnih izdelkov OKPO je bil 

model razvoja opazen tudi za komercialna podjetja programske opreme, kot so IBM, Novell, 

Oracle, Sun, HP, Apple, Microsoft in še mnoga druga (Bessen 2005, 2−9). Ta in še druga 

podjetja so se vključevala v OK skupnost in namenjala sredstva in resurse za razvoj OKPO. 

Sodelovanje podjetij se je pokazalo kot strateškega pomena, saj je veliko IKT opreme 

vsebovalo brezplačno OKPO. Pri tem interesnem sodelovanju se je Linux kot OKPO pokazal 

kot najpomembnejši izdelek OK projektov (Bessen 2005, 4). 

Glavni motiv komercialnih podjetij programske industrije so izključno ekonomske narave, 

medtem ko je motiv razvijalcev OKPO v glavnem neekonomske narave. Po raziskavi iz leta 

2003 (David, Waterman in Arora) so bili motivi razvijalcev OK predvsem v pridobivanju 

novega znanja (78 %), možnost delitve znanja in spretnosti (49 %) z ostalimi razvijalci, 

zagotavljanje OKPO drugim uporabnikom in razvijalcem (33 %). Motiv za zaslužen denar je 

bil s 4,4 % predzadnji razlog. Vsekakor je bila največja pozitivna stran razvoja OK skupnosti, 

da jim je delo v OK skupnosti v veliko zadovoljstvo (78 %). Po Freyu (1997, 46) so razlogi 

sodelovanj razvijalcev programske opreme z OK skupnosti opredeljeni kot zunanji in notranji 

motivi. Zunanji motivi so doprinos razvijalca k dodatni funkcionalnosti programske opreme, 

ugledu in komercialni motiv. 54 Notranja motiva sta zabava in socialni motiv. 55 

Empirične raziskave (Koch in Schneider 2002, 27−42) so pokazale, da najbolj uspešni OK 

projekti že zdaleč niso neorganizirane skupnosti, temveč imajo močno hierarhično 

organizacijo. Nihče v projektu ni prisiljen sodelovati v nalogi, ki mu ne ustreza, ampak se 

interes prikroji sposobnostim posameznika, hkrati lahko vsakdo odstopi od projekta ne glede 

na razlog. 

Razvoj OKPO se pogosto opisuje kot najbolj globalni in uspešen primer kolektivnega izuma 

(von Hippel 2003, 209–211). Model razvoja OK projektov omogoča, da ko izdelek vstopi v 

uporabo, je odprt do izrabljenih tehnologij in s tem do izmenjave znanja, kar daje možnost za 

pridobivanje novih znanj in ponovnih izumov. Tako lahko OK obravnavamo kot gibanje za 

ohranitev kolektivnega izuma (Osterloh in Rota 2005, 15). Na splošno velja, da je »široka« in 

»močna« intelektualna lastnina ključna pri spodbujanju napredka, tudi pri razvoju OKPO. Pri 

močni intelektualni lastnini se šteje, da je nepogrešljiva spodbuda za motivacijo ustrezne ravni 

zasebne naložbe v iskanju novih tehnologij in izumov (Nuvolari 2003). 

Obseg in stopnjo razvoja OKPO je mogoče ugotavljati z rastjo najuspešnejših OK skupnosti, 

ki se ukvarjajo z razvojem OKPO. OK skupnosti s hrambo (angl. Repository) projektov 

programske opreme delujejo tudi kot centralne lokacije za razvijalce, ki razvijajo in nadzirajo 

                                                 
54 Komercialni motiv je mogoč s ponujanjem storitev tehnične pomoči pri vzdrževanju ali 
implementaciji programske opreme. 
55 OK skupnost je pogosto opisana kot darilna kultura (angl. Gift culture) namesto kultura izmenjave 
(Raymond 2001). Razvijalci programske opreme OK skupnosti navajajo, da jim je všeč občutek 
»pomagati drugim« ali »dajanje nekaj nazaj« v OK skupnost. 
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razvoj OKPO. Istočasno so to spletne strani za distribucijo OKPO in mnogih drugih 

samostojnih, že uveljavljenih OK projektov, ki niso vključeni v večje OK skupnosti. Tu 

izstopa predvsem SourceForge, ki je največje svetovno OK skladišče OK projektov. V letu 

2000 je bilo registriranih 2.370 projektov, v letu 2008 pa več kot 180.000.  

Najuspešnejše OK skupnost, ki promovirajo OK projekte, so: OASIS,56 SourceForge.net, 

OSI, FSF, WWW57 konzorcij in še mnogi drugi, ki se ne nanašajo zgolj na programsko 

opremo, ampak na vsa OK dela. Med njimi izstopa Creative Commons.58 

Benkler (2006, 28) je skoval izraz skupna proizvodnja na osnovi sovrstnika (angl. Common 

Based Peer Production − CBPP), da bi opredelil razvoj OK modela kot sodelovanje med 

večjimi skupinami posameznikov, ki uspešno sodelujejo za ustvarjanje informacij, znanja ali 

kulturne dediščine, brez računanja na ekonomske koristi.  

Novi model gospodarske proizvodnje z naborom velikega števila ljudi, usklajeno in običajno 

s pomočjo interneta, sodeluje v velikih in pomembnih projektih, večinoma brez tradicionalne 

hierarhične organizacije in pogosto, vendar ne vedno, brez finančnih nadomestil, izdeluje 

pomembne tehnološke izdelke. Eden najboljših primerov CBPP razvoja je enciklopedija 

Wikipedia.org. Na začetku je bil projekt deležen velikega skepticizma akademskih krogov, saj 

model ustvarjanja informacij temelji na demokratičnih modelih in odvisnosti tudi od 

amaterjev, ki pod določenimi pravili ustvarjajo vir informacij. Tudi ta model skupnega 

razvoja temelji na modelu OK. 

Razvoj programske opreme po modelu OK ali ustvarjanje baze znanja, kot je »wiki«, ni edini 

model skupnega ustvarjanja v korist družbe brez plačila. Poznani so še drugi modeli 

prostovoljnega dela. Dober primer obsežne prostovoljne udeležbe je projekt SETI@home. To 

je znanstveni preizkus izrabe porazdeljenih računalnikov (angl. Distributed Computing) 

prostovoljcev po omrežju internet. Več milijonov prostovoljcev po svetu je na lastne 

računalnike namestilo posebno programsko opremo in pripomoglo k obdelavi obsežnih 

naborov podatkov za iskanje zunajzemeljske inteligence (SETI 2010). 

                                                 
56 OASIS – Organization for the Advancement of Structured Information Standards je mednarodna 
neprofitni konzorcij, ki pospešuje razvoj, usmerja in prisvaja standarde storitev elektronskega 
poslovanja (angl. e-bussines). V največji meri se e-poslovanje usmerja v javnem sektorju. OASIS ima 
več kot 5.000 udeležencev, ki zastopajo več kot 600 organizacij in posameznih članov v 100 državah. 
57 WWW (angl. World Wide Web) konzorcij je bil ustanovljen oktobra 1994 z namenom, da z 
razvojem skupnih protokolov pospešujejo razvoj svetovnega spleta WWW. WWW ima okoli 350 
članic organizacij iz vsega sveta. 
58 Prvi projekt CC je bil izdan kot nabor avtorskih pravic za javno uporabo. Po načelih FSF GNU GPL 
je CC razvil spletno aplikacijo, ki pomaga uporabnikom, da lastna dela dajejo v javno uporabo in s 
tem ohranijo avtorske pravice. CC licence niso namenjene zgolj za programsko opremo, ampak za 
spletne strani, glasbo, film literaturo itd. 
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2.3.3 Individualni razvijalci 

Individualni razvijalci v nasprotju z organiziranimi razvijalci v skupini izvajajo osebne 

projekte. Na takšen način se je izvedla večina OSS projektov (Raymond 2001, 219–222). 

Namen takih projektov je bila izdelava programske opreme za lastne potrebe. Šele ko se je 

potreba razširila in sam razvijalec ni bil kos novim zahtevam, se je začel pojavljati skupinski 

razvoj. OK projekti zagotavljajo unikatno okolje za učenje razvijalskih veščin. Boljši 

razvijalci programske opreme z vpogledom v izvorno kodo nudijo manj veščim razvijalcem 

pomoč pri pridobivanju razvijalskih veščin in tehnik programiranja. Hkrati s tem se odpira 

možnost osebne pomoči pri reševanju težav in odpravi napak v programski kodi (Carillo in 

Okoli 2009, 4). Namen individualnega razvoja programske opreme je osebne narave, saj se 

razvijalci s tem želijo promovirati v javnosti, kar jim kasneje koristi tudi pri poslovni karieri. 

Postavlja se vzajemno priznavanje v OK skupnosti in zunaj nje, krepi se tudi pripadnost 

skupnosti (Scacchi 2007, 2). Forumi so dodatni izvor znanja in način osebne pomoči dobrih 

razvijalcev programske opreme. Organiziran razvoj OK projektov je nujen za večje projekte. 

OK model razvoja programske opreme daje vsem sodelujočim priložnost za delitev stroškov 

razvoja programske opreme. Sponzorji kot nosilci razvoja plačujejo razvijalce večjih 

programskih projektov. S tem si zagotavljajo poslovno priložnost za zaslužek pri razvoju 

lastnih programskih rešitev in dostop do široke palete znanja in dobrih razvijalcev programske 

opreme (Bitzer in Schröder 2006, 233–234). Sponzorjem se tudi odpira poslovna priložnost, 

da se programska oprema, ki je licenčno brezplačna, prodaja uporabnikom kot izdelek, paket 

za takojšnjo uporabo, z minimalnimi namestitvami in uporabniško prijaznim vmesnikom. 

Nudi se tudi zaslužek za tehnično podporo in vzdrževanje na klic.  

2.3.4 Skupinsko programiranje 

Skupinsko programiranje zahteva sodelovanje, usklajevanje in nadzor vseh vpletenih v razvoj 

programske opreme. Pojavljajo se tehnični problemi, ki jih mora nekdo koordinirati in 

sprejemati odločitve za njihovo reševanje na primer, kdo bo razvil kateri del programske 

opreme (Scacchi 2007, 3–6). 

Dobra stran razvoja OKPO se kaže tudi v sodelovanju končnih uporabnikov. Ti močno 

sodelujejo pri procesu načrtovanja, saj podajajo vedno nove ideje o potrebnih 

funkcionalnostih programske opreme. Uporabniki sodelujejo tudi pri testiranju programske 

opreme. OK skupnost na ta način izboljšuje programsko opremo, in sicer brezplačno. Slabost 

takšnega razvoja programske opreme so neopredeljene legalne odgovornosti (Carillo in Okoli 

2009, 6), ki je posledica odprte možnosti sodelovanja vseh vključenih v razvoj programske 

opreme.  

Glavne interesne skupnosti za razvoj programske opreme v FOSS skupnosti so (van 

Reijswoud in de Jager 2008, 45): 



37 

– proizvajalci in distributerji programske opreme, 

– vladne ustanove, ki kažejo zanimanje predvsem z izdelavo nadzora, pobudami in zakoni. 

Vladne ustanove pa so tudi najbolj podvržene korupciji in so netransparentne in 

nepredvidljive pri določanju uporabe, 

– donatorji, predvsem iz IKT sektorja, 

– lokalna IKT industrija, majhna in slabo organizirana in še ne izkušena podjetja, ki si na ta 

način želijo pridobiti razvoj in znanje, 

– lokalne poslovne skupnosti, 

– civilna družba in  

– izobraževalne ustanove. 

2.3.5 Individualna udeležba v OK projektih 

Crowston in Scozzi (2002, 3−17) sta ugotovila, da člani OK skupnosti z individualno 

udeležbo pogosto vidijo lasten vložek za zabavno, osebno nagrajevanje ali pa zagotavljajo 

projektni prostor, kjer lahko izvajajo in izboljšujejo svoje tehnično znanje. Člani  

OK projektov z vložki razvoja programske opreme navadno delujejo na kreativne načine in si 

s tem izgrajujejo ugled in zaupanje na projektih (Jensen in Scachi 2007, 1–10). Rezultat 

posameznika ali skupine ni samo izdelek ali programska koda, ampak tudi strokovno znanje 

(Bergquist in Ljungberg 2001, 307–311). Člani projekta z željo po samopromociji 

komunicirajo in izmenjujejo svoje izkušnje. Bergquist in Ljungberg (prav tam) navajata, da si 

člani projektov velikokrat zagotovijo višji položaj na projektu ali zahtevnejše naloge, 

predvsem z ustrezno komunikacijo in učenjem drugih članov projekta.  

Mnogi razvijalci OK sodelujejo v več OK projektih in v različnih vlogah. V eni od študij, ki 

jo navaja Hars (2002, 25−39), je ugotovljeno, da 5 % razvijalcev sodeluje v 10 ali več  

OK projektih. Udeleženci OK projektov so najpogosteje pripravljeni sodelovati na projektih 

preko spletnih forumov ali elektronske pošte. Na ta način sodelovanja se razvija sodelovanje 

in prispevek k javnim razpravam o odprtih temah in problematiki neke naloge ali projekta 

(Yamauchi idr. 2000, 329−338).  

Razvijalci in drugi prostovoljci pogosto zagotavljajo svoje osebne računalniške vire  

OK projektom. Ti računalniški viri so lahko spletni portali za izmenjavo informacij, kot so 

oglasne deske, blogi ali skupinski repozitoriji,59 kjer se hrani izvorna koda programske 

opreme (Elliott 2008, 11). S tem se znižujejo stroški projekta, kar pripomore k hitrejšem 

zagonu projekta. Večino izvorne kode OK projektov je razvila majhna skupina ključnih 

razvijalcev. Ti nadzorujejo arhitekturo programske opreme in smer razvoja. Ostali udeleženci 

razvoja pa prispevajo posamezen del programske opreme – modul ali pa so vključeni k 

odpravi napak ali izdelavi manjših spremembe (Yamauchi idr. 2000, 329−338). V OK 
                                                 
59 Repozitoriji, kjer se hrani izvorna koda, so nadzirani z orodji za spremljanje različic programske 
opreme. Izdelani so mehanizmi za usklajevanje in izmenjavo izvorne kode med razvijalci. 
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skupnosti Ubuntu člani poleg izkušenj, izvorne kode ali drugih programskih orodij delijo tudi 

vrednote takšnega odprtega razvoja programske opreme, kjer se za razliko od znanega načina 

razvoja v komercialnih programskih hišah zagotavlja sodelovanje in prispevek po lastni izbiri 

in sposobnostih (Espinosa idr. 2002, 2). S tem je omogočeno, da se mali projekti lažje 

formalizirajo in uveljavijo v OK skupnost. Kot navajata Marwell in Oliver (1993, 2–11), se iz 

manjših projektov razvijejo večji, vendar šele, ko je dosežena dovolj velika mreža razvijalcev 

programske opreme. Razvoj programske opreme v OK skupnosti temelji na sočasnem razvoju 

skupnosti in programske opreme. OK projekti z majhnim številom razvijalcev ne prinašajo 

uspešnega rezultata. Potrebna je ekipa večjega števila razvijalcev, ki je kos reševanja večjih 

kompleksnih in dolgotrajnih nalog (Lehman in Ramil 2002, 275–276). 

Raymond (2001) je predstavil razvojni model OK projektov, ki je nastal na osnovi njegovih 

opažanj procesa razvoja Linux jedra in njegovih izkušenj pri upravljanju OK projektov. Med 

seboj je primerjal dva modela razvoja programske opreme, ki jih je poimenoval Cathedral in 

Bazaar. 

Model Cathedral predstavlja razvoj programske opreme na osnovi projekta, ki predpisuje vse 

funkcije in značilnosti, ki bodo vključene v končni izdelek. Delo razvijalcev programske 

opreme centralno koordinira in nadzoruje vodilni načrtovalec ali ekipa načrtovalcev.  

Pri modelu Bazaar se programska oprema razvije iz nestrukturiranega evolucijskega procesa. 

Vsi delajo vse in ves čas. Izvorna koda je izdana skupnosti. Delo koordinira osrednja skupina 

ljudi, ki sprejema tudi ključne odločitve. Program na nek način ves čas ostaja v razvojni (beta) 

fazi, različice se zelo pogosto izdajajo, včasih tudi po večkrat na dan. Skupnost razvijalcev ni 

namenjena samo razvijanju programske opreme, podajanju predlogov za izboljšave in 

poročanju o napakah, temveč naj bi pomagali odstranjevati in motivirati ter razširjati 

programsko opremo. Bazaar predstavlja decentraliziran model. Glavne prednosti po mnenju 

E. Raymonda (prav tam), ki jih nudi OK Bazaar pri razvoju programske opreme, so: 

– V OK projektih je učinkovita komunikacijska infrastruktura vzpostavljena že od samega 

začetka, zato so posledice Brookovega zakona60 pri OK razvoju manj kritične (Brooks 

1975, 25). 

– Pri razvoju OKPO poleg celotne razvojne ekipe programsko opremo testirajo tudi vsi 

končni uporabniki. S tem je produkt preizkušen na različnih strojnih in programskih 

okoljih. 

– OK projekti nimajo časovnega pritiska za izdajo različic programske opreme, kar ima 

svoje prednosti in slabosti. Prednost pogostih izdaj je hitro odkrivanje napak v 

funkcionalnostih in arhitekturi ter njihovo odstranjevanje z izdajo novih različic. Slabost 

                                                 
60 Brookov zakon pravi, da se storilnost razvijalcev programske opreme na projektu proporcionalno 
povečuje s številom razvijalcev, kompleksnost projekta se zaradi komunikacijskih in organizacijskih 
zahtev nelinearno povečuje glede na število razvijalcev programske opreme. 
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je, da to pri uporabnikih pogosto povzroča zmedo, saj kmalu izgubijo pregled nad vsemi 

izdanimi različicami in novostmi ter spremembami v njih. 

2.4 Primeri razvoja najuspešnejših OK projektov 

2.4.1 Apache projekt 

Apache je spletni strežnik za izmenjavo in usmerjanje podatkov po protokolu HTTP.61 Projekt 

izdelave spletnega strežnika z imenom Apache se je začel v letu 1994, ko se je svetovni splet 

širil tudi v komercialne namene.62 Apache spletni strežnik je bil že leto kasneje prva 

alternativa takrat uspešnemu Netscape63 in NCSA64 spletnemu strežniku. Vse od leta 1996 je 

Apache spletni strežnik najbolj uporabljen spletni strežnik, kar je razvidno tudi s  

slike 4. Trenutno je poznanih več kot 312 milijonov spletnih strežnikov, od katerega je 

aktivnih skoraj 80 milijonov. 48 milijonov spletnih strani temelji na spletnem strežniku 

Apache, kar predstavlja nekaj več kot 60 % vseh aktivnih spletnih strežnikov (Netcraft 2011). 

Meritve obiskanosti internetnih spletnih kažejo, da je spletni strežnik Apache v zadnjem letu 

najbolje obiskan v vseh treh kategorijah65 (BuiltWith 2011). 

 

Slika 4: Razširjenost spletnih strežnikov 

Vir: Netcraft 2011. 

                                                 
61 HTTP (angl. Hypertext Transfer Protocol) je protokol z naborom pravil in ukazov za izmenjavo 
datotek (besedila, slike, zvok in video). 
62 V letu 1996 je bilo spletnih strežnikov na svetovnem spletu nekaj več kot 10.000 na registriranih 86 
domenah, v januarju 2011 je bilo aktivnih spletnih strežnikov več kot 80 milijonov. 
63 Netscape spletni strežnik, znan kot Sun Java System strežnik. 
64 National Center for Supercomputing Applications – NCSA na Univerzi Illinois so izdelali spletni 
strežniki NCSA. 
65 Top 10.000, 100.000 in Top Million, slednji predstavlja spletne strežnike, ki imajo več kot milijon 
obiskovalcev na dan in teh je v marcu 2011 več kot 63 % v kategoriji Top Million. 
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Tehnološko gledano je spletni strežnik Apache nastajal iz spletnega strežnika NCSA, vendar z 

obnovljeno modularno in razširljivo tehnologijo. Takšen pristop je omogočal veliko 

razširljivost in prilagodljivost novim funkcionalnostim in tehnološkim zahtevam in različnim 

OS. Prednosti pred ostalimi spletnimi strežniki so bile že pred desetletjem (Lincoln in 

MacEachern 1999, 17−24): 

– velika odzivnost in učinkovitost, 

– prenosljivost (angl. Portable) na različne OS,66 

– dobra tehnična in uporabniška podpora, 

– dobra vizija razvoja tržišča, kar uporabnikom daje upanje, da izdelek čez čas ne bo izginil 

iz tržišča, 

– je stabilen in zanesljiv, 

– je tehnološko napreden in odprt, 

– je razširljiv in odprt za druge module programske opreme – lasten razvoj, 

– je enostaven za vzdrževanje, 

– uporabnikom nudi možnost sodelovanja z virtualno skupnostjo razvijalcev. 

V začetnih različicah je imel spletni strežnik Apache prednost tudi v tem, da je imel nizke 

strojne zahteve, kot je majhna količina potrebnega diskovnega prostora, imel je dobro 

dokumentacijo, enostavno brezplačno distribucijo in odprt licenčni sporazum. Apache spletni 

strežnik se uporablja pod pogoji Apache licence (trenutna različica 2.0), ki ustreza pogojem 

OK licence. 

Zaradi vse večje uporabnosti in razširjenosti strežnika Apache je bilo leta 1999 ustanovljeno 

neprofitno združenje ASF, ki zagotavlja organizacijsko, pravno in finančno podporo OK 

Apache projektom. Trenutno je odprtih več kot 100 projektov, ki temeljijo na Apache 

spletnem strežniku (ASF 2011). ASF stališče o intelektualni lastnini je drugačno od ostalih 

OK projektov. Projekte, ki gostujejo na Apache tehnologiji, nadzira ASF združenje. S tem 

ASF prevzame odgovornost za projekt. Vsak projekt, ki gosti na Apache strežniku, mora biti 

potrjen preko projekta Apache Incubator Project − AIP, ki je del ASF združenja in je 

odgovoren za registracijo novih projektov.  

Apache strežnik je uporabljen tudi v kombinaciji z drugimi OK programskimi paketi. Eden 

izmed uspešnejših je programski paket LAMP. LAMP sestavljajo štiri OK programske rešitve 

(Linux OS, Apache spletni strežnik, MySQL podatkovna baza in Perl/PHP/Pyton programski 

jeziki), s katerimi je možno izdelati zmogljiv sistem spletnih aplikacij in servisov (LAMP 

2011). Prednosti uporabe LAMP programskega paketa so nizki stroški razvoja, saj so vsi 

moduli ali deli programske opreme brezplačni, velika razpoložljivost razvijalcev LAMP 

skupnosti, obsežna in dobro dokumentirana tehnična dokumentacija, razširljivost, 

prilagodljivost, preprosta postavitev LAMP programskega paketa in veliko število rešitev in 

                                                 
66 Unix, Linux, Microsoft, OS/2, Apple OS. 
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podjetij, ki imajo programske rešitve, povezane z LAMP programsko opremo (Canderle 

2009). 

Apache spletni strežnik je izdelan za različne OS, kot so MS Windows, Linux, MAC OS, 

IBM AIX, BSD Unix in druge različice Unix in Windows OS. Ta možnost Apache spletnemu 

strežniku daje večjo uporabnost od ostalih lastniških spletnih strežnikov. Razširljivost, 

tehnološka odprtost, modularnost in dostop do izvorne kode spletnega strežnika Apache, je 

zanimiva tudi za druge programske rešitve, ki jih ponujajo največja komercialna programska 

podjetja, kot so Oracle, SUN in IBM. Veliko programskih aplikacij teh komercialnih podjetjih 

temelji na Apache strežniku (Apache 2011). Tehnologija spletnih strežnikov je primorana 

slediti potrebam komercialnih storitev, ki jih na eni strani predstavlja tržišče spletnih storitev 

(angl. Application Service Provider), na drugi strani pa potrebe uporabnikov teh storitev.  

Poleg robustnosti, zanesljivosti in modularnosti Apache spletni strežnik izstopa tudi po 

varnosti. Varnost je v spletnih rešitvah vedno bolj pomembna lastnost, saj se vedno več 

poslovanja izvaja preko svetovnega spleta. Zaradi tega morajo spletni strežniki imeti vgrajene 

ustrezne varnostne mehanizme, ki zagotavljajo varno izmenjavo podatkov in preprečujejo 

vdore v informacijske sisteme podjetij. 

2.4.2 Mozilla Firefox 

Firefox je brezplačen OK spletni brskalnik, ki ga je razvila Mozilla Foundation za Windows, 

Linux in Mac OS. Mozilla združenje je neprofitna organizacija, ki spodbuja odprtost, 

inovativnost in sodelovanje na internetu (Mozilla 2011). 

Licenciranje Mozilla Firefox programske opreme izvira iz licence Netscape Public License – 

NPL, ki jo je izdalo podjetje Netscape z javno izdajo izvorno kode spletnega brskalnika 

Netscape. Mozilla Firefox je avtorsko zaščiten pod licenco Mozilla Public License – MPL.  

Najboljši pokazatelj popularnosti programske opreme so meritve števila namestitev. V 

Sloveniji je priljubljenost Firefox spletnega brskalnika na precej višjem mestu kot v 

svetovnem merilu. Po raziskavi IPROM (2010) je Mozilla Firefox enakovreden 

Microsoftovemu Internet Explorer − IE, ki skupaj predstavljata več kot 90 % vseh 

nameščenih internetnih brskalnikov. V svetovnem merilu je število namestitev Firefox 

internetnega brskalnika precej manjše in znaša nekaj več kot 17 %. Microsoftov delež IE z 

vsemi različicami je več kot 52 % (Netmarketshare 2011). Firefox in IE počasi izgubljata tržni 

delež s prihodom Google Crome internetnega brskalnika. V Združenih državah Amerike ima 

Microsoft IE z vsemi različicami trenutno 48 % delež, sledi Mozillin Firefox s 26 % in 

Google Chrome s 14 % (Noyes 2011). 
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Internetni brskalnik Firefox je postal uspešen predvsem zaradi načina razvoja, podajanja in 

implementiranja inovacij in motiviranja prostovoljnih razvijalcev programske opreme, da se 

inovativnost hitreje in učinkoviteje uporabi v programski opremi (Booth 2010, 30−39).  

Prednosti Firefox brskalnika pred lastniškim Microsoft IE so (Noyes 2011): 

– Microsoft je razvoju IE dal manjši poudarek, saj se je ukvarjal z novejšo različico 

operacijskega sistema Windows 7, 

– Firefox je od prejšnje različice Firefox hitrejši za štirikrat, 

– Firefox je vodilni pri ščitenju zasebnosti67 na spletu, Microsoft pa ga pri tem posnema, 

– razvijalci Firefoxa so uporabniki, zato so funkcionalnosti narejene po meri uporabnikov, 

– koda Firefox internetnega brskalnika je bolj varna, saj že razlog, da je odprta, uporabniku 

daje večjo zaupanje, po drugi strani so vse napake programske opreme objavljene in 

popravki dani javno v uporabo. Microsoft odpravlja te napake počasneje.  

Inovativnost programske opreme Firefox se kaže v enostavni implementaciji funkcionalnosti 

in preglednosti. Glavne lastnosti Firefox različice 4 so: enostavno in hitro brskanje po straneh 

s preddefiniranimi vsebinami (vreme, borza, športne napovedi itd.), visoka odzivnost, 

napredne tehnike izrabe varnostnih zaščit,68 prilagodljiv vmesnik,69 jezikovne podpore s 

črkovalniki,70 nove tehnologije,71 ki jih prinaša Hyper Text Markup Language – HTML,72 

intuitivni vmesnik in sinhronizacija vsebin73 z različnimi napravami, kot so delovne postaje, 

dlančniki ali mobilniki (Mozilla 2011). 

Eden od razlogov za priljubljenost Firefoxa je izdelana spletna stran, poznana pod imenom 

SUMO (SUpport.MOzilla.com74), ki uporabnikom nudi pomoč v različnih jezikih. Jezik se 

izbira samodejno glede na domeno75 dostopa. Organizirana je tudi globalna tehnična pomoč, 

                                                 
67 Izdelan je mehanizem brez sledenja (angl. Do not Track), ki ščiti zasebnost uporabnika in ne 
dovoljuje, da so uporabniki spremljani na spletu. 
68 Varnostne zaščite za plačevanje preko spleta (angl. Instant Web Site ID), zaščita napadov vsebin  
(angl. Content Security Policy), zasebno brskanje, ki se ga uporablja za bančno poslovanje, 
protivirusna in malware ter antiphising zaščita (angl. Phising je način e-poštnega zavajanja, s katerim 
se ukrade identiteto) in zaščita pred nezaželeno programsko kodo (angl. Outdated Plugin Detection, 
Addons). 
69 Upravljanje z zgledom, nalaganjem vsebin ob zagonu, pregled novic, naslovnic, oblikovanje 
delovnega nabora orodij in programov itd. 
70 Firefox je preveden v več kot 70 jezikovnih različic. 
71 Vmesnik posodabljanj, HTML ver. 5, ki vključuje WebM in HD video, razčlenjevalnik kode (angl. 
Parser), lokalno indeksno bazo, novo generacijo grafičnih vmesnikov (angl. API) za datotečni sistem, 
animacije in avdiovsebine. 
72 HTML je označevalni jezik za izdelavo spletnih strani. Predstavlja osnovo spletnih dokumentov, ki 
poleg prikaza vsebine dokumenta v brskalniku določijo tudi strukturo in semantični pomen delov 
dokumenta. 
73 Vsebine so gesla, nastavitve brskalnika in zaznamki (angl. Bookmarks). 
74 V slovenščino preveden portal za podporo internetnemu brskalniku (http://support.mozilla.com/ 
sl/home). 
75 Domena je spletni naslov na internetu, na katerem lahko obiskovalci najdejo spletno stran. Domena 
je sestavljena iz treh elementov, vrhnje domene, naslova in pod domene. 
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ki poleg nudenja podpore promovira uporabo spletnega brskalnika. V letu 2008 je bila 

različica 3 v 24 urah distribuirana v več kot 8 milijonih kopij (Keizer 2011). Ti podatki ne 

kažejo samo na priljubljenost izdelka, ampak tudi na zaupanje v programsko opremo, 

predvsem z vidika kakovosti, zanesljivosti in varnosti. 

2.4.3 Linux 

Linux je večuporabniški76 in večopravilni77 OK OS. Njegova glavna prednost pred ostalimi 

OS iz tehničnega vidika je, da deluje na različni strojni opremi78 (Freebyte 2011). Področje 

uporabe Linux OS je zelo široko; uporablja se na delovnih postajah, strežnikih, super 

računalnikih, posebni mrežni opremi (usmerjevalniki, stikala itd.), dlančnikih in drugi opremi, 

ki ni del IKT. Za potrebe IKT je izdanih več kot 20 različnih distribucij79 (Freebyte 2011). 

Nekatere distribucije so po vsebini programske opreme enakovredne, druge so specializirane 

za konkretne postavitve programske opreme (strežniki, delovne postaje) ali druge potrebe v 

IKT  okolju, kot je recimo potreba po minimalni zahtevnosti strojne opreme,80 distribucije z 

jezikovno različico ali pa distribucije na grafičnih delovnih postajah (angl. Linux Desktops). 

V Sloveniji je poznana Linux Pingo81 distribucija izdelana pod projektom društva LUGOS.82 

Gre za preprost, poslovenjen in uporabniku prijazen Linux OS, ki temelji na najbolj 

popularnih odprtih distribucijah podjetja Red Hat in projekta Fedora. Med najbolj poznanimi 

grafičnimi okolji so poznane distribucije KDE, Gnome, ICEWM in Xpde. 

V obdobju zadnjih 10 let so vse distribucije Linuxa izdelane tako, da ima uporabnik čim manj 

težav pri namestitvi in da namestitev potrebuje manj diskovnih zmogljivosti. Meritev časa 

namestitve Ubuntu Linux distribucije je v primerjavi z OS Windows 7 različico v povprečju 

hitrejša za več kot 50 %. V primerjavi potrebnega diskovnega prostora za namestitev Ubuntu 

Linux OS in namestitve Windows 7 OS je ugotovljeno, da Linux potrebuje za več kot 400 % 

manj prostora (TuxRadar 2009b).  

Linux temelji na standardu POSIX83 OS, kar pomeni, da je večina programov, napisanih za 

Unix ali Linux, zaradi prevajanja (angl. Recompile) z minimalnimi popravki uporabna na 

                                                 
76 Večuporabniški pomeni, da lahko na istem računalniku istočasno dela več uporabnikov. 
77 Večopravilni omogočajo istočasno izvajanje več programov (Microsoft 2002). 
78 Sprva je bil izdelan za procesorje Intel x86, zdaj pa tudi za druge procesorje, kot so DEC Alpah, 
ARM, Motorola 680x0, PowerPC in SUN SPARC. 
79 Med najbolj poznanimi distribucijami so Ubuntu, OpenSUSE, Fedora, Debian, Red Hat, Mandriva, 
Freespire, Slackware in Gentoo. 
80 Puppy Linux, več na (http://www.puppylinux.com/), Vector Linux, več na 
(http://www.vectorlinux.com/). 
81 Prva različica je nastala leta 2000. 
82 Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije LUGOS (angl. Linux User Group Of Slovenia) združuje vse 
uporabnike operacijskega sistema GNU/Linux na območju Slovenije. 
83 POSIX – Portable Operating System Interface je odprt standardni vmesnik, ki ga predpisuje 
organizacija IEEE in jih priznavata ISO in ANSI. 
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drugih sistemih, kar za druge lastniške OS, kot so Apple Mac X ali Windows ne velja 

(WordPress 2010). Lastniška programska oprema ima predviden način uporabe (standardi in 

protokoli) proizvajalca in nima interesa v povezovanju z drugimi OS, predvsem brezplačnimi, 

zato obstaja velik interes OK skupnost, da se integracija in povezovanje z lastniško 

programsko opremo izdela za OKPO. 

Prednosti Linux OS so še zanesljivost, cena, licenčna politika, varnostni mehanizmi. Pri OS 

Linux je že od prvih distribucij omogočena administracija na daljavo. Poleg tega so prednosti 

Linuxa še kontrola programskih in strojnih virov84 (angl. Resource), prilagoditve  

(angl. Customization) in prilagodljivost s strojno opremo (Smith 2005, 21).  

V Sloveniji je zastopanih več kot 10 različnih distribucij Linux OS. Najbolj zastopana je 

distribucija Ubuntu z več kot 3000 kopijami, sledijo Mint, Fedora in druge (OKO 2011). 

Linux strežnik 

Funkcionalnosti, ki jih podpira Linux strežnik, so številne, saj se nabor spreminja z razvojem 

IKT in potrebami uporabnikov. Zaradi dostopnosti do OK in interesov po povezljivosti z 

ostalimi sistemi, je razvoj novih funkcionalnosti vsakodneven. V prvih različicah Linux 

distribucije so bile izdelane funkcionalnosti: datotečni in tiskalniški sistemi, protokoli za 

povezljivost z ostalimi OS (NetWare, Machintosh, AIX itd.), sistemi za varno povezovanje v 

informacijske sisteme (Windows, LDAP,85 kerberos,86 Active Directory − AD87), protokoli za 

oddaljeni dostop (rlogin, telnet, SSH, X−Windows itd.), elektronska pošta (protokoli SMTP,88 

IMAP,89 POP90) in drugi sistemi in servisi (Backup,91 DHCP,92 DNS,93 NTP94). Z novimi 

                                                 
84 Kontrola nad programi in parametri OS. 
85 LDAP − Lightweight Directory Access Protocol je aplikacijski (e-pošta, imenik itd.) protokol za 
dostop in spreminjanje vsebin imenika. Protokol deluje preko TCP/IP protokola. 
86 Kerberos protokol je mrežni protokol za zagotavljanje varnostni mehanizmov pri procesu 
avtentikacije. 
87 Krajše AD  je imeniški servis mrežnih storitev Windows OS. Imenik AD vsebuje objekte, kot so 
uporabnik, računalnik, skupine itd. 
88 SMTP − Simple mail transfer protocol je protokol za prenos elektronske pošte po TCP/IP omrežju. 
89 IMAP − Internet Message Access Protocol je internetni protokol na aplikacijskem sloju, ki se 
uporablja za dostop do e-pošte na oddaljenem strežniku. 
90 POP – Post Office Protocol je protokol za prenos elektronske pošte za izmenjavo pošte med poštnim 
klientom in poštnim strežnikom. 
91 Angl. Backup je mehanizem varovanja datotečnega sistema ali podatkov relacijskih baz. 
92 DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol je TCP/IP omrežni protokol za dinamično 
nastavitev.  
IP naslova. Ta protokol je izdelalo podjetje Microsoft. 
93 DNS  – Domain Name System je protokol za pretvorbo imen računalnikov v IP naslov (npr. 
192.1.3.22) v TCP/IP omrežju. 
94 NTP  – Network Time Protocol je protokol v omrežju TCP/IP za sinhronizacijo časa na 
računalnikih. 
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različicami se funkcionalnosti razširjajo na področje virtualizacije strežniških okolij, 

programov za varovanje strežnikov v primeru izpada (angl. Cluster) itn. (Smith 2005, 20−25). 

Po raziskavi iz leta 2009 (IDC) je vseh nameščenih Linux strežnikov več kot 2,7 milijona. 

Kljub temu da ni natančnih podatkov o številu Linux uporabnikov in tržnem deležu Linuxa, 

se ocenjuje, da je bil aprila 2010 tržni delež Linux OS 1,6 % trga OS. Ocenjuje se, da je 1.200 

milijonov osebnih računalnikov v uporabi (Forrester Research), kar predstavlja, da je več kot 

19 milijonov Linux uporabnikov (Numberofnet 2010). 

IBM sodeluje z Linuxom. V letu 2009 (LIRIS) je IBM imel registriranih več kot 100 

projektov, na katerih je delalo več kot 600 inženirjev. Glavne prednosti razvoja na Linux OS 

so, da je Linux OS skalabilen, varen sistem, podpira internacionalizacijo, ima datotečni 

sistem,95 sistem upravljanja z gručami računalnikov (angl. Clusterin System Management) in 

je zanesljiv ter podpira POSIX96 nitenje (angl. Threading).97 

Zadnja leta se OS Linux jedro razširja na področje mobilnih OS pod imenom Android. V 

ZDA je bil Android v letu 2011 nameščen na 37 % mobilnih napravah (Mandalia 2011). 

Linux naj bi bil za 40 % cenejši od Windows OS. Ocena je podana na osnovi triletnega 

obdobja lastništva in vseh skupnih stroškov v istem obdobju (angl. Total Cost of Ownership − 

TCO) (RFG 2005). Stroški vključujejo nabavo licenc in strojne opreme, postavitev opreme, 

podporo prodajalcev opreme, izobraževanje IT strokovnjakov in podporo sistemske 

administracije. 

Po analizah IDC, svetovalne skupine iz leta 2009 (IDC 2009), ima Linux OS prikazano boljšo 

prihodnost, tako v ekonomski rasti kot tudi iz tehničnega vidika, saj številne nove tehnologije, 

kot so virtualizacija strežnikov98 ali računalništvo v oblaku (angl. Cloud Computing), 

temeljijo na OS Linux. Linux je močno združljiv tudi za informacijske sisteme, kot so 

podatkovne baze99 in celovite programske rešitve (angl. Enterprise Resource Planing − 

ERP100). Z zavedanjem, da je Linux brezplačen in da ima preko različnih OK skupnosti 

močno podporo uporabnikom, mu daje dodatno možnost povečevanja tržnega deleža. 

                                                 
95 Angl. Journal Filing System je datotečni sistem, ki samodejno vzdržuje spremembe različic datotek. 
96 POSIX − Portable Operating System Interface for Unix je standard, ki ga nadzira IEEE inštitut in 
opredeljuje aplikacijske vmesnike za programsko opremo, da so združljivi med seboj. 
97 Nitenje je postopek, ki omogoča, da se izvaja več operacij istočasno. 
98 Angl. Virtualization v IKT predstavlja ustvarjanje navideznega sistema z enako funkcionalnostjo kot 
pravi – osnovni sistem (s strojno in programsko opremo). Virtualiziran sistem deluje na osnovnem 
sistemu. 
99 Podpora za lastniške Oracle, IBM DB2, Informix, Sysbase in druge OK relacijske baze. 
100 Podpora za SAP ERP sistem. 
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Linux na delovnih postajah 

Po raziskavi Fransenove in Scotta (2010, 4–6) na izbor Linux OS na delovnih postajah 

vplivajo predvsem: pozitiven odnos do uporabe Linux OS, enostavnost uporabe in uporabnost 

OS. Anketiranci navajajo še, da jim daje Linux OS možnost izbire OS in da lastniška 

programska oprema ni edina možnost. 

Okolje delovnih postaj je bolj povezano z uporabnikom kot strežnik, saj uporabnik do delovne 

postaje dostopa neposredno in si prilagaja okolje programske opreme. Prilagajanje delovnega 

okolja je zato bolj občutljivo področje za uporabnike. Raziskave kažejo (LIRIS 2009), da na 

odločitev o primernosti Linux OS na delovnih postajah vpliva tudi mnenje uporabnikov. 

Linux namizje delovnih postaj postaja zanimivo za zahtevnejša okolja, kot so okolja za 

razvijalce programske opreme. V raziskavi med letoma 2007 in 2009 je bilo ugotovljeno, da 

je Windows še vedno primarni OS za razvoj programske opreme, vendar pa narašča število 

namestitev Linux OS (Eclipse 2010, 10). 

2.4.4 OpenOffice.org 

OpenOffice.org je pisarniška programska oprema, ki vsebuje programe za urejanje besedil, 

preglednic, predstavitev, vektorskih slik, matematičnih enačb in podatkovnih zbirk.101 Pisarna 

OpenOffice.org je prirejena za več različnih OS, kot so Microsoft Windows, GNU/Linux, 

BSD, SUN Solaris in Mac OS X. OpenOffice.org podpira odprti standard za izmenjavo 

podatkov in poskuša biti čim bolj združljiv102 s pisarno Microsoft Office (OpenOffice 2009). 

Izvorna koda OpenOffice.org programske opreme je na voljo pod licenco GNU Lesser 

General Public License. OpenOffice.org ima jezikovno podporo in lokalizacijo za več kot 70 

jezikov. Prevodi OpenOffice.org programske opreme so narejeni za grafični vmesnik (angl. 

Graphical User Interface − GUI) in uporabniško dokumentacijo.  

Prednosti, ki jih ima OpenOffice.org programska oprema pred lastniško, so enake kot za 

večino OKPO. OpenOffice.org temelji na odprtem dokumentnem formatu (angl. Open 

Document Format − ODF), ki podpira združljivost z drugimi datotečnimi formati, kot so 

Microsoft Office, HTML, XML,103 WordPerfect, Lotus 123 in združljivost z odprtim 

dokumentnim standardom OAZIS (angl. Organization for the Advancement of Structured 

Information Standards), ki omogoča branje dokumentov v vseh urejevalnikih besedil. 

                                                 
101 Programski paket je trenutno na voljo v različici 3.3 in vsebuje naslednje programe: Writer, Calc, 
Impress, Base, Draw in Math. 
102 V različici 3 ima podporo za uvažanje Office Open XML–formata, ima podporo VBA (angl. Visual 
Basic for Applications) makrojem. 
103 XML −Extensible Markup Language je specificiran označevalni jezik za spletne dokumente. 
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Za uporabniško programsko opremo, v katero sodi OpenOffice.org, je pomembna uporabnost. 

Uporabnost nekega sistema je opredeljena kot stopnja, ki jo doseže uporabnik pri uporabi za 

učinkovito dosego ciljev.  

 

Značilnosti uporabnosti programske opreme ali sistema so po Nielsenu (2003): 

– učljivost – sistem je lahko učljiv in enostaven za uporabo,  

– učinkovitost – sistem se uporablja učinkovito in nudi večjo produktivnost,  

– pomnilen – funkcije in delo s sistemom se ne pozabljajo, tudi če se dalj časa ne 

uporabljajo,  

– napake – napak pri uporabi sistema je malo, če pa so, te niso kritične, četudi sistem ne 

deluje v celoti, in 

– zadovoljstvo – sistem je prijeten za uporabo. 

Nekatere od teh lastnosti so za OpenOffice.org po raziskavi (Shah 2009, 8−9) zastopane bolj, 

druge manj. Več kot 25 % uporabnikov ugotavlja, da je OpenOffice.org enostaven za 

uporabo, učljiv in le 10 % anketirancev je menilo, da nudi zadovoljstvo pri uporabi. 

Uporabnost programske opreme je bolj pomembna od funkcionalnosti programske opreme, 

kar dokazuje tudi raziskava, ki je bila izvedena v letu 2008 (Weier). Le 1 % vprašanih je 

odgovorilo, da je funkcionalnost dejavnik za uvedbo nove programske opreme, in več kot  

77 % anketirancev navaja, da je učinkovita raba tista, ki pogojuje uvedbo nove programske 

opreme. 

V letu 2008 je bilo preko spleta prenesenih 85 milijonov namestitev, v 2011 pa že več kot  

95 milijonov, kar kaže na popularnost in uporabnost OpenOffice.org. V raziskavi (Sigurðsson 

2008) so se stroški z uvedbo OpenOffice.org namesto lastniških Microsoft Office 2007 znižali 

za 91 %. 

Za OpenOffice.org je do leta 2010 veljal enak model razvoja programske opreme, kot za 

ostalo OKPO. Za razvoj je skrbela OpenOffice.org skupnost, ki je vključevala več kot 

450.000 ljudi iz vsega sveta. Preko te skupnosti se je ustvarjal pisarniški program, nudena je 

bila telefonska podpora in pomoč preko forumov (Openoffice 2009). Največji sponzor 

projekta OpenOffice.org sta bili podjetji Oracle in IBM. Z letom 2010 je Oracle postal lastnik 

OpenOffice.org in tudi glavni sponzor za nadaljnji razvoj programske opreme (Babcock 

2010). Oracle je z nakupom postal lastnik OpenOffice.org, kar je pri ključnih razvijalcih 

povzročilo nezadovoljstvo in zapustitev projekta. Ustanovilo se je novo neprofitno in 

neodvisno združenje The Documment Foundation, ki razvija izpeljanko z imenom 

LibreOffice. Razvoj dveh različic programske opreme z različnim videzom ali 

funkcionalnostjo lahko slabša uporabnost ali povzroča propad enega od OK pisarniških 

programov. Posledice te odločitve so na dolgi rok slabe za uporabnika, saj se iz vidika 

ustvarjanja nove blagovne znamke ustvarja zmeda med uporabniki in s tem pada tudi 

zaupanje za OK pisarniški program. 
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2.5 Primeri dobrih praks izrabe OKPO v nekaterih državah 

Merilo zastopanosti OKPO v posameznih državah so primeri dobrih praks, število razvijalcev, 

ki prihajajo iz posameznih držav, in število nameščene OKPO. Državne institucije z lastnimi 

pobudami, priporočili, ukrepi in zgledom imajo velik vpliv na rabo OKPO v podjetjih. Dobri 

primeri praks se v posamezni državi kažejo tudi z velikostjo in številom podjetij, ki nudijo 

podporo za OKPO drugim podjetjem. 

Formalno sprejetje politike in akcijski načrti na nivoju držav predstavljajo spodbudo pri 

uvajanju OKPO v državah, kar se dogaja od leta 2000. Akcijski načrti imajo ključno vlogo pri 

prehodu OKPO v javni upravi, ne pa tudi v gospodarstvu. Poleg strateških politik in akcijskih 

načrtov vlad so pomembni operativni načrti. V državah Evrope so poznani načrti v Nemčiji 

(Gerloff 2008), Veliki Britaniji (CabinetOffice 2010), Franciji (OSOR 2008) in Španiji 

(Cenatic 2010). 

OK skupnosti so prepoznane kot razvojna priložnost na ravni EU tudi zunaj EU. S področjem 

OK v javni upravi se je ukvarjal program IDABC (angl. Interoperable Delivery of European 

eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens). V okviru 

programa so bile izvedene analize in pripravljena navodila o uporabi OK v javnih upravah. 

Ključni rezultat programa IDABC sta portal in platforma OSOR.eu (angl. Open Source 

Observatory and Repository for European Public Administrations). OSOR.eu podpira in 

spodbuja razvoj in uporabo OKPO in proste programske opreme ter hkrati promovira in 

povezuje delo nacionalnih OK skupnosti, spodbuja nastajanje repozitorija OKPO in dobrih 

praks zunaj evropskega združenja (OSOR 2011). 

Evropska komisija je v letu 2010 sprejela dokument združenja EIF (angl. European 

Investment Fund), ki opredeljuje potrebo po interoperabilnosti in posledično tudi uporabi 

odprtih standardov in proste programske opreme v javni upravi v EU in njenih članicah (EC 

2010). 

Ustrezna ministrstva vlad po vsem svetu iščejo alternativno programsko opreme za lastniško 

programsko opremo. Ministrstva v Franciji, Nemčiji, na Nizozemskem, Italiji Španiji in v 

Veliki Britaniji uporabljajo operacijski sistem Linux, s čemer želijo spodbujati razvoj in 

uvajanje odprtih standardov, spodbujati decentraliziran razvoj programske opreme, 

zagotavljati večjo informacijsko varnost na delovnih mestih in zmanjšati stroške programske 

opreme (Bloor 2003). 

V nadaljevanju prikazujemo primere dobrih praks vodilnih držav na področju OKPO v EU in 

razvoj uporabe OKPO v Braziliji, Avstraliji ter primer uporabe OKPO v Sloveniji. 
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2.5.1 Nemčija 

Nemčija je na področju uporabe OKPO ena izmed vodilnih držav v EU, saj ima več kot  

10 letne izkušnje z uporabo OKPO, predvsem v državnih ustanovah in organizacijah ter pri 

razvoju OKPO. Nemški parlament je leta 2001 podprl resolucijo »Germany’s Economy in the 

Information Society«, ki podpira OKPO v javni administraciji. V letu 1999 je bila izdelana 

študija (Wichmann 2002, 3), ki je pokazala, da 42,7 % spletnih strežnikov temelji na 

operacijskem sistemu Linux. Ista študija je pokazala, da je OK operacijski sistem nameščen 

na več kot 30 % delovnih postaj, v 15,7 % je bila zastopana OK podatkovna baza in na 12 % 

delovnih postaj se je uporabljala OK programska prema, kot so KDE, Mozilla in 

OpenOffice.org. V 2001–2008 je bila v Nemčiji nizka podpora OKPO. Le 6 % IT 

strokovnjakov je menilo, da je OK del politike podjetja, več kot 51 % pa se jih s tem ni 

strinjalo. Raziskava iz leta 2008 (Actuate 2008), v katero je bilo vključenih 1.000 oseb iz 

managementa in IT oddelkov, je pokazala, da je 63,6 % anketirancev mnenja, da je OK 

pomemben segment programske opreme, ki jo je treba uvajati v podjetja, in igra pomembno 

alternativo pri izbiri programske opreme. S to raziskavo je bilo ugotovljeno, da 51 % 

anketirancev aktivno uporablja OKPO v poslovnem okolju. Glavna ovira pri večjem uvajanju 

OK so pomanjkanje znanja v organizacijah in težave z izvajanjem dolgoročne tehnične 

podpore. Ti podatki dokazujejo, da podjetja spremljajo dogajanja pri uvajanju OK na trgu in 

poznajo vrednost in pomanjkljivosti OKPO. 

Raziskava iz leta 2006 (Spath in Günther 2006, 71), v okviru katere so anketirali 2.000 javnih 

zavodov in javno upravo, je pokazala, da 79 % organizacij uporablja OKPO. Največje ovire 

za neuporabo OKPO v javnih ustanovah so bile pomanjkanje IKT strokovnjakov in bojazen 

po nezdružljivosti OKPO z obstoječo programsko opremo. Tretja ovira je bilo pomanjkanje 

znanja in izkušenj pri uporabi OKPO. Manj navedenih težav je bilo v večjih ustanovah (Spath 

in Günther 2006, 28–29). V 59 % je OKPO bila del strategije ustanov in v 17 % se je OK 

uporabljala sistematično za manj pomembna področja IKT. Ista raziskava je pokazala, da se je 

OKPO uporabljala v tri namene: 

– Dopolnjevanje obstoječih rešitev z drugimi funkcionalnostmi, in sicer 68 % s 

pisarniškimi programi (OpenOffice.org), 65 % je povezava s strojno opremo 

(usmerjevalniki) in 60 % na področju namiznih sistemov (spletni brskalnik, odjemalec  

e-pošte itd.). 

– Zamenjava obstoječega sistema z OS Linux (v 23 %), spletnim strežnikom Apache  

(v 33 %) in MySQL podatkovno bazo itn. 

– Uvedba OKPO za nove poslovne procese, ki prej niso bili informacijsko podprti.  

Raziskava (prav tam) je na splošno pokazala, da je uvedba OKPO zmanjšala stroške 

licenciranja in dala večjo neodvisnost od ponudnikov programske opreme. Znižanje licenčnih 

stroškov je pomenilo, da so organizacije prihranek na licenčnini uporabile na storitvah – za 

tehnično pomoč uporabnikom in prilagajanje sistemov, ki so potrebni za vsako programsko 
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opremo. Razlogi za iskanje zunanje pomoči pri implementaciji OKPO so predvsem 

pomanjkanje znanja in omejeni viri zaposlenih.  

Uvajanje OKPO zahteva veliko napora, še posebej v večjih poslovnih okoljih. Leta 2007 je 

bila v Nemčiji izdelana raziskava (Forrester 2008, 7–8), v kateri je bilo ugotovljeno, da je bilo 

le v 26 % primerih sprejeta odločitev, da se OKPO v naslednjih 12 mesecih uvede v večja 

poslovna okolja. OKPO je bila zastopana na vseh področjih (v povprečju z 41 %). Visok 

odstotek uporabe pri OKPO je na področju poslovno kritičnih aplikacij (44 %). Nižji delež 

uporabe OKPO je le na področju pisarniške programske opreme (35 %).  

Podjetja, ki se ukvarjajo z nudenjem storitev OKPO, so v raziskavi Forrester (2008, 11–12) v 

55 % primerih menila, da ima OK srednje do zelo veliko vlogo pri poslovanju in vsaj 25 % 

prihodkov se ustvari na področju OKPO. Od teh podjetjih jih 18 % ustvari skoraj celotni 

prihodek na področju OKPO. Na področju inovacijskega potenciala OKPO v IT podjetjih jih 

71 % ocenjuje, kot da raba OK povzroča največji inovacijski potencial. Razlogi so predvsem 

v dostopnosti izvorne kode, izkoriščanju tehnologij in metod dela, ki omogočajo hitro širjenje 

znanja, rabe praks in tehnik programiranja, dostopnost in sodelovanje z razvijalci in 

uporabniki. Področje OKPO zagotavlja tudi povečanje zaposlovanja, predvsem podjetjem, ki 

se ukvarjajo z nudenjem storitev OKPO. 

Nemški portal CampusSource združujejo državne univerze in več kot 5.000 razvijalcev in 

uporabnikov z namenom izobraževanja in širjenja inovativnosti na področju razvoja OKPO. 

Rezultati so namenjeni vsem izobraževalnim ustanovam in podjetjem, ki uporabljajo izdelke 

CampusSource skupnosti. Odprtih je 19 večjih projektov. 

V Nemčiji je med najbolj znanimi združenji OK projektov združenje BerliOS, ki na eni strani 

združuje razvijalce in uporabnike, na drugi strani pa komercialna podjetja, ki nudijo OKPO, 

distribucije, tehnično pomoč in izobraževanja za OKPO. 

V letu 2010 je zvezna nemška vlada sprejela sklep, da bo postopoma začela uporabljati Open 

Document Format − ODF format zapisa dokumentov za izmenjavo, branje, pisanje in širjenje 

dokumentov v elektronski obliki. S tem naj bi se izboljšala interoperabilnost in konkurenčnost 

odprtih standardov OKPO (Hillenius 2008).  

Nemška vlada je v letu 2011 objavila, da bo sofinancirala konzorcij podjetij, ki razvija 

integracijo poslovne programske opreme na OK tehnologijah. Konzorcij sestavlja 16 podjetij, 

ki z raziskovalnim institutom razvijajo modularno rešitev na OK tehnologijah. Cilj je razviti 

rešitev, ki bo združljiva, odprta in prilagodljiva. Projekt se imenuje Open Source Integration 

Initiative – OSII (Lisog 2011). 

V letu 2011 je LiMux največj GNU/Linux projekt v Nemčiji. Pričakuje se, da bo s tem 

projektom do leta 2013 na 80 % delovnih namizij mestnega sveta glavnega mesta Bavarske 
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nameščen OS GNU/Linux (FSFE 2011). Na določenih ministrstvih je bilo ugotovljeno, da se 

za OKPO na delovnih namizjih porabi 1.190 EUR sredstev, na lastniških pa do 5.000 EUR. 

Na področju strežnikov je bil strošek OKPO 17 milijonov EUR, v primeru uporabe lastniške 

programske opreme pa bi bila cena 100 milijonov EUR (Hillenius 2011). 

2.5.2 Brazilija 

V Braziliji, po številu prebivalstva 5. največji državi na svetu, ima manj kot 10 % državljanov 

računalnik, kar sicer predstavlja več kot 19 milijonov računalnikov. V letu 2009 je bilo 

registriranih skoraj 76 milijonov internetnih uporabnikov, kar jo po številu internetnih 

uporabnikov uvršča na 4. mesto na svetu (CIA 2011). V letu 2004 so za licence lastniške 

programske opreme porabili več kot 1.100 milijonov USD (Kim 2005). Po podatkih združenja 

Brazilian Association of Software Companies – ABES je bilo v letu 2003 le 55 % urejenih 

licenčnin programske opreme. V letu 2004 je vlada objavila, da bo porabila 768.000 USD za 

OKPO in s tem prihranila več kot 24 milijonov USD. Vlada je za spodbujanje uporabe OKPO 

v vladnih agencijah in v zasebnem sektorju, odobrila program nepovratnih sredstev in davčnih 

olajšav. Do konca leta 2004 je država v srednja in velika podjetja investirala 38,5 % celotnega 

IT proračuna za OKPO. V 78 % primerov so največja podjetja sprejela vsaj eno OKPO. Ta 

odločitev je pritegnila družbo IBM, ki je podprla smernice vlade, za promocijo in izgradnjo 

centra za spodbujanje in razvoj OKPO je izdala 1 milijon USD (Kim 2005). 

Leta 2003 bil izdelan portal ComprasNet.104 Nadalje je brazilska vlada preko združenja 

Federal Data Processing Service − SERPRO105 podprla še druga združenja, kot sta CELEPAR 

in PTI. Ministrstvo za znanost in tehnologijo je v raziskovalne projekte OKPO istega leta 

vložilo 2,1 milijona USD (Pinheiro in Cukierman 2004). 

Profil razvijalcev OKPO je enak ostalim skupnostim po svetu, saj so razvijalci OKPO tudi 

uporabniki in predstavljajo manjše skupine. Najbolj uveljavljene skupnosti OKPO so za 

projekte OpenOffice.org, Mozilla in Linux.org. V raziskavah (SOFTEX 2005) je bilo 

ugotovljeno, da model razvoja OK in OKPO IT brazilskim podjetjem omogoča veliko 

poslovnih priložnosti. Število licenc lastniške programske opreme na računalnikih še vedno 

predstavlja 85 % delež nameščene programske opreme. Od tega je delež strežnikov 6,5 %. 

Delež Linux OS je na delovnih postajah predstavljal 3 % in na strežnikih 1,1 %. Več kot 67 % 

podjetij, ki uporablja OKPO, ima več kot 10 milijonov USD prometa ter zaposluje po več kot 

100 ljudi. OKPO je najbolj zastopana v državnih podjetjih, državni upravi, v IKT podjetjih in 

šolstvu. Najbolj zastopano OKPO predstavljajo Apache spletni strežnik, Linux OS in spletni 

brskalnik Firefox ter OpenOffice.org. 

                                                 
104 Portal de Compras do Governo Federal (http://www.comprasnet.gov.br/). 
105 SEPRO je največji javni ponudnik informacijske tehnologije družbe v Latinski Ameriki. 
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Večina programske opreme, razvite v okviru podpore brazilske vlade, se razširja pod prostimi 

licencami programske opreme in se uporablja kjer koli po svetu. Znani projekti so Ginga,106 

Xemele,107 Wordpress in Buddpress ter številne distribucije OKPO v portugalski jezikovni 

različici.  

Čeprav brazilska vlada zagotavlja znatno podporo za OKPO, lastniška programska oprema 

prevladuje OKPO. Zaradi tega je piratstvo programske opreme v Braziliji še vedno resna 

težava – po podatkih BSA (2010b) znaša 56 %. Razlog je predvsem v tem, da je trenutno lažje 

najti in namestiti nelegalne distribucije lastniške programske licence kot kupiti računalnik z 

licenco za OKPO (Inacio in Almeida 2009). 

2.5.3 Avstralija 

Od leta 2005 je avstralska vlada položaj OKPO nevtralno obravnavala v skladu s smernicami 

Commonwealth naročila (AGIMO 2010). OKPO in lastniška programska oprema sta bili 

enakovredni programski opremi, odločitev o izbiri programske opreme pa je bila prepuščena 

odločevalcu. Številne novosti na področju OKPO so se na trgu spremenile, zato je v letu 2010 

nastal pravilnik, ki ga je sprejel odbor za IKT SIGB (angl. Secretaries ICT Governance 

Board). Pravilnik OKPO opredeljuje kot pomemben prispevek v IKT. Definirana so tri načela 

javnega naročanja programske opreme: pri naročanju se upošteva vsa programska oprema, kar 

OKPO daje prednost pred lastniško v smislu »vrednosti za denar«, dobavitelj mora nuditi tako 

lastniško kot OK programsko opremo in agencije avstralske vlade morajo dejavno sodelovati 

z OK skupnostmi in drugimi državami ter upoštevati mednarodno prakso pri uporabi OKPO, 

kadar je to primerno. 

Leta 2007 (Burton) je bila izdelana študija o OK IKT panogi, ki jo je izdelalo združenje 

OSIA108 (angl. Open Source Industry Australia). Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da IKT  

podjetja, ki se ukvarjajo z OKPO, v 94 % primerih zagotavljajo podporo drugim podjetjem, v 

76 % nudijo razvoj OKPO in v 24 % primerih nudijo prodajo OKPO. 

Raziskava v letu 2007 (DFD) na področju državnih agencij, ki jih je v Avstraliji 108, je 

pokazala, da ima 86 % agencij pozitivno mnenje o OKPO in pričakujejo večjo uporabo v 

naslednjih letih. Najvišjo zastopanost OKPO pričakujejo na področju strežniške programske 

opreme; 90 % na področju internetnih rešitev. Agencije ugotavljajo, da OKPO nudi visoko 

stopnjo priložnosti predvsem na področju inovacij. 

Po študijah (WIDI 2001, FLOSS 2002) je delež razvijalcev v OK skupnostih iz Avstralije 

okrog 2,5 %, kar predstavlja, glede na število prebivalcev, velik delež v primerjavi z deležem 

                                                 
106 Ginga je OK sistem za upravljanje digitalnih TV sistemov. 
107 Sistem za upravljanje spletnih vsebin za XML datotečni format. 
108 Združenje, ki spodbuja uporabo OK tehnologije v Avstraliji in sodeluje s številnimi OK skupnostmi 
iz vsega sveta, kot so SourceForge, Apache, Mozilla, itd. 
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razvijalcev drugih držav. Tako je v Avstraliji 1 razvijalec OKPO na 461 prebivalcev, v 

Nemčiji je to na 924, v ZDA pa na 1.194 prebivalcev (WIDI 2001). V letu 2010 je bilo v 

Avstraliji registriranih več kot 5.000 razvijalcev v OK skupnost LUG (angl. Linux User 

Grups).  

V raziskavi (Waught in Waught 2008, 6–11), ki je preučila stanje industrije OKPO, delovanje 

OK skupnosti, področje OK izobraževanja, kariere in zaposlovanje, trg in inovativnost, ki jo 

prinašata OK ter poslovni razvoj, je bilo ugotovljeno: 

– Industrija OKPO v Avstraliji dosega visoko rast, 46 % podjetij ustvari več kot 70 % 

prometa z OKPO in s storitvami, vezanimi na OKPO.  

– OK skupnost sestavljajo razvijalci iz 28 držav, 80 % jih prihaja iz Avstralije.109 V letu 

2001 je bila oblikovana skupnost Linux Australia,110 ki ima največji vpliv na OKPO v 

Avstraliji. Več kot polovica članov OK (65 %) skupnosti je zaposlena v gospodarstvu in 

drugih organizacijah. Ostali člani so študentje ali nezaposleni, ki iščejo karierne 

priložnosti in znanje v OK skupnosti.  

2.5.4 Slovenija 

Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je leta 2003 izdelana politika pri 

razvijanju, uvajanju in uporabi programske opreme in rešitev, temelječih na OK. Usmeritve 

politike, so nastajale skladno s politiko in akcijskimi načrti Sveta EU od leta 2000 do 2005. V 

prvi vrsti je politika namenjena organom države ter širše javne uprave RS, smiselno pa se 

nanaša tudi na gospodarstvo in civilno družbo (MVŠZT 2003). Na osnovi te politike je bil 

izdan javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja, lokalizacije in razširjanja programske 

opreme, temelječe na OK. Razlogi za sprejem politike do OK so bili (prav tam): 

– gospodarnost ravnanja z javnimi sredstvi, 

– zanesljivo in učinkovito delovanje IS v državni upravi, 

– izmenljivost podatkov med IS državnih organov, 

– preprečevanje monopola pri izboru ponudnika programskih rešitev, 

– večja stopnja prilagodljivosti in povezljivosti med IS, 

– trajna last razvite programske opreme, 

– širitev primerov dobre prakse OKPO in 

– krepitev zaupanja v varnost in zasebnost programske opreme. 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v letu 2007 podprlo ustanovitev 

konzorcija, Centra odprte kode Slovenije, COKS, ki ga sestavljajo gospodarske družbe in 

neprofitne organizacije. COKS uporabnikom nudi storitve pomoči in podpore ter zagotavlja 

rešitve za potrebe javnega in zasebnega sektorja (COKS 2010). Cilji centra so uvajanje 

rešitev, podpora, usposabljanje uporabnikov, razvoj in lokalizacija ter računalniško 
                                                 
109 4 % razvijalcev prihajajo iz Anglije, 3 % iz Nove Zelandije, 2 % iz Kitajske in Nemčije. 
110 Linux User Groups – LUG, ki jo sestavlja okrog 5.000 razvijalcev in uporabnikov Linuxa. 
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opismenjevanje za OKPO. V letu 2009 se je COKS pridružil ustanovitvi mednarodnih mrež 

kompetentnih centrov za OKPO. Primarni cilj centra je izmenjevanje izkušenj111 na 

tehnološkem, finančnem in socialnem področju pri rabi OK tehnologij. COKS je v letu 2008 

na osnovi raziskave,112 ki jo je izdelal Inštitut za elektronsko participacijo – InePA, na osnovi 

potreb nevladnih organizacij izdelal zbirko polne funkcionalne OKPO. Zbirka OK programov 

zajema programe za pisarno, grafiko, internet, multimedijo in programe za arhiviranje in 

vodenje projektov. Zbirka ima ime OKNO − Odprta Koda za Nevladne Organizacije. Prek 

spletne strani inštituta OKO je paket OKNO brezplačno dostopen vsem slovenskim 

uporabnikom. Do sedaj je paket preneslo več kot 1.300 uporabnikov. V Sloveniji je poznana 

distribucija Linuxa Pingo, ki združuje poslovenjeni namizji KDE in GNOME, poslovenjeno 

pisarniško zbirka OpenOffice.org, spletni brskalnik in poštni program Mozilla, poslovenjeno 

namestitveno programsko opremo, multimedijske rešitve in orodja za upravljanje s sistemom. 

Ta distribucija je prenehala z izdajanjem posodobljenih različic v letu 2005. 

V Sloveniji delujejo številne skupnosti OKPO, izstopajo predvsem skupnosti za distribucijo 

Linux OS, kot so društvo Lugos, Debian, Ubuntu, in za spletni brskalnik Mozilla. Namen 

slovenskih skupnosti je lokalizacija programske opreme (prevodi), distribucija in podpora 

slovenskih uporabnikov. Vse te skupnosti sodelujejo z mednarodnimi skupnosti OK. 

Leta 2011 je Ministrstvo za javno upravo (MJU 2011, 7) izdelalo študijo uvajanja OKPO na 

delovnih postajah v javni upravi. S študijo se je postavil predlog akcijskega načrta, da se do 

konca leta 2015 v 80 % institucijah uprave RS na delovnih postajah uporablja OKPO. 

Predvideno je, da se bo OKPO z dobrim obveščanjem in izkušnjami širila tudi v industrijo. 

2.6 Problemi pridobivanja programske opreme 

2.6.1 Omejitve komercialne programske opreme 

V licenčnih pravilih uporabe lastniške programske opreme se najpogosteje predpisujejo 

pogoji uporabe (Apple 2009): 

– pod »splošno« je navedeno, da kupec ni lastnik programske opreme, ampak je lastnik 

izdelovalec, ki program daje le v uporabo. Kupec je lastnik le medija, na katerem je 

programska oprema, avtorske pravice in patenti pa pripadajo lastniku programske 

opreme, 

– pod »dovoljene licence uporabe in omejitve« je navedeno, koliko kopij programa se 

lahko namesti in na kakšen način se jih lahko uporablja, 

                                                 
111 Spletna stran za izmenjavo izkušenj je http://www.flosscc.org. 
112 Stanje in potrebe slovenskih mrež nevladnih organizacij in posameznih nevladnih organizacij na 
področju razvoja in uvajanja novih informacijsko–komunikacijskih rešitev za e–komuniciranje. 
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– pod »prenosom« se navaja, da se programa ne sme posojati ali prodajati, lahko pa se 

prenaša na drugo stranko pod določenimi pogoji, 

– pod »soglasjem za uporabo podatkov« lastnik programa lahko zbira podatke o 

računalniku uporabnika, z namenom da se olajša posodabljanje programske opreme in 

podpora uporabnikom, 

– pod »prenehanjem« so definirane prekinitve uporabe programa z naslova licence, 

običajno brez najave lastnika programske opreme, 

– pod »omejenostjo jamstva za nosilce« lastnik programske opreme jamči za vračilo 

kupnine v zakonskih rokih  in pod določenimi pogoji, 

– pod »zavrnitvijo jamstva« so opredeljeni pogoji, da uporabnik programsko opremo 

uporablja na lastno odgovornost in da lastnik programske opreme ne jamči za 

programsko opremo, 

– pod »omejitvijo odgovornosti« izdelovalec programske opreme ne odgovarja za izgubo 

dobička ali poslovanja iz naslova uporabe programske opreme, 

– pod »nadzorom izvoza« so opredeljena pravila izvoza programske opreme zunaj države 

izdelovalca programske opreme. 

Izvorna koda lastniške programske opreme se z nakupom ne posreduje uporabniku 

programske opreme. Lastniki programske opreme ščitijo izvorno kodo, saj izvorna koda 

predstavlja algoritem delovanja programske opreme. Z izvorno kodo in poznavanjem 

programskega jezika je moč spremeniti delovanje programske opreme. V izvorni kodi je 

zapisano znanje (angl. Know How) razvijalca programske opreme. Za izdelavo kompleksne 

programske opreme je potrebno veliko časa in sredstev, zato podjetja lastniške programske 

opreme veliko sredstev vlagajo v zaščito izvorne kode (Miller 2008, 6−10). 

Največji proizvajalec lastniške programske opreme Microsoft z omejitvami uporabe 

programske opreme razlikuje kar 9 različnih področij programske opreme oziroma modelov 

licenciranja, in sicer za področje namiznih programov, namiznih OS, orodja za razvijalce, 

spletne storitve, strežnike, strežniške OS, navidezni strežnik, strežnik na procesor in posebne 

strežniške licence. Poleg splošnih veljajo še posebni licenčni pogoji. V letu 2008 je bilo za 

Microsoft programsko opremo registriranih 158 različnih vrst licenc (Microsoft 2008). 

2.6.2 Piratstvo programske opreme 

Piratstvo programske opreme je nezakonita distribucija ali razmnoževanje programske 

opreme brez vedenja in dovoljenja avtorja (BSA 2009a). V terminološkem slovarju 

kriminologije in kazenskopravnih znanosti je piratstvo opredeljeno kot kršitev avtorskih 

pravic, tj. kot »nedovoljen ponatis, reproduciranje, kopiranje, presnemavanje intelektualnih ali 

umetniških dobrin, zavarovanih z avtorskimi pravicami« (Sket 1997). Piratstvo programske 

opreme je vedno nezakonito. Pred vzponom interneta je nepooblaščeno kopiranje programske 

opreme zahtevalo fizično izmenjavo računalniških medijev, kot so disketna enota ali 
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zgoščenka. Z internetno tehnologijo se je izmenjava programske opreme pospešila in razširila 

po vsem svetu, predvsem preko omrežja od uporabnika do uporabnika (angl. Peer to Peer – 

P2P) ali preko datotečnih omrežij (angl. File Sharing). Internet se uporablja za dostop in 

oglaševanje do distribucije nelegalnih kopij (BSA 2009a).  

BSA–združenje je računalniško piratstvo po slovenski zakonodaji razvrstilo v pet kategorij 

(Bobek in Sternad 2004):  

– Ponarejanje (angl. Counterfeiting) – neavtorizirano reproduciranje in distribuiranje 

zavarovane programske opreme. 

– Nalaganje na disk (angl. Hard Disc Loading) – prodajalci pri prodaji računalnika 

računalnik brezplačno opremijo z nelegalnimi kopijami programske opreme. 

– Mehko piratstvo (angl. Softlifting) – eno legalno kupljeno kopijo programske opreme 

namestimo na več računalnikov v podjetju. 

– Dajanje v najem (angl. Software Rental). 

– Piratstvo elektronskih oglasnih desk (angl. Bulletin Board Piracy) – neavtorizirano 

nalaganje računalniškega programa na elektronsko oglasno desko in s tem olajšano 

distribuiranje med končne uporabnike. 

Nelegalno pridobivanje programske opreme preko interneta za uporabnika predstavlja 

tveganje pri uporabi programske opreme. Študija iz leta 2006 (BSA 2009a) je pokazala, da  

54 % uporabnikov, ki so prejeli programsko opremo, pravijo, da ta ni bila ista kot tista, ki so 

jo naročili, 36 % uporabnikov je poročalo, da programska oprema ni delovala, 14 % 

uporabnikov je takoj spoznalo, da je programska oprema piratska, in 12 % uporabnikov ni 

nikoli prijelo programske opreme. 

Širjenje piratstva znižuje dohodke proizvajalcev programske opreme, kar vpliva tudi na nižje 

davčne prihodke države in na zmanjševanje števila delovnih mest v IKT panogi. Neodvisna 

mednarodna raziskava, ki jo je v letu 2009 izvedla analitska hiša International Data 

Corporation − IDC, je pokazala, da bi se z zmanjšanjem piratstva programske opreme v EU 

za 10 % povečali davčni prihodki za 70 milijard EUR (IDC 2009). Z 20 milijardami EUR bi 

ustvarili kar 155.000 novih delovnih mest. V raziskavi BSA (2009a) je bilo ugotovljeno, da 

uporabniki dnevno iz svetovnega spleta pridobijo kar 85 % nelicenčnih datotek. Največ 

nelegalnih vsebin se pretaka ravno preko že omenjenih P2P omrežij. 

V svetovnem merilu je približno 41 % vse programske opreme, nameščene na osebnih 

računalnikih, pridobljene nezakonito, pri čemer je izpad prihodkov v industriji programske 

opreme v skupni vrednosti 53 milijard USD (BSA 2009a). To so sredstva, ki bi se lahko 

vlagala v nova delovna mesta in za izdelavo naslednjih različic. Piratstvo programske opreme 

povzroča izgubo prihodkov od prodaje programske opreme, prihodkov za lokalno podporo IT 

storitev in za distribucijo. 
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Piratstvo v Evropi se bo po raziskavi Tera (2010) do leta 2015 še povečalo predvsem z 

razlogom večanja prometa na P2P. Ocena je, da se bo P2P promet iz leta 2011 do 2015 

povečal za faktor 2,6 (Tera 2010), kar bo vplivalo na izgubo delovnih mest (za faktor 1,7). 

Razlogi za uporabo nelegalno pridobljene programske opreme so predvsem ekonomske 

narave – nizka kupna moč uporabnikov. Mlajše generacije prebivalstva so bolj podvržene 

uporabi piratske programske opreme kot starejše generacije (Mishra, Akmani in Yazici 2005, 

4). Isti vir navaja, da stopnja izobrazbe nima vpliva na piratstvo programske opreme. 

V Sloveniji je piratstvo med letoma 2008 in 2009 predstavljalo 47 % nelegalno pridobljenih 

kopij programske opreme (BSA 2009b). Podatki kažejo na visoko stopnjo piratstva, saj je bila 

Slovenija v letu 2009 na 12. mestu med evropskimi državami. Najvišja stopnja piratstva je v 

Bolgariji (68 %), najnižjo pa imajo v Luksemburgu (21 %). Za zmanjšanje piratstva v 

Sloveniji poleg BSA združenja delujeta dva zakona, ki sta skladna z usmeritvami EU. To sta  

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP 1995) in Kazenski zakonik (KZ 1994). 

Usmeritve EU so zajete v Konvenciji o kibernetskem kriminalu (angl. Convention on 

Cybercrime). 

Študije, ki bi ugotavljale razloge za visoko stopnjo piratstva v Sloveniji, niso znane. Razloge 

pa lahko povežemo z ugotovitvami Fowlerja (2011), da veliko število uporabnikov uporablja 

določeno programsko opremo le nekajkrat na mesec ali na leto in ni pripravljeno plačati 

visoke cene programske opreme. 
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3 VLOGA SLUŽBE ZA INFORMATIKO V PODJETJIH 

3.1 Organiziranost in vloga informatike v podjetjih 

Položaj službe za informatiko (v nadaljevanju informatika), njena vloga in organizacijska 

struktura ter njeno upravljanje se v organizacijski strukturi podjetja veliko spreminja. 

Spremembe so odvisne od velikosti informacijskih virov113 (Turban, Rainer in Potter 2004, 

36–38). V obdobju zadnjih petih let so v porastu še drugi dejavniki, ki vplivajo na 

organiziranost in vlogo informatike. Izstopa dejavnik ekonomske učinkovitosti ali 

upravičenosti, kjer se informatiko obravnava kot storitveni dejavnik (Turban, Rainer in Potter 

2004, 29–33). Organizacije informatiko prepoznavajo kot enega najuspešnejših mehanizmov 

za dvig produktivnosti in učinkovitosti poslovnih procesov. Pravilna izraba IKT lahko 

pripomore k večji kakovosti poslovanja podjetja. IKT je postal strateški organizacijski vir, ki 

narekuje, kako na učinkovit način upravljati tudi vse druge organizacijske vire, kot so 

finančna sredstva, materialne in človeške vire. Proces upravljanja IKT v organizacijah postaja 

vse bolj zapleten in pomemben, saj zajema vse dejavnosti, povezane z načrtovanjem, 

organizacijo, pridobivanjem, vzdrževanjem in nadzorom IT virov ter s postopki odločanja 

(Turban, Rainer in Potter 2004, 220–245). 

Z vidika upravljanja obsega lastnih in zunanjih informacijskih virov, na katerih temelji 

informatika, v podjetju ločimo prenos delov informatike iz podjetja (angl. Outsourcing) in 

pridobivanje delov informatike (angl. Insourcing), ki jih podjetje še nima. Za zunanje 

izvajanje storitev se management podjetja odloča predvsem za storitve, ki so strateško manj 

pomembne in jih je možno dobiti pri različnih ponudnikih (Dominguez 2005, 45–59). 

Vloga informatike se v podjetju spreminja glede na hitrost in širino uporabe informacijskih 

virov. Iz informacijskih virov lahko ugotovimo, da tako kot je IKT vplivala na organizacijo 

podjetja in strateške usmeritve, je IKT vplivala tudi na organizacijo in vlogo informatike v 

podjetju. Prepletanje organizacije informatike je soodvisno z organizacijo podjetja.  

Izbira ustreznega organizacijskega modela je bila odvisna od potreb in vloge informatike, ki 

jo je želel imeti management podjetja. Druga bolj prilagodljiva metoda organizacije 

informatike, ki se pojavlja v novejšem obdobju, je izbira glavnih aktivnosti, ki jih informatika 

opravlja v podjetju. Glavne aktivnosti so razdeljene v tri skupine, v vrednost inovacij114  

(angl. Value Innovation ali Driving Innovation), zagotavljanje rešitev (angl. Solutions 

                                                 
113 Informacijski viri so ljudje (uporabniki in sistemski specialisti), podatki, programska oprema, 
strojna oprema in omrežje. 
114 Aktivna vrednost inovacij je zaznana, ko organizacija uporablja informatiko za spremembe ali 
zboljšanje pri razvoju poslovanja. Cilj inovacijske vrednosti je izboljšati organizacijsko uspešnost, kjer 
so cilji in aktivnosti informatike v celoti usklajeni s poslovnimi cilji in dejavnostmi podjetja. 
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Delivery) in zagotavljanje storitev115 (angl. Service Provisioning ali Managing Service and 

Sourcing Relationship) (Windley 2002, 3, McDonald 2010). Druga aktivnost je usmerjena k 

izdelavi in nudenju IKT rešitev116 po meri potreb podjetja, ki zagotavlja inovativen pristop in 

izrabo IKT rešitev ter s tem konkurenčno prednost podjetja. 

OE informatike se je v obdobju 40 let močno prilagajala razvoju IKT in potrebam podjetja 

(Sääksjärvi 2010, 233−235). Ustrezno prilagajanje organiziranja informatike je potrebno za 

lažji nadzor informatike in zaradi usklajevanja potreb IKT virov v podjetju. Najprej so se 

pojavljale oblike organizacije za podporo podatkovnemu procesiranju in vzdrževanju 

računalnikov, kasneje pa za razvoj rešitev in podporo uporabnikov (Zuboff 1988, 127, 158). 

Organiziranje informatike je odvisno od ureditve informatike in od obsega informatike v 

podjetju. OE informatike mora namreč imeti zgradbo, ki omogoča integracijo informatike s 

poslovnimi procesi in ne ustvarja tehnoloških omejitev in organizacijskih odmikov. Zgradba 

OE informatike mora biti zaradi velikega obsega IKT virov kar se da enostavna (Thiadens 

2005, 453).  

Z leti se je management informatike spremenil. V 80 letih prejšnjega stoletja so se naloge v 

informatiki najprej prepoznavale na različnih nivojih, kasneje so se te naloge organizirale v 

procese (angl. Service Managament) in storitve (van Schaik 1985, 51–58). Postavljali so se 

odnosi naročnika in ponudnika storitev. Van Schaik (1985, 31–39) je opisal organiziranje 

procesov, ki se delijo na operativni, taktični in strateški nivo. Po letu 2000 se po Thiadens 

(2005, 8–9) z rastjo IKT pojavljajo principi omrežne ekonomije117 (angl. Network Economy), 

ki spremenijo delovne procese informatike in podjetja. Spremeni se predvsem razumevanje 

pomembnosti odvisnosti podjetja od IKT virov in zavedanje razpoložljivosti teh virov in 

varnosti podatkov podjetja. 

Organiziranost informatike je lahko v treh oblikah (Dolenc 2004, 41–42): 

– informatika kot OE,  

– informatika kot del druge OE in  

– informatika kot samostojna poslovna enota, vendar tudi za storitve zunaj podjetja; lahko 

so zadolženi zgolj posamezniki v podjetju.  

Vsaka oblika ima prednosti in le te mora podjetje iskati predvsem iz stališča učinkovitosti 

informatike ter načina upravljanja informatike. V literaturi (Thiadens 2005, 230–237, Czap 

                                                 
115 Ta aktivnost se pojavlja, ko informatika zagotavlja storitve za IKT vire v podjetju. V literaturi se za 
to aktivnost pojavlja izraz ponudniki aplikacijskih storitev (angl. Application Service Providing – ASP 
ali External Service Provider ali Software as a Service – SaaS). 
116 V tem primeru so IKT aplikacije tako programske rešitve, računalniški sistemi kot tudi izdelava 
celotne računalniške infrastrukture za potrebe podjetja. 
117 Temelji na IKT, povezljivosti med uporabniki, procesi in sistemi. V literaturi se pogosto pojavljajo 
izrazi internetna ekonomija, digitalna ekonomija in informacijska ekonomija. 
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idr. 2005, 3–4) se omenja centralizirane,118 decentralizirane,119 hibridne120 in projektne121 

organizacijske oblike upravljanja informatike. 

Raziskava, ki jo je izvedel Inštitut za poslovno informatiko (IPI 2010), je pokazala, da je v 

Sloveniji informatika organizirana v posebni organizacijski enoti – OE v 52 % primerov, v 17 

odstotkih je del neke druge OE, v 20 % je zadolžen posameznik in v 11 % za področje 

informatike formalno ni zadolžen nihče. 

Za doseganje dolgoročnih ciljev organizacije je ključnega pomena razumevanje poslovnih 

ciljev organizacije. Eden izmed večjih problemov, ki se pojavlja v organizacijah, je, da ni 

vzpostavljene strateške usklajenosti med informatiko in poslovanjem celotne organizacije 

(Groznik in Kovačič 2001, 12–15). Odnos vodilnega managementa informatiko velikokrat 

jemlje kot nujno zlo in od nje ne dobi tistega, kar bi lahko. Za srednja in velika slovenska 

podjetja je bilo v letu 2010 (IPI) značilno, da slaba polovica (45 %) podjetij načrtuje razvoj 

informatike na strateškem nivoju, izmed katerih jih le tretjina (32 %) kot izhodišče za 

strateško načrtovanje informatike uporablja strateški poslovni načrt. 

Slika 5 prikazuje odnos vodilnega managementa slovenskih podjetjih do informatike. Kaže, 

da ima vodilni management dokaj visoko znanje (povprečna ocena 4,2 na 7 stopenjski 

lestvici) s področja informatike in se zaveda pomembnosti informatike (5,6 na 7 stopenjski 

lestvici). Ista raziskava je pokazala, da direktor informatike v veliki meri sodeluje pri 

oblikovanju poslovne strategije (4,3) (IPI 2010). Raziskava iz leta 2005 je imela skoraj iste 

rezultate kot raziskava iz leta 2010. 

                                                 
118 V tej obliki se odločitve sprejemajo na enem mestu, pobude za sprejemanje odločitev najpogosteje 
sproži vodja informatike, v tej obliki se centralizira nadzor, upravljanje informacijskih virov in 
storitev. 
119 Ta oblika je pogojena z geografsko razpršenostjo lokacij. Tu se upravljanje prepušča avtonomnim 
lokalnim enotam v koordinaciji najvišjega managementa. Procesi upravljanja z informacijskimi viri so 
pogosto razdvojeni in nekoordinirani. 
120 Hibridna oblika je kombinacija centralizirane in decentralizirane oblike upravljanja informatike. Tu 
se centralizira pomembne razvojne aktivnosti, vzdrževanje strojne in programske opreme. 
Decentralizira se podatkovne vire in aplikacije, ki so lahko specifične ali del posamezne OE. 
Centralizirana informatika se v tem primeru lahko organizira kot profitni center. 
121 Projektna organiziranost informatike se uveljavlja v podjetjih, kjer se pojavljajo novosti ali 
inovacije na nivoju na programski opremi ali drugih izdelkih in storitvah. 
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Slika 5: Odnos informatike z vodilnim managementom v slovenskih podjetjih 

Vir: IPI 2010. 

3.2 Smernice pri uvajanju OKPO v podjetju 

V raziskavi v ZDA (ILTA 2010, 30) o uvajanju informacijskih projektov je ugotovljeno, da je 

vodenje projektov centralizirano, da je treba zabeležiti vse aktivnosti projekta z usklajenim  

časovnim načrtom in da je med člani projekta in vodjem projekta potrebna učinkovita 

komunikacija. 

Pri uvajanju in uporabi OKPO v podjetju se pojavljajo določene nevarnosti, ki jih morajo 

člani projektne skupine upoštevati. Na osnovi dolgoletnih praks in izsledkov raziskav pri 

uporabi in implementaciji OKPO je SANS Institute izdelal priporočila za uvajanje OKPO v 

podjetju, ki so (Vadalasetty 2009, 5–9): 

– Izdelava varnostne politike – podjetje spozna dobre koristi OKPO le v primeru, ko 

varnostna politika vsebuje jasne smernice namestitve in vzdrževanja OKPO. 

– Ocena – vso OKPO, ki jo podjetje želi uporabiti, je treba temeljito oceniti, ali ustreza 

standardom podjetja. Pri tem je treba upoštevati ISO–standarde za varnost in zanesljivost 

IT izdelkov.122 

– Izogibati se hitrim (lat. ad – hoc) namestitvam – uporabnikom in skrbnikom sistema z 

administratorskimi privilegiji se ne sme dovoliti namestitve OKPO brez preverjanj, kaj se 

namešča in kaj nameščena programska oprema vsebuje. 

                                                 
122 ISO/IEC 15408:1999, splošno znani kot skupna merila (angl. Common Criteria – CC). CC 
certificirani izdelki strankam nudijo nepristransko oceno izdelka. Izdelki za različne funkcije, kot so 
razvojna okolja, varnost, funkcionalnost, ranljivosti, varnost, povezana z dokumentacijo ter testiranje 
izdelkov. 
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– Prenosi – OKPO se prenaša samo iz zaupanja vrednih spletnih mest, ki so ocenjene kot 

zanesljive.123 

– Prenos izvorne kode – večina OKPO je na voljo z izvorno kodo, z navodili in z MD5124 

zapisom izvorne kode. Priporočilo je, da se izvorna koda preveri z MD5 varnostnim 

mehanizmom. 

– Iskanje ranljivosti – uporaba orodja za pregled ranljivosti omrežja pri nameščanju in 

testiranju OKPO.  

– Onemogočanje neželenih servisov – servise OKPO, ki niso nujno potrebni za delovanje, 

je treba onemogočiti. 

– Načrtovanje varnostne strategije – ob upoštevanju varnostne politike in vključevanja 

varnostnih načrtov se OKPO umešča v omrežje, skupaj z drugimi proizvodi v omrežju.125  

– Nameščanje brez spremljanja uporabe OKPO – pogost, vendar nevaren način. Tudi 

OKPO zahteva vzdrževanje, revizije, preglede popravkov in nameščanje novih različic. 

– Usposabljanje uporabnikov in dokumentacija – sta pomembni nalogi odgovornih za 

OKPO v podjetju.  

– Razmislek o DR126 in BC127 načrtih – tudi pri OKPO je treba izdelati načrt neprekinjenega 

poslovanja (BC) in načrt okrevanj po katastrofi IS (DR). 

Smernice podjetja za uporabo OKPO morajo biti enako dobro načrtovane kot za lastniško 

programsko opremo. Četudi so rezultati raziskav in priporočil številnih OK skupnostih in 

podjetij, ki se ukvarjajo z OKPO, dobri, to ne more biti razlog, da se način rabe in namestitve 

OKPO zanemarja. informatika mora strokovno pregledati vse varnostne vidike programske 

opreme.  

                                                 
123 Freshmeat.net, sourceforge.net, osdir.com, developer.berlios.de in bioinformatics.org so spletna 
mesta, ki jih priporoča Open Source Initiative. 
124 MD5 (angl. Message Digest algorithm 5) je znana kot kodirna funkcija s 128 bitnim izhodnim 
zapisom. Po internetnem standardu (RFC 1321) je bil MD5 priznan in uporabljen v velikem številu 
aplikacij za izboljšanje varnosti. Uporablja se tudi za preverjanje datotek. 
125 Treba je načrtovati koncepte in pristope, ki pomagajo vzdrževati varno računalniško infrastrukturo, 
obrambo pred različnimi grožnjami na različnih ravneh IKT tehnologije. 
126 DR − Disaster Recovery, načrti za vzpostavitev IS v primeru katastrofe ali izpadov IS. 
127 BC − Bussines Continue, načrti za neprekinjeno poslovanje podjetja z IS ali brez. 
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4 RAZISKAVA 

4.1 Metodologija zbiranja in obdelave podatkov 

Podatke smo zbrali s pomočjo elektronskega anketnega sistema LimeSurvey. Vzorec izbora 

podjetij je namenski, saj smo k izpolnitvi ankete povabili 174 podjetij z več kot 250 

zaposlenimi. Javni zavodi, podjetja v stečaju , likvidaciji, ministrstva, sodišča in računalniška 

podjetja nismo vključili v raziskavo (teh je bilo 114). Prav tako niso bila vključena povezana 

podjetja (skupna informatika) in podjetja, ki imajo glede na št. zaposlenih majhno št. IKT 

opreme (skupaj 32). K anketi smo preko e-pošte povabili odgovorne osebe za informatiko. 

Dostop do vprašalnika je bil javen, vendar znan samo anketirancem, ki smo jih k 

izpolnjevanju ankete povabili prek e-pošte. Anketiranje je bilo anonimno. Pridobivanje 

podatkov je potekalo od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011. Zaradi nezadostnega števila izpolnjenih 

anket smo anketirance v septembru telefonsko povabili k sodelovanju za izpolnitev ankete. 

Anketni vprašalnik (priloga 6) je bil razdeljen na tri dele – v prvem delu so se vprašanja 

nanašala na OKPO, v drugem delu na organiziranost informatike, v tretjem delu pa so bila 

splošna o podjetju. Prva dva dela ankete sta bila razdeljena na 4 področja (v prvem delu je 

bilo 69 vprašanj, v drugem delu pa 19). Tretji del ankete je vseboval le tri vprašanja. 

Skoraj vsa vprašanja, razen nekaj vprašanj iz splošnega dela, so bila zaprtega tipa, kar nam je 

omogočalo natančno obdelavo podatkov. Pri odgovorih smo uporabili 7 in 10 stopenjsko 

Likertovo lestvico. 

Podatke popolno izpolnjenih anket smo uvozili v program za delo s preglednicami (Excel), 

kjer smo nekaterim spremenljivkam opredelili vrednosti. Nato smo podatke uvozili v program 

za statistično obdelavo (SPSS). Pri nominalnih in ordinatnih spremenljivkah smo izračunali 

frekvence (fk), deleže (fk %), aritmetično sredino (M) in standardni odklon (SD). Za 

potrjevanje hipotez in ugotavljanje vpliva neodvisnih spremenljivk na odvisne spremenljivke 

smo uporabljali faktorsko in regresijsko analizo. Z uporabo t-testa in Wilcoxovega testa smo 

ugotavljali, ali obstajajo razlike med vzorci. Rezultate obdelav prikazujemo tabelarično. 

4.2 Predstavitev vzorca 

V raziskavo je bilo vključenih 174 podjetij v treh velikostnih razredih glede na število 

zaposlenih; 250–499, 500–999 in nad 1.000 (preglednica 2). Prejeli smo 60 popolno 

izpolnjenih  vprašalnikov (35 % odziv). Nepopolnih odgovorov je bilo 24 %. 
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Preglednica 2:  Delež odgovorov glede na št. zaposlenih v podjetju 

Št. zaposlenih fk fk % 

250–499 22 36,7 
500–999 23 38,3 
nad 1.000 15 25,0 
skupaj 60 100,0 
Opomba: fk = število podjetij, fk %  = delež podjetij 

Največ odgovorov (35 %) smo prejeli iz osrednjeslovenske regije. Preglednica 3 prikazuje 

število sodelujočih podjetij v anketi po regijah.  

Preglednica 3:  Število anketiranih podjetij po regijah 

Regija fk fk % 

Osrednjeslovenska 21 35,0 
Gorenjska 9 15,0 
Goriška 7 11,7 
Savinjska 7 11,7 
JZ Slovenija 6 10,0 
Podravska 6 10,0 
Spodnje–savinjska 2 3,3 
Koroška 1 1,7 
Zasavska 1 1,7 

skupaj 60 100,0 

Opomba: fk = število odgovorov, fk % = delež odgovorov 

4.3 Analiza anketnih vprašalnikov 

4.3.1 Raba OKPO v slovenskih podjetjih 

Raziskava zastopanosti OKPO temelji na kategorijah OKPO SoruceForge združenja. 

Posamezna kategorija programske opreme z imeni že uveljavljene OKPO, je navedena v 

prilogi 1. Pri preverjanju rabe OKPO smo v vprašalnike postavili zaprta vprašanja z 11. 

možnimi odgovori. Vrednost 0 je pomenila, da podjetje ne uporablja OKPO. Vrednost 1 

pomeni, da je nameščena programska oprema na 1 % vseh delovnih postaj v podjetju. 

Vrednosti 10 do 10 % itd. do 80, kar predstavlja namestitev OKPO na 80 % vseh delovnih 

postaj v podjetju. Najvišja možna vrednost je bila > 81, kar predstavlja namestitve OKPO na 

več kot 81 % delovnih postajah. V izračunih smo odgovore > 81 uporabili kot povprečno 

vrednost med 81 in 100 %, to je 90,5 %. Ta lestvica odgovorov je bila postavljena na osnovi 

testiranja ankete, kjer smo ugotovili, da je bilo v povprečju največ odgovorov med 0 in 20 %. 

S tem smo pridobili podrobnejši vpogled v rabo OKPO v nižjem delu možnih odgovorov. V 

raziskavi je bila izračunana povprečna raba vseh kategorij OKPO in znaša 16,8 %. Rezultati 

raziskave za posamezno kategorijo glede na delež rabe OKPO so razvidni v preglednici 4 ter 

prilogi 2, kjer podajamo podroben pregled odgovorov anketirancev. 



65 

Preglednica 4:  Delež rabe OKPO po kategorijah 

Kategorija delež rabe OKPO (%) 
Razvojna orodja 7,2 
Internetni servisi 36,2 
Podatkovne baze 15,1 
Varnost 22,3 
OS delovnih postaj 7,1 
OS strežnikov 21,8 
Komunikacijska orodja 20,3 
Orodja delovnih postaj 18,3 
Sistemska orodja 19,5 
Aplikacijski strežniki 12,9 
Orodja omrežij 20,3 
Poslovni programi 4,0 
Nadzorna orodja 13,1 

V kategoriji razvojnih orodij je povprečna raba OKPO 7,2 %. Le 5 % anketirancev je 

odgovorilo, da je OKPO nameščena na več kot 60 % vseh delovnih postaj v podjetju. V 45 % 

se OK razvojna orodja ne uporabljajo. 

Kategorija Internetnih servisov predstavlja najbolj zastopano kategorijo OKPO med 

anketiranimi podjetji, saj povprečna raba predstavlja 36,2 %. Več kot četrtina anketiranih je 

odgovorila, da je ta kategorija programske opreme nameščena na več kot 60 % vseh delovnih 

postaj. Le 3,3 % jih je odgovorilo, da ne uporabljajo te kategorije OKPO. 

Kategorijo OK podatkovnih baz uporablja v povprečju 15,1 % v anketi sodelujočih podjetij. 

8,3 % jih ima to kategorijo OKPO nameščeno na več kot 60 % delovnih postaj oz. strežnikov. 

Osemnajst anketiranih podjetij je odgovorilo, da v podjetju ne uporabljajo programske 

opreme iz te kategorije. 

Kategorija varnosti OKPO je v povprečju  uporabljena v 22,3 % anketiranih podjetjih. V  

15 % se namestitev programske opreme iz te kategorije uporablja na več kot 60 % delovnih 

postaj. 

Kategorija OS delovnih postaj je zelo malo v uporabi. V povprečju je raba 7,1 %, več kot  

46 % anketiranih odgovarja, da v podjetju ne uporabljajo te kategorije programske OKPO. Le 

v 5 % je uporabljena na več kot 60 % vseh delovnih postaj. 

Povprečni delež rabe kategorije OS strežnikov je 21,8 %. Sedem izmed anketiranih odgovarja, 

da imajo to programsko opremo nameščeno na več kot 60 % strežnikov. Samo 16,7 % 

anketiranih ne uporablja strežnikov OKPO. 

Kategorija komunikacijskih orodij OKPO je v povprečju uporabljena v 20,3 %. 30 % 

anketiranih ne uporablja te kategorije OKPO. V 18,3 % se ta kategorija uporablja na več kot 

60 % namestitev vseh delovnih postaj in strežnikov. 
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Kategorija orodij delovnih postaj OKPO je pri anketiranih podjetjih v uporabi v povprečju 

18,3 %. V 15 % se ta kategorija ne uporablja. V 5 anketiranih podjetjih to kategorijo 

uporabljajo na več kot 60 % vseh namestitev. 

Povprečni delež rabe OKPO v kategoriji sistemskih orodij je 19,5 %. V 26,7 % v anketiranih 

podjetjih se ta kategorija ne uporablja. 10 % anketiranih podjetij to kategorijo uporablja na 

več kot 60 % vseh namestitev. 

Kategorija OK aplikacijskih strežnikov je v povprečju v uporabi pri 12,9 % anketiranih 

podjetij, 41,7 % podjetij te kategorije ne uporablja. Le eno podjetje uporablja kategorijo OK 

aplikacijskih strežnikov na več kot 81 % vseh namestitvah. 

Raba OK kategorije mrežnih orodij je pri anketiranih podjetjih v povprečju v 20,3 %. 11 

anketiranih odgovarja, da to programsko opremo namešča na več kot 60 % vseh delovnih 

postaj ali strežnikov. 

Kategorija OK poslovnih programov je v anketiranih podjetjih v povprečju najmanj 

uporabljena, v povprečju je raba 4 %. Le eno podjetje uporablja poslovne programe na več kot 

60 % vseh namestitev. V 70 % se kategorija OK poslovnih programov ne uporablja. 

Nadzorna orodja se v povprečju uporablja v 13,1 %. Več kot 48 % anketiranih ne uporablja te 

kategorije.  6 podjetij namešča nadzorna orodja na več kot 60 % vseh namestitev. 

Iz odgovorov anketirancev smo želeli izvedeti, kako so med seboj povezane posamezne 

kategorije OKPO. Izvedli smo korelacijsko analizo po metodi bivariacije in dobili 

korelacijske koeficiente – KK128 (priloga 3). Ugotovili smo, da so nekatere kategorije OKPO 

dokaj močno povezane. Kategorija razvojnih orodji je močno povezana z OS delovnih postaj 

– KK = 0,82 in s kategorijo poslovnih programov – KK = 0,74. Močna povezava je tudi med 

kategorijo poslovnih programov in kategorijo OK delovnih postaj – KK = 0,86. Kategorija 

Internetni servisi je močno povezana s kategorijo varnosti – KK = 0,72, kategorijo OS 

strežnikov – KK = 0,701, kategorijo komunikacijskih orodij – KK = 0,68, aplikacijskimi 

strežniki – KK = 0,63 in kategorijo orodij za omrežja – KK = 0,64.  Kategorija orodij omrežij 

ima močno povezavo s kategorijo varnosti – KK = 0,74. Ostale kategorije so manj povezane, 

KK je med 0,34 in 0,6. Vse povezave so statistično značilne (Sig. < 0,05). 

V preglednici 5 je razvidna povprečna raba OKPO glede na število zaposlenih. Pri manjših 

podjetjih z 250 do 499 zaposlenimi (skupina 1) je v povprečju uporabljena v 20,1 % 

anketiranih podjetjih, pri večjih, nad 1.000 zaposlenimi (skupina 3), pa je delež uporabljene 

OKPO 12,1 %. Podatki o povprečni rabi OKPO kažejo, da se z velikostjo podjetja v 

                                                 
128 Pearsonov korelacijski koeficient je mera linearne povezanosti med spremenljivkami, ki ga 
uporabljamo za računanje moči povezave med pari spremenljivk. Pearsonov korelacijski koeficient –1 
pomeni največjo možno negativno povezanost, 1 pa največjo možno linearno pozitivno povezanost 
(Kropivnik in Kogovšek 2001). 
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povprečju znižuje raba OKPO. Trditev smo preverili s parametričnim Wilcoxon129 testom. 

Wilcoxon parametrični test za neodvisna vzorca je bil uporabljen, ker porazdelitev 

spremenljivke povprečne rabe OKPO ni normalno porazdeljena.130 S testom ugotavljamo, ali 

so razlike v povprečnih vrednosti rangov131 dveh vzorcev statistično značilne. Iz primerjave 

povprečnih vrednosti rangov vidimo, da je za podjetja iz skupine 1 povprečni rang (20,7) 

večji kot za podjetja skupine 3 (16,4). Absolutna standardizirana vrednost z = 1,207 je manjša 

od 1,96 (stopnja značilnosti Sig.2t132 = 0,228 (priloga 4 – raba OKPO glede na velikost 

podjetja). Iz navedenih podatkov lahko sklenemo, da se raba OKPO v manjših podjetji 

statistično značilno ne razlikuje od rabe OKPO v večjih podjetjih. 

Preglednica 5:  Povprečna raba OKPO po velikosti podjetja 

Št. zaposlenih fk M SD 
250–499 22 20,1 20,2 
500–999 23 16,7 18,6 
nad 1.000 15 12,1 11,6 
Skupaj/povprečje 60 16,8 17,8 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 

V nadaljevanju raziskave smo preverili povezavo med velikostjo informatike (število 

zaposlenih v informatiki) in uporabo OKPO. Informatiko smo glede na število zaposlenih 

razdelili v 4 velikostne razrede; do 5 zaposlenih (1), od 6 do 10 (2), od 11 do 15 (3) in nad 16 

zaposlenih133 (4). Velikostne razrede, število podjetij in povprečno vrednost rabe OKPO 

prikazuje preglednica 6. Iz preglednice je razvidno, da se z večanjem zaposlenih v informatiki 

veča povprečna raba OKPO. Trditev preverimo z Wilcoxonovim testom za neodvisna vzorca. 

Za preverjanje uporabimo razred 1 do 5 informatikov (1) in razred 4 nad 16 informatikov (4). 

Preverili smo, ali so razlike v povprečnih vrednosti rangov134 statistično značilne. 

Wilcoxonov test pokaže, da je absolutna standardizirana vrednost z = 0,674 manjša od 1,96 

pri stopnji značilnosti Sig.2t = 0,50 (priloga 4 – raba OKPO glede na št. informatikov). 

Primerjavo smo naredili tudi med ostalimi razredi in ugotovili, da razlike niso statistično 

                                                 
129 Wilcoxon signed-rank test, ki ga uporabljamo za ugotavljanje značilnih razlik med povprečnima 
vrednostma dveh spremenljivk, ki smo jih dobili od istih subjektov (statističnih enot), je 
neparametrični ekvivalent parametričnemu t–testu za odvisne vzorce. Wilcoxon signed-rank test izhaja 
iz razlik med vrednostmi spremenljivk za iste enote, ki se glede na njihovo absolutno vrednost 
razvrščajo od najmanjše, ki dobi rang 1, do največje. Razlike, ki so enake nič, se pri razvrščanju ne 
upoštevajo (Bastič 2006, 24). 
130 Test porazdelitve je bil narejen s testom Kolomognov–Smirnov. 
131 Primerjamo povprečje rangov rabe za neodvisna vzorca OKPO med podjetji nad 1000 zaposlenimi 
in manjšimi podjetji s 200–499 zaposlenimi. Rang povprečij za večja podjetja je 16,4, za manjša pa 
20,77. 
132 Sig.2t je dvostranska stopnja značilnosti. 
133 Takšna razdelitev razredov je zaradi približno uravnoteženih števil odgovorov na razred 
(preglednica 6, fk). 
134 Primerjamo povprečje rangov rabe za neodvisna vzorca OKPO med podjetji s številom 
informatikov (4)  nad 36 oseb in rangom povprečij rabe OKPO do 5 zaposlenih informatikov (1). 
Rang povprečij za skupino 1 je 10,61 in povprečje rangov za skupino 4 je 13,33. 
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značilne,135 da je raba OKPO večja v podjetjih, kje je zaposlenih večje število informatikov 

kot pri manjši skupini informatikov. Ocena je podana pri stopnji tveganja α < 0,05. 

Preglednica 6:  Raba OKPO po številu zaposlenih informatikov 

Št. informatikov (razred) f k M SD 
do 5 (1) 18 15,6 13,8 
6 do 10 (2) 15 17,1 19,7 
11 do 15 (3) 16 12,4 14,2 
nad 16 (4) 11 24,8 24,4 

Skupaj/povprečje 60 16,8 17,8 

Opomba: fk = število odgovorov, M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 

Preverili smo, kako je z oceno rabe OKPO za potrebe končnih uporabnikov in sistemskih 

administratorjev. Za to primerjavo smo kategorije OKPO razdelili v dve skupini,136 skupino 

OKPO končnih uporabnikov in skupino sistemskih administratorjev. Za vsako skupino smo 

izračunali povprečne vrednosti. S testom Kolomognov–Smirnov smo ugotovili, da 

porazdelitev novih dveh spremenljivk ni normalna, zato smo za preizkus domnev uporabili 

neparametrični Wilcoxonov test za odvisna vzorca. S testom smo ugotovili, da je povprečna 

vrednost rabe OKPO skupine končnih uporabnikov (M = 17,2) višja od povprečne vrednosti 

skupine sistemskih administratorjev (M = 16,6). Preverili smo, ali je razlika med tema dvema 

aritmetičnima sredinama statistično značilna. V stolpcu 2 razpredelnice 7 je prikazano število 

negativnih (fk=33) in pozitivnih razlik (fk=24) ter vezi (fk=3) za rabo OKPO za končne 

uporabnike in sistemske administratorje. Povprečna vrednost pozitivnih rangov (M = 29,81) 

kaže, da je ocena v prid OKPO za sistemske administratorje. Z Wilcoxonovim testom 

ugotovimo, da je absolutna standardizirana vrednost z = 0,882 manjša od 1,96 pri stopnji 

značilnosti Sig. = 0,378. Iz navedenega lahko sklenemo, da ugotovljene razlike niso 

statistično značilne med rabo OKPO za končne uporabnike in sistemske administratorje.  

Preglednica 7:  Wilcoxon test rabe OKPO 

    fk M rangov Vsota rangov 
M_sist_admin – M_koncni_up Negativni rang 33a 28,41 937,5 

Pozitivni rang 24b 29,81 715,5 
Vezi 3c 

  Skupaj 60     
Z –0,882d 0,378e 

Opomba: a. M_sist_admin < M_koncni_up, b. M_sist_admin > M_koncni_up, c. M_sist_admin = 

M_koncni_up, d. na osnovi pozitivnih rangov, e. stopnja značilnosti Sig. = 0,378 

                                                 
135 Za razrede 1–2 je z = 0,145, sig.2t = 0,88, za razrede 1–3 je z = 0,984, sig.2t = 0,32, za razrede 2–3 
je z = 0,791, sig.2t = 0,43, za razrede 2–4 je z = 0,883, sig.2t = 0,37 in za razrede 3–4 je z = 1,431, 
sig.2t = 0,15. 
136 Kategorija OKPO končnih uporabnikov zajema internetne servise, komunikacijska orodja, orodja 
delovnih postaj, poslovne programe in OS delovnih postaj. Ostale kategorije spadajo na področje 
sistemskih administratorjev: razvojna orodja, internetni servis, podatkovne baze, varnost OS–
strežnikov, sistemska orodja, strežniki, orodja omrežij in nadzorni programi. 
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4.3.2 Dejavniki, ki vplivajo na rabo in umeščanje OKPO 

Dejavnike, za katere se ocenjuje, da vplivajo na rabo in umeščanje OKPO v podjetja, so 

anketiranci ocenjevali na osnovi 25 vprašanj po 7 stopenjski Likertovi lestvici (preglednica 8). 

Preglednica 8:  Dejavniki rabe in umeščanja OKPO 

Spremenljivka M SD 
Zanesljivost programske opreme  6,4 0,8 
Varnostni vidik OKPO  6,5 0,8 
Razpoložljivost programske opreme  6,0 1,1 
Enostavnost umeščanja v obstoječo programsko infrastrukturo 5,4 1,2 
Funkcionalna zmogljivost in razširljivost programske opreme 5,3 1,2 
Poznani so celotni stroški umeščanja OKPO v podjetje 4,9 1,2 
OKPO zahteva manj zmogljivejšo strojno opremo 3,8 1,3 
Enostavne namestitve  4,3 1,3 
Enostavnost vzdrževanja  5,0 1,3 
Pravočasnost odpravljanje napak na OKPO  5,2 1,3 
Povezljivost  in združljivost z ostalimi informacijskimi sistemi in programi 5,8 1,4 
Enostavna raba OKPO  5,1 1,4 
Prilagajanje OKPO zakonodaji, lokalizacija 5,6 1,4 
Ponudnik OKPO je manj poznan  3,4 1,4 
Pogostost novih funkcionalnosti OKPO  4,0 1,4 
Možnost izrabe zunanje tehnične pomoči storitev za namestitev, vzdrževanje in 
podporo 

4,4 1,6 

Možnost izobraževanja uporabnikov v Sloveniji  3,8 1,7 
Sporočila in ukazi grafičnega vmesnika so v slovenskem jeziku 4,4 1,8 
Razširjenost in raba OKPO v drugih podjetjih 4,0 1,8 
Dostopnost do razvijalcev OKPO  3,6 1,8 
Podjetje ima strokovnjake za izobraževanje uporabnikov na področju OKPO 4,1 1,8 
Za OKPO ni definiran Open standard  3,2 1,8 
Ustrezna tehnična podpora v Sloveniji  4,6 1,9 
Možnost izobraževanja sistemskih inženirjev v Sloveniji  3,9 1,9 
Uporabniška dokumentacija je v slovenskem jeziku  3,9 2,0 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon, povprečje vseh ocen je 4,7 

Na osnovi povprečnih vrednosti za navedene spremenljivke smo ugotovili, da je za 

anketirance večina dejavnikov, ki vplivajo na rabo in umeščanje OKPO, zelo pomembnih, saj 

je povprečje ocen vseh spremenljivk 4,7. Najvišji kriterij pri rabi in umeščanju OKPO imajo 

varnostni vidik (M = 6,5), zanesljivost (M = 6,4) in razpoložljivost (M = 6,0) OKPO. Vsi ti 

dejavniki imajo tudi najmanjši standardni odklon (med 0,8 in 1,1). Manj pomembni dejavniki 

so – OKPO zahteva manj zmogljivo strojno opremo (M = 3,8), uporabniki imajo dostop do 

razvijalcev OKPO (M = 3,6), ponudnik OKPO je manj poznan (M = 3,4), nedefiniran odprti 

standard (M = 3,2) in možnost izobraževanja uporabnikov v Slovenji (M = 3,8) 
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4.3.3 Ustreznost prilagajanja OKPO slovenskim uporabnikom 

Preglednica 9 prikazuje prilagajanje OKPO slovenskim uporabnikom. V anketi je bilo 

postavljenih 7 trditev za oceno po 7 stopenjski Likertovi lestvici, pri čemer je 1 pomenila 

slabo prilagajanje, 7 pa zelo dobro. Povprečna ocena vseh odgovorov je bila 4,1. Anketiranci 

so mnenja, da je za slovensko področje najbolj podprta zahteva prilagajanje OKPO 

sistemskim nastavitvam. Povprečna ocena je 5,3 (SD = 1,3). Sledi prilagajanje slovenski 

zakonodaji (M = 4,4) in prilagajanje sporočil ter grafičnega vmesnika v slovenskem jeziku  

(M = 4,3). Anketiranci slabše ocenjujejo, da nove funkcionalnosti za slovenske različice ne 

prihajajo istočasno z drugimi jezikovnimi različicami (M = 3,4, SD = 1,5) in da ni primerov 

lokalizacije oz. da je prilagajanje OKPO prepuščeno uporabniku (M = 3,6). 

Preglednica 9:  Ustreznost prilagajanja OKPO 

Spremenljivke M SD 

Prilagajanje OKPO slovenski zakonodaji  4,4 1,5 
Sporočila in ukazi grafičnega vmesnik so v slovenskem jeziku  4,3 1,4 
Prilagajanje OKPO slovenskim sistemskim nastavitvam 5,3 1,3 
Uporabniška dokumentacija v slovenskem jeziku  4,0 1,5 
Nove funkcionalnosti OKPO prihajajo istočasno tudi v slovenski različici 3,4 1,5 
Prilagajanje OKPO je prepuščeno uporabniku, ni primerov lokalizacije 3,6 1,4 

Umeščanje slovenske različice OK v obstoječo infrastrukturo je enako kot za 
druge jezikovne različice 3,6 1,4 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 

4.3.4 Poznavanje in pomembnost OKPO 

Pri preverjanju poznavanja137 posamezne kategorije138 OKPO smo ugotovili, da je najbolj 

poznana kategorija Internetni servisi in programi (preglednica 10). Povprečna ocena  

poznavanja te kategorije je 4,0, sledi poznavanje OS delovnih postaj in strežnikov (M = 3,5) in 

poznavanje kategorije podatkovnih baz (M = 3,5). Najnižja ocena poznavanja je kategorija 

poslovnih programov M = 1,7. 

                                                 
137 Za oceno je bil uporabljena 5 stopenjska Likertova lestvica (1 = ne poznam, 5 = dobro poznam). 
138  Pregled področja in OK programske opreme je v prilogi 1. 
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Preglednica 10: Poznavanje OKPO 

Spremenljivke M SD 
Razvojna orodja 2,6 1,3 
Internetni servisi in programi 4,0 0,9 
Podatkovne baze 3,5 1,0 
Varnost 3,2 1,0 
Operacijski sistem delovnih postaj in strežnikov 3,5 1,2 
Komunikacijska orodja 3,2 1,0 
Programska oprema delovnih postaj 3,3 1,0 
Sistemska orodja delovni postaj in strežnikov 3,3 1,0 
Strežniki sistemi 2,5 1,0 
Mreža LAN/WAN 2,9 1,2 
Poslovni programi 1,7 0,9 
Nadzorna orodja 2,5 1,3 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 

Rezultate ocenjevanja139 anketirancev o pomembnosti OKPO za podjetje prikazujemo v 

preglednici 11. Tudi tu je po mnenju anketirancev najpomembnejša OK kategorija Internetnih 

servisov in programov (M = 3,4, SD = 1,2). Sledi kategorija informacijske varnosti (M = 3,1) 

in sistemska orodja delovnih postaj in strežnikov (M = 3,0). Anketirancem je v povprečju 

najmanj pomembna kategorija OK poslovnih programov (M = 2,0) in OK razvojna orodja s 

povprečno oceno odgovorov 2,2. 

Preglednica 11: Pomembnost OKPO za podjetje 

Spremenljivke M SD 
Razvojna orodja 2,2 1,3 
Internet servisi in programi 3,4 1,2 
Podatkovne baze 2,9 1,4 
Informacijska varnost 3,1 1,2 
Operacijski sistem delovnih postaj in strežnikov 2,9 1,4 
Komunikacijska orodja 2,5 1,1 
Orodja delovnih postaj 2,7 1,0 
Sistemska orodja delovni postaj in strežnikov 3,0 1,1 
Strežniki sistemi 2,5 1,1 
Mreža LAN/WAN 2,9 1,2 
Poslovni programi 2,0 1,1 
Nadzorna orodja 2,5 1,1 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 

4.3.5 Vloga informatike pri uporabi OKPO 

Anketiranci so ocenili vlogo informatike pri izboru, odločanju in umeščanju OKPO. Za oceno 

je bila uporabljena 7 stopenjska Likertova lestvica (1 = ne drži,  7 = drži). Iz preglednice 12 je 

razvidno, da ima informatika najpomembnejšo vlogo pri odločanju o izboru OKPO, 

                                                 
139 Za oceno je bil uporabljena 5 stopenjska Likertova lestvica (1 = ne pomembno, 5 = zelo 
pomembno). 
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povprečna vrednost odgovorov je 5,6. Anketiranci ocenjujejo, da informatika podaja predloge 

o izrabi OKPO (M = 5,4) in da informatika pripravlja strategijo izrabe OKPO za nadaljnja leta 

(M = 4,9). Iz raziskave smo ugotovili, da imajo uporabniki v povprečju majhno vlogo pri 

odločanju izbora (M = 2,9) in nimajo dovolj znanja za rabo OKPO (M = 2,7). Pri odločanju 

managementa podjetja o izboru OKPO je ocena 3,9, pri tej oceni je standardni odklon visok 

(SD = 2,1). 

Preglednica 12: Vloga informatike pri izboru in rabi OKPO  

Spremenljivke M SD 

Informatika  ima najpomembnejšo vlogo pri določitvah o izboru OKPO 5,6 1,6 

Informatika odloča o izboru le za manj pomembno OKPO 2,2 1,5 
Informatika podaja predloge o izrabi OKPO  5,4 1,5 
Informatika pripravlja strategijo izrabe OKPO za nadaljnja leta 4,9 1,9 
Uporabniki imajo močno vlogo pri odločitvah izbora OKPO 2,9 1,7 
Uporabniki imajo dovolj znanja za  rabo OKPO 2,7 1,4 
Management podjetja ima veliko moč pri odločanju o izbiri in rabi OKPO 3,9 2,1 
Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon  

Pregled medsebojnih povezanosti spremenljivk, ki kažejo na vlogo informatike pri izboru 

OKPO, prikazuje preglednica 13. Velika pozitivna povezanost je med vlogo informatike pri 

odločanju o izboru OKPO in možnosti, da informatika pripravlja strategijo izrabe OKPO  

(KK = 0,604). Večja pozitivna povezanost je še med spremenljivko informatika odloča le za 

manj pomembno OKPO in management podjetja ima veliko moč pri odločanju o izbiri in rabi 

OKPO v podjetju. To povezavo lahko interpretiramo tako, da management odloča le pri 

izboru manj pomembne OKPO. 

Preglednica 13: Medsebojna povezanost spremenljivk pri izboru in rabi OKPO 

  Spremenljivke 1 2 3 4 

1 Informatika  ima najpomembnejšo vlogo pri določitvah o 
izboru OKPO     

2 Informatika odloča o izboru le za manj pomembno OKPO  –,474**  
   

3 Informatika podaja predloge o izrabi OKPO   ,350**  
   

4 Informatika pripravlja strategijo izrabe OKPO za nadaljnja leta   
 ,604**  

 
5 Uporabniki imajo močno vlogo pri odločitvah izbora OKPO   

 ,305* 
 

6 Uporabniki imajo dovolj znanja za uporabo OKPO   
 ,395**   ,443**  

7 Management podjetja ima veliko moč pri odločanju izbire in 
rabe OKPO 

 –,449**   ,527**      

Opomba: * – statistično značilna korelacija pri 0,05, ** – statistično značilna korelacija pri 0,01 

Informatika je v povprečju v 51,7 % organizirana v posebni OE (preglednica 14) ali je del 

druge OE (41,6 %). Za področje informatike zadolženi posamezniki niso del informatike ali 

druge OE le v 4 primerih. V nadaljevanju raziskave smo preverili, kako je s povprečno rabo 

OKPO glede na umestitev informatike v podjetju. Ker največji delež predstavljajo odgovori, 

da je informatika del druge OE (2) in da je v posebni OE (1), smo preverili povprečno rabo 
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OKPO glede na ta dva načina organiziranosti. Uporabili smo Wilcoxonov test za neodvisna 

vzorca ter preverili, ali so razlike v povprečni vrednosti rangov140 statistično značilne. 

Wilcoxonov test pokaže, da je absolutna standardizirana vrednost z = 0,808 manjša od 1,96, 

pri stopnji značilnosti Sig.2t = 0,419 (priloga 4 – raba OKPO glede na umestitev informatike). 

Iz podatkov lahko sklepamo, da razlike niso statistično značilne, da je raba OKPO večja v 

podjetjih, kje je informatika umeščena v posebni OE oziroma ko je del druge OE. Ocena je 

podana pri stopnji tveganja α < 0,05. 

Preglednica 14: Organizacijska umestitev informatike v podjetju 

Umestitev informatike v podjetju fk fk % 

(1) Informatika je v posebni OE 31 51,7 
(2) Informatika je del druge OE 25 41,6 
(3) Za področje informatike so zadolženi posamezniki 4 6,7 
Skupaj 60 100 

Opomba: fk = število odgovorov, fk % = delež odgovorov 

Rezultati ankete o organiziranosti informatike, njeni vlogi in nalogah so razvidne iz 

razpredelnice 15.  

Preglednica 15: Organiziranost informatike v podjetju 

Spremenljivke Odgovor fk fk % 

Informatika ima več oddelkov  
da 18 30,0 
ne 40 66,7 
neodločeno 2 3,3 

V informatiki so vloge porazdeljene na posamezne specialiste  
da 52 86,7 
ne 6 10,0 
neodločeno 2 3,3 

Posamezne naloge informatike so v zunanjem izvajanju 
storitev  – outsourcing 

da 29 48,3 
ne 15 25,0 
neodločeno 16 26,7 

Odgovorna oseba za informatiko je neposredno podrejena 
najvišjemu vodstvu 

da 31 51,7 
ne 24 40,0 
neodločeno 5 8,3 

Opomba: fk = število odgovorov, fk % = delež odgovorov 

Informatika je razdeljena na več oddelkov v 66,7 % primerov ali pa ima samo en oddelek v 30 

% primerov. Vloge so v 86,7 % porazdeljene na posamezne strokovnjake in le v 10 % je več 

vlog dodeljenih enemu informatiku. V 48,3 % primerih so posamezne naloge informatike v 

zunanjem izvajanju storitev in le v 25 % so naloge v celoti porazdeljene med zaposlene v 

informatiki. Ostali delež 26,7 % nalog je v zunanjem izvajanju in interni porazdelitvi nalog. 

Odgovorna oseba za informatiko je neposredno podrejena najvišjemu vodstvu v več kot 51 %. 

                                                 
140 Primerjamo povprečje rangov rabe za neodvisna vzorca OKPO med podjetji, ko imajo organizirano 
informatiko kot del druge OE (2) in  ko je informatika v posebni OE (1). Rang povprečij za 
spremenljivko 1 je 30,1 in povprečje rangov za spremenljivko 2 je 26,54. 
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Preverili smo, kako je z rabo OKPO glede na organiziranost informatike. Za vse primere smo 

uporabili Wilcoxonov test za neodvisne vzorce. Rezultati141 so prikazani v preglednici 16 in v 

prilogi 5.  

Preglednica 16: Primerjava rabe OKPO glede na organiziranost informatike 

  
Povprečje 

rangov Test 
  da ne z Sig–2t 
Informatika ima več oddelkov  37,17 26,05 2,32 0,02 
V informatiki so vloge porazdeljene na posamezne 
specialiste  30,52 20,67 1,353 0,018 
Posamezne naloge informatike so v zunanjem 
izvajanju storitev 19,36 28,5 2,254 0,024 
Odgovorna oseba za informatiko je neposredno 
podrejen najvišjemu vodstvu 28,13 27,83 0,068 0,946 

Iz podatkov (preglednica 16) lahko sklepamo, da so razlike statistično značilne za rabo 

OKPO, ko ima informatika zunanje izvajanje storitev in kjer je več oddelkov v OE informatiki. 

Razlike niso statistično značilne z rabo OKPO, kjer je odgovorna oseba za informatiko 

neposredno podrejena najvišjemu vodstvu in kjer so vloge v informatiki porazdeljene na 

posamezne specialiste. Vse ocene so podane na osnovi  stopnje tveganja  

α < 0,05. 

4.3.6 Vloga managementa pri uporabi OKPO 

Vloga managementa pri uporabi OKPO je v povprečju ocenjena s 3,2142 (SD = 1,6) 

(preglednica 17). Anketiranci v povprečju z oceno 4,1 ocenjujejo, da vodstvo podpira 

strategijo informatike pri rabi OKPO. Vodstvo povprečno zagotavlja sredstva za uvedbo 

OKPO (M = 3,4) in se v enaki meri zaveda pomembnosti rabe OKPO (M = 3,1). Anketiranci 

ocenjujejo, da vodstvo bolje pozna prednosti lastniške (M = 3,7) kot OK programske opreme 

(M = 2,8). 

Preglednica 17: Podpora vodstva pri rabi OKPO 

Spremenljivke M SD 
Vodstvo podpira strategijo informatike o rabi OKPO 4,1 1,8 
Vodstvo zagotavlja le sredstva za projekte uvedbe OKPO 3,4 1,7 
Vodstvo ima dovolj znanja s področja OKPO  2,3 1,2 
Vodstvo se zaveda pomembnosti rabe OKPO 3,1 1,6 
Vodstvo pozna prednosti in slabosti OKPO 2,8 1,5 
Vodstvo pozna prednosti in slabosti lastniške programske opreme  3,7 1,6 
Vodstvo pozna donosnost investicije RIO in nižje stroške lastništva (TCO) za 
OKPO 

3,1 1,6 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 
                                                 
141 V testih je odgovor da označen s številom 2 in odgovor ne s številom 0. 
142 Ocene na 7 stopenjski Likertovi lestvici (1 = ne drži, 7 = drži). 
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Povezava med ocenami spremenljivk o podpori vodstva pri rabi OKPO je določena s KK in 

prikazana v razpredelnici 18. Močne povezanosti so prisotne pri poznavanju OKPO in 

zavedanju pomembnosti rabe OKPO (KK = 0,71), pri zavedanju pomembnosti rabe in 

znanjem vodstva (KK = 0,74) s področja OKPO. Sledi močna povezanost poznavanja vodstva 

donosnosti pri investiciji s prednostmi in slabostmi OKPO (KK = 0,76). Dokaj močna 

povezanost je tudi pri poznanju prednosti in slabosti med OKPO in lastniško (KK = 0,62). 

Preglednica 18: Medsebojna povezanost spremenljivk podpore vodstva pri rabi OKPO 

  Spremenljivke 1 2 3 4 5 6 

1 Vodstvo podpira strategijo informatike o rabi OKPO       

2 
Vodstvo zagotavlja le sredstva za projekte uvedbe 
OKPO 

3 Vodstvo ima dovolj znanja s področja OKPO  

4 Vodstvo se zaveda pomembnosti rabe OKPO 0,56 0,74 

5 Vodstvo pozna prednosti in slabosti OKPO 0,66 0,71 

6 
Vodstvo pozna prednosti in slabosti lastniške 
programske opreme  

    0,62  
    

7 
Vodstvo pozna donosnost investicije RIO in nižje 
stroške lastništva (TCO) za OKPO   

0,54 0,65 0,76 0,63 

Opomba: * – statistično značilna razlika pri 0,01 

4.4 Preverjanje hipotez 

Z raziskavo v okviru magistrske naloge smo želeli preveriti šest hipotez, ki so povezane z 

razširjenostjo OKPO v slovenskih podjetjih, z dejavniki, ki vplivajo na izbor in uporabo 

OKPO in s poznavanjem OKPO ter z vlogo informatike pri izboru OKPO. Preverili smo tudi, 

kakšen vpliv ima management podjetja na izbor OKPO. 

S pomočjo programa SPSS smo hipoteze preverili z metodami t-testa ter Levenovega in 

Wilcoxonovega testa. S pomočjo faktorske in regresijske analize smo ugotavljali odvisnost 

med posameznimi spremenljivkami, vezanimi na rabo OKPO in poznavanje ponudbe OKPO 

na tržišču. 

4.4.1 Preizkus hipoteze 1 

H1: Najbolj razširjena kategorija OKPO je programska oprema strežnikov. 

Iz izračuna povprečnih vrednosti rabe OKPO smo ugotavljali, da je najbolj razširjena 

kategorija Internetni servisi (preglednica 19). Najvišjo povprečno rabo ima kategorija 
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Internetni servisi 36,2 %, z 22,3 % sledi kategorija varnosti in z 21,9 % raba OS strežnikov 

(preglednica 19, stolpec 4). Tudi v pregledu povprečne rabe OKPO po številu zaposlenih v 

podjetju sta najbolj razširjeni kategoriji Internetnih servisov in kategorija varnost (stolpec 6, 8 

in 10).  

Preglednica 19: Povprečna raba OKPO po kategorijah 

          Število zaposlenih 

Kategorije OKPO  
test Skupaj 250–499 500–999 nad 1.000 

t Sig. M SD M SD M SD M SD 
Razvojna orodja 3,41 0,00 7,2 16,4 10,3 18,4 6,7 18,8 3,7 7,1 
Internetni servisi 8,27 0,00 36,2 33,9 41,6 34,1 31,8 33,2 34,9 35,9 
Podatkovne baze 5,08 0,00 15,1 23,1 19,2 27,2 16,6 24,4 6,9 9,6 
Varnost 6,51 0,00 22,3 26,5 23,8 26,4 24,4 29,5 16,9 22,7 
OS delovnih postaj 2,97 0,00 7,1 18,5 11,5 23,2 6,0 18,8 2,3 4,0 
OS strežnikov 6,49 0,00 21,9 26,1 27,5 29,3 22,3 26,8 12,9 17,8 
Komunikacijska orodja 5,81 0,00 20,3 27,1 21,4 25,1 17,9 29,0 22,3 28,4 
Orodja delovnih postaj 5,76 0,00 18,3 24,7 20,1 21,8 16,7 25,7 18,2 28,3 
Sistemska orodja 6,01 0,00 19,5 25,1 21,5 25,1 20,6 29,8 14,9 17,0 
Aplikacijski strežniki 4,68 0,00 13,0 21,4 19,3 28,6 10,9 17,3 6,9 11,6 
Orodja omrežij LAN/WAN 5,29 0,00 20,3 29,7 22,9 32,0 25,3 34,4 8,9 11,7 
Poslovni programi 2,16 0,04 4,0 14,5 7,9 21,2 2,8 10,5 0,3 0,5 
Nadzorna orodja 4,34 0,00 13,2 23,5 14,7 26,8 15,3 25,4 7,7 13,7 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon, Sig.=statistična značilnost 

Za preverjanje hipoteze smo primerjali kategorijo OS strežnikov s kategorijo Internetni 

servisi, ki ima najvišjo povprečno vrednost rabe OKPO. Ti dve spremenljivki nista normalno 

porazdeljeni, zato smo uporabili Wilcoxon test za preverjanje domnev za odvisna vzorca. 

Postavili smo ničelno domnevo H0: µi = µs in alternativno domnevo H1: µi ≠µs, pri čemer  so z 

µi označene povprečne vrednosti za spremenljivke Internetni servisi in z µs so označene 

povprečne vrednosti za spremenljivke OS strežnikov. V alternativni domnevi H1 trdimo, da so 

razlike v rabi OKPO med kategorijama OS strežniki in Internetni servisi. 

Iz Wilcoxonovega testa smo ugotovili (preglednica 20), da je (stolpec N) število negativnih 

razlik med OS strežniki in Internetnimi servisi 32, da je povprečni rang 21,39 in da je vsota 

rangov 684,5.  

Preglednica 20: Rezultati testa razširjenosti med OS–strežnikov in Internetni servisi 

    N M rangov Vsota rangov 

OS strežnikov – Internetni servisi 
Negativni rangi 32a 21,39 684,5
Pozitivni rangi 7b 13,46 95,5
Vezi 21c 

  Skupaj 60    
z –4,124 d 

Sig.2t 0,000       
 Opomba: a. OS strežnikov < Internetni servisi, b. OS strežnikov > Internetni servisi, c. OS strežnikov 

= Internetni servisi, d. temelji na pozitivnih rangih. 
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Vrednost t–statistike je enaka manjši vsoti rangov, v našem primeru je t = 95,5. Njena 

absolutna standardizirana vrednost z je 4,124 in je večja od 1,96, kar kaže na značilnost razlik 

med aritmetičnima sredinama rangov. To potrjuje tudi stopnja značilnosti (Sig. < 0,05). 

Rezultati Wilcoxon testa pokažejo na značilnost razlik med aritmetičnimi sredinami rangov,  

zato lahko domnevo H0 zavrnemo, in sprejmemo alternativno domnevo H1.  Povprečna raba 

med kategorija OKPO OS strežnikov in Internetni servisi se razlikuje. Glede na rezultate 

raziskave o povprečni rabi teh dve kategorij, ugotovimo, da je najbolj razširjena kategorija 

Internetni servisi, zato Hipotezo 1, da je najbolj razširjena kategorija OKPO strežnikov, 

zavrnemo. 

4.4.2 Preizkus hipoteze 2 

H2: Dejavniki, ki vplivajo na večjo uporabo OKPO, so vezani na tehnično ustreznost, 

prilagodljivost in enostavnost nameščanja OKPO v obstoječo IKT podjetja. 

Analizirali smo 30 dejavnikov,143 ki vplivajo na večjo rabo OKPO. S pomočjo KMO in 

Bartlettovega testa smo preverili ustreznost podatkov za faktorsko analizo. V našem primeru 

je Sig. = 0,00, kar pomeni, da matrika ni enotska, torej so podatki primerni za faktorsko 

analizo. Vrednost KMO testa je 0,696, zato lahko potrdimo ustreznost podatkov za faktorsko 

analizo. Faktorski model smo nato ocenili s pomočjo metode glavnih osi. Na podlagi 

ocenjenega deleža variance, ki ga lahko pojasnimo s skupnimi faktorji, razberemo, da je vpliv 

skupnih faktorjev večji od vpliva posameznih dejavnikov. Faktorska analiza nam pokaže, da z 

osmini faktorji pojasnimo 64,8 % variabilnosti spremenljivk. Število spremenljivk je 

preveliko za pojasnitev vpliva dejavnikov, ki vplivajo na večjo rabo OKPO, zato izvedemo 

postopek izločevanja dejavnikov, ki imajo nizko komunaliteto.144 Zaradi velikega števila 

dejavnikov in povprečno visoke vrednosti komunalitete spremenljivk, je kriterij za odstranitve 

spremenljivk, komunaliteta nižja od 0,6. Ta postopek ponavljamo do rezultatov, ki nam dajo 
                                                 
143 Ustrezna tehnična podpora v Sloveniji, enostavnost umeščanja v obstoječo programsko 
infrastrukturo, povezljivost  in združljivost z ostalimi informacijskimi sistemi in programi, zanesljivost 
OKPO, razpoložljivost OKPO, funkcionalna zmogljivost in razširljivost OKPO, varnostni vidik OK 
programske opreme, OKPO zahteva manj zmogljivejšo strojno opremo, enostavne namestitve OKPO, 
enostavna raba OKPO, enostavnost vzdrževanja OKPO (ne potrebujemo dodatnih orodij za 
administracijo), razširjenost in raba OKPO v drugih podjetjih, možnost izrabe zunanje tehnične 
pomoči – storitev za namestitev, vzdrževanje in podporo, pravočasnost odpravljanje napak na OKPO, 
dostopnost do razvijalcev OKPO, pogostost novih funkcionalnosti OKPO, možnost izobraževanja 
uporabnikov v Sloveniji, možnost izobraževanja sistemskih inženirjev v Sloveniji, podjetje ima 
strokovnjake za izobraževanje uporabnikov na področju OKPO, ponudnik OK programske opreme je 
manj poznan, poznani so celotni stroški umeščanja OKPO v podjetje, za OKPO ni definiran Open 
standard, prilagajanje OKPO zakonodaji, lokalizacija OKPO, sporočila in ukazi grafičnega vmesnika 
so v slovenskem jeziku, uporabniška dokumentacija je v slovenskem jeziku, vodstvo podjetja podpira 
strategijo informatike pri rabi OKPO, vodstvo se zaveda pomembnosti rabe OKPO za podjetje, 
vodstvo pozna prednosti in slabosti OKPO, kako poznana je OKPO in kako pomembna je OKPO za 
podjetje. 
144 Delež variance, ki je pojasnjen s skupnimi faktorji, imenujemo komunaliteta (Batagelj in Ferligoj 
2003, 6). 
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višjo pojasnjenost variabilnosti spremenljivk, z nižjim številom dejavnikov. Rezultati so 

prikazani v preglednicah 21, 22 in 23. 

V preglednici 21 so prikazane komunalitete štirih spremenljivk. Najvišjo stopnjo ima dejavnik 

možnosti izobraževanja uporabnikov v Sloveniji (80,8 %), sledi podjetje ima strokovnjake za 

izobraževanje uporabnikov na področju OKPO (80,6 %), vodstvo se zaveda pomembnosti 

rabe OKPO za podjetje (72,5 %) in vodstvo pozna prednosti in slabosti OKPO (70,6 %). 

Preglednica 21: Dejavniki, ki vplivajo na rabo OKPO 

Spremenljivke – dejavniki Komunalitete 
Možnost izobraževanja uporabnikov v Sloveniji 0,808 
Podjetje ima strokovnjake za izobraževanje uporabnikov na področju OKPO 0,806 
Vodstvo se zaveda pomembnosti rabe OKPO za podjetje 0,725 
Vodstvo pozna prednosti in slabosti OKPO 0,706 

Celotna pojasnjena varianca dveh faktorjev je 76,1 % (preglednica 22). S prvim faktorjem 

pojasnimo 47,9 % variabilnosti spremenljivk, z drugim faktorjem pojasnimo dodatnih 28,2 % 

variabilnosti spremenljivk. Za ta dva faktorja smo se določili, ker prispevata največji delež 

pojasnjene variance, saj pojasnjujeta medsebojen odnos med spremenljivkami in vpliv na rabo 

OKPO.  

V preglednici 23 so prikazane vrednosti uteži dveh faktorjev. Uteži na prvem faktorju so pri 

spremenljivkah različno visoke, vendar pozitivne. Pri drugem faktorju so uteži pozitivne in 

negativne, kar kaže na to, da je drugi faktor bipolaren. Pri prvem splošnem faktorju izstopajo 

vrednosti uteži na dejavnike izobraževanja uporabnikov in da podjetje ima strokovnjake za 

izobraževanje uporabnikov. Drugi bipolaren faktor kaže pozitiven vpliv na faktorja vodstvo se 

zaveda pomembnosti rabe OKPO in vodstvo pozna prednosti in slabosti OKPO. Na ostale 

dejavnike ima drugi faktor negativen vpliv. Ker iz vsebinskega vidika težje pojasnimo splošni 

in bipolarni faktor, smo izvedli rotacijo faktorjev po metodi Varimax.145 

Preglednica 22: Pojasnjena varianca skupnih faktorjev 

Skupaj pojasnjena varianca 
Faktorji Za četne vrednosti Izračunane vsote 

  
skupaj  % 

variance 
skupaj % skupaj % variance skupaj % 

1 2,145 53,637 53,637 1,9 47,9 47,9 
2 1,379 34,474 88,111 1,1 28,3 76,1 
3 0,284 7,091 95,202 
4 0,192 4,798 100,0       

 

                                                 
145 Pravokotna rotacija, metoda, ki zmanjšuje število spremenljivk, ki imajo visoke obremenitve za 
vsak dejavnik. Ta metoda poenostavlja razlago dejavnikov (Batagelj in Ferligoj 2003, 13–19). 
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Preglednica 23: Matrika faktorjev  

Matrika faktorjev 
  Faktor 
 Spremenljivke – dejavniki 1 2 
Možnost izobraževanja uporabnikov v Sloveniji 0,913 –0,315 
Podjetje ima strokovnjake za izobraževanje uporabnikov na področju OKPO 0,775 –0,454 
Vodstvo se zaveda pomembnosti rabe OKPO za podjetje 0,635 0,568 
Vodstvo pozna prednosti in slabosti OKPO 0,571 0,617 

Rezultati rotacije faktorjev so razvidni iz preglednice 24. Vidimo, da bipolarnosti uteži 

faktorjev na spremenljivke ni več. Z rotacijo so se uteži okrepile in razporedile. Spremenile so 

se posamezne vrednosti varianc obeh faktorjev, pri tem pa je skupna vrednost pojasnjene 

variance ostala enaka (76,1 %). S prvim faktorjem pojasnimo 40,4 % variabilnosti 

spremenljivk, z drugim dejavnikom pa pojasnimo 35,7 % variabilnosti spremenljivk. 

Preglednica 24: Rotirana matrika skupnih faktorjev 

Rotirana matrika faktorjev 
  Faktor 
 Spremenljivke – dejavniki 1 2 
Možnost izobraževanja uporabnikov v Sloveniji 0,893 0,103 
Podjetje ima strokovnjake za izobraževanje uporabnikov na področju OKPO 0,890 0,123 
Vodstvo se zaveda pomembnosti rabe OKPO za podjetje 0,148 0,838 
Vodstvo pozna prednosti in slabosti OKPO 0,068 0,838 

Faktorja nista nasprotna, oba kažeta na dejavnike, ki povečujejo rabo OKPO v podjetjih. Prvi 

faktor se kaže na področju izobraževanja uporabnikov. Drugi faktor je usmerjen na vodstvo 

podjetja, kako se zaveda pomembnosti rabe OKPO, in na poznavanje prednosti in slabosti 

OKPO za podjetje.  

Iz navedenih ugotovitev lahko sprejmemo sklep, da vpliv večje rabe OKPO ni odvisen samo 

od tehnične ustreznosti OKPO, ampak tudi od drugih dejavnikov, predvsem od možnosti 

izobraževanja uporabnikov, da podjetje ima strokovnjake za izobraževanje uporabnikov in 

zavedanje vodstva o pomembnosti OKPO za podjetje ter da vodstvo pozna prednosti in 

slabosti OKPO. Na osnovi tega zavrnemo hipotezo 2. 

4.4.3 Preizkus hipoteze 3 

H3: Glavna ovira za manjšo uporabo OKPO v podjetjih je nepoznavanje ponudbe OKPO na 

tržišču. 

V analizo je vključenih 30 dejavnikov, navedenih v poglavju 4.4.2. S korelacijsko analizo 

smo najprej izločili tiste dejavnike, ki imajo močan KK. Po večkratnem izločevanju 

dejavnikov z visoko stopnjo značilnostjo smo prišli do rezultatov, prikazanih v preglednici 25. 

Na podlagi korelacijskega koeficienta R ocenjujemo, da je raba OKPO v 57 % odvisna od 
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dveh dejavnikov; Poznavanje OKPO in Možnost izrabe zunanje tehnične pomoči storitev za 

namestitev,in od vzdrževanja in podpore OKPO (v nadaljevanju Tehnična pomoč OKPO). Z 

izločanjem drugega dejavnika iz regresijske analize dobimo, da je deterministični koeficient 

R2 = 0,255 in nam pove, da lahko približno 26 % variabilnosti večje rabe OKPO pojasnimo z 

linearnim vplivom dejavnika Poznavanje OKPO, ostali delež – 74 % je pojasnjen z drugimi v 

raziskavi navedenimi dejavniki ali neznanimi dejavniki. Na osnovi dobljenega regresijskega 

modela in ugotovitev lahko sprejmemo sklep, da je glavna ovira za manjšo uporabo OKPO v 

podjetjih nepoznavanje ponudbe OKPO na tržišču. Hipotezo 3 sprejmemo. 

Preglednica 25: Test preverjanja poznavanja ponudbe OKPO 

  R R2 R2 F Sig. 
Regresijski model s 30 dejavniki 0,836 0,699 0,387 2,243 0,016 
Regresijski model z 2 dejavnikoma 0,570 0,324 0,301 13,68 0,000 
Regresijski model z poznavanje OKPO 0,518 0,268 0,255 21,23 0,000 
  B St. napaka Beta T Sig. 
Poznavanje OKPO 22,498 8,754 0,518 2,57 0,013 

4.4.4 Preizkus hipoteze 4 

H4: OKPO je bolj prilagojena potrebam končnih uporabnikov. 

Ustreznost prilagajanja OKPO končnim uporabnikom se je ocenjevala na podlagi sedmih 

vprašanj146. Te ocene so prikazane v preglednici 9. Povprečna ocena vseh ocen je 4,1, kar je 

nad možnim povprečjem 3,5. S tem lahko ugotavljamo, da so anketiranci v povprečju 

zadovoljni s prilagajanjem OKPO končnim uporabnikom. To trditev preverimo s t-testom. 

Postavimo ničelno domnevo H0: µ ≤ 3,5 in alternativno domnevo H1: µ > 3,5. Z µ so označene 

povprečne vrednoti za prilagojenost OKPO končnim uporabnikom. V H1 domnevamo, da je 

OKPO bolj prilagojena končnim uporabnikom. Najprej smo izračunali povprečno vrednost za 

vse odgovore anketirancev in dobili novo spremenljivko (M_prilagoditve).  

Preglednica 26: Test preverjanja prilagojenosti OKPO končnim uporabnikom 

  t df Sig.2t M razlike interval zaupanja (95 %) 
najnižji najvišji 

M_prilagoditve 31,50 59 0,00 4,083 3,82 4,34 
Opomba: Sig.2t = dvostranska, M = povprečna vrednost 

S testom Kolomognov–Smirnov smo ugotovili, da je porazdelitev novih spremenljivk 

normalna. Izvedli smo t-test, ki je pokazal (preglednica 26), da smo s povprečnimi vrednostmi 

v 95 % intervalu zaupanja, kar kaže tudi stopnja značilnosti Sig.2t, ki je manjša od 0,05, zato 

                                                 
146 Uprašalnik »Ocenite ustreznost prilagajanja OKPO za slovenske uporabnike«, priloga 6. 
Uporabljena je bila 7 stopenjska Likertova lestvica, (1 – slabo, 7 – zelo dobro). 
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domnevo H0 zavrnemo in sprejmemo sklep, da je OKPO bolje prilagojena potrebam končnih 

uporabnikov. Hipotezo H4 torej sprejmemo. 

4.4.5 Preizkus hipoteze 5 

H5: Informatika ne odloča sama, katero OKPO se bo uporabljalo v podjetju. 

V poglavju 4.3.5 smo ugotovili, da ima informatika najpomembnejšo vlogo pri odločitvah 

izbora OKPO, saj je bila njena vloga v povprečju ocenjena s 5,6 (preglednica 12). Povprečna 

ocena vloge uporabnikov pri izboru OKPO je bila 2,9, managementa pa 3,9.  Za potrjevanje 

hipoteze smo preverili statistično značilnost med vlogo informatike, vlogo uporabnikov in 

vlogo managementa pri odločitvah rabe OKPO, saj imajo te spremenljivke najvišjo povprečno 

oceno. Uporabili smo t-test. Pri tem smo postavili ničelno domnevo H0: µ1 = µ2 = µ3 in 

alternativno domnevo H1: µ1 ≠µ 2 ≠ µ3 (z µ1 so označene povprečne vrednosti ocen odločitve 

informatike, z µ2 povprečne vrednosti ocen za odločitve managementa in z µ3 povprečne 

vrednosti ocen za odločitve uporabnika). Rezultate testa prikazujemo v preglednici 27. 

Preglednica 27: Odločanje o rabi OKPO med informatiko, managementom in 
uporabniki 

  
t Sig. 2t M 95 % interval 

zaupanja (meja) 

 Spremenljivka       spodnja zgornja 
(1) odloča management 14,43 0,00 3,88 3,34 4,42 
(2) odloča informatika 27,34 0,00 5,56 5,15 5,97 
(3) odloča uporabnik 13,10 0,00 2,90 2,45 3,34 

Opomba: M je povprečje. 

Na osnovi testa smo ugotovili, da so odločitve informatike v 95 % intervalu zaupanja in zunaj 

meja zaupanja drugih dveh spremenljivk. Stopnje značilnosti so manjše od  0,05 za vse teste, 

zato ničelno domnevo H0 zavrnemo in sprejmemo sklep, da se povprečne vrednosti 

razlikujejo med spremenljivkami, pri čemer je povprečna vrednost ocen za odločitve 

informatike najvišja – 5,56. Hipotezo 5 sprejmemo. Informatika ne odloča sama , katero 

OKPO se bo v podjetju uporabljalo, pri odločitvah imajo pomembno vlogo še management 

podjetja in uporabniki. 

Preglednica 28: Korelacije odločanja o rabi OKPO 

   spremenljivke 1 2 3 
1 odloča informatika -0,179 -0,449 
2 odloča uporabnik -0,179 0,262 
3 odloča management -0,449 0,262   

Preverili smo še korelacije med spremenljivkami, kar prikazuje preglednica 28. Ugotovimo, 

da je obratno sorazmerna povezava med managementom in informatiko, torej tam, kjer odloča 
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management, informatika nima vpliva in obratno. Uporabniki imajo vpliv, tam kjer odloča 

management v podjetju. 

4.4.6 Preizkus hipoteze 6 

H6: Management podjetja ne podpira uporabo OKPO v podjetju. 

V poglavju 4.3.6 smo predstavili analizo ocen anketirancev glede vloge managementa do 

OKPO, pri čemer je skupna ocena povprečij 3,2. Preverili smo, kakšna je podpora 

managementa pri OKPO glede na velikost podjetja. Za preverjanje smo uporabili ANOVA-

test, test varianc med skupinami podjetij.147 Rezultati testa so prikazani v preglednici 29. 

Povprečja ocen podpore managementa pri rabi OKPO glede na velikost podjetja se ne 

razlikujejo (Sig. = 0,688 > 0,05), zato na podlagi vzorcev ne moremo trditi, da se podpora 

managementa pri rabi OKPO razlikuje glede na velikost podjetja. 

Preglednica 29: Podpora managementa pri rabi OKPO 

ANOVA 
Vsote kvadratov Razlike F Sig. 

Med skupinami 0,217 2 0,377 0,688 
Znotraj skupin 0,011 57 
Skupaj 0,124 59 

Za preverjanje hipoteze smo postavili ničelno domnevo H0: µ ≥ 3,5 in alternativno domnevo 

H1: µ < 3,5, kjer so z µ označene povprečne vrednosti ocen vseh sedmih odgovorov podpore 

managementa pri rabi OKPO. V H1 domnevamo, da management ne podjetja podpira rabo 

OKPO v podjetju. Na podlagi rezultata t-testa (t = 22,8) pri stopnji tveganja Sig.2t, ki je 

manjše od 0,05 (preglednica 29), lahko domnevo H0 zavrnemo in sprejmemo sklep, da 

management podjetja v povprečju ne podpira rabe OKPO v podjetju. Hipotezo 6 torej 

sprejmemo. 

Preglednica 30: Test hipoteze 6 

Spremenljivka t Sig.2t Md 95% interval zaupanja 

Podpora managementa 
OKPO (M) 

spodnja zgornja 

22,8 0,00 3,20 2,92 3,48 
Opomba: Sig.2t = dvostranska stopnja značilnosti, Md je razlika povprečij 

                                                 
147 Primerjava varianc med podjetji velikost 250–499, 500–999 in med podjetji nad 1.000 zaposlenimi. 
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5 SKLEP 

5.1 Klju čne ugotovitve 

Namen uvajanja OKPO v podjetja je vsem uporabnikom ponuditi lastniški opremi 

alternativno tehnologijo, ki zadošča tehničnim in ekonomskim zahtevam ter nudi učinkovite 

načine rabe programske opreme. Uvajanje OKPO v podjetje ni samo naloga informatike in 

uporabnikov, ki v največjem številu v rabo sprejemajo te tehnologije, ampak tudi naloga 

managementa. 

Raziskava je pokazala, da je raba OKPO v povprečju nizka, saj je povprečna vrednost vseh 

kategorij le 16,8 %. Glede na velikost podjetja se raba z velikostjo podjetja v povprečju 

znižuje, vendar razlike niso statistično značilne. Informatika je v povprečju v podjetju 

umeščena v posebni OE (51,7 %) ali kot del druge OE (41,6 %). Z raziskavo smo ugotovili, 

da ni razlike v rabi OKPO glede na umestitev informatike v podjetje. Enako smo ugotovili pri 

primerjavi rabe OKPO v podjetjih, kjer je zaposlenih večje število informatikov, in rabe, kjer 

informatiko sestavljajo manjši oddelki. Izdelana je bila primerjava rabe OKPO med področji 

OKPO za končne uporabnike in sistemske administratorje. Razlike niso bile statistično 

značilne, zato ne moremo trditi, da je raba OKPO za sistemske administratorje večja kot za 

končne uporabnike. 

Z raziskavo smo preverjali, kako je z rabo OKPO glede organiziranosti informatike in 

izvajanje nalog. Iz analize podatkov s pomočjo Wilcoxonovega testa lahko sklepamo, da je 

raba OKPO večja v podjetjih, kjer ima informatika več oddelkov in kjer so posamezne naloge 

informatike v zunanjem izvajanju storitev. Raba OKPO ni večja od podjetij, kjer so vloge v 

informatiki porazdeljene na posamezne strokovnjake in kjer je odgovorna oseba za 

informatiko neposredno podrejena najvišjemu vodstvu. 

Največja razširjenost OKPO je kategorija Internetnih servisov (36,2 %), sledita kategorija 

varnosti (22,3 %) in kategorija orodij za upravljanje omrežij (20,3 %). Pri preverjanju  

hipoteze o najbolj razširjeni kategoriji OKPO smo ugotovili, da kategorija OKPO–strežnikov 

ni najbolj razširjena kategorija, kot smo to predvidevali pred raziskavo. Povezanost kategorij 

OKPO iz vidika rabe je v največji meri med kategorijo razvojnih orodij, OS delovnih postaj in 

kategorijo poslovnih programov. Drugo področje povezanosti kategorij je med Internetnimi 

servisi, kategorijo varnosti, OS–strežnikov in kategorijo komunikacijskih orodij. Močna 

povezava je tudi med kategorijo mrežnih orodij in kategorijo varnosti. Vse te povezave imajo 

KK nad 0,64 in so statistično značilne. Povezave predstavljajo skupna področja kategorij, kjer 

se določena kategorija OKPO uveljavi v podjetju in je velika verjetnost, da se uveljavi tudi 

druga kategorija z močnim KK. 
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Z raziskavo smo ugotovili dejavnike, ki vplivajo na večjo rabo OKPO. Z dvema dejavnikoma 

pojasnimo rabo OKPO s 74,2 % variabilnosti spremenljivk. Spremenljivke, ki sestavljajo 

dejavnike, so možnost izobraževanja uporabnikov v Sloveniji, podjetje ima strokovnjake za 

izobraževanje uporabnikov na področju OKPO, uporabniška dokumentacija je v slovenskem 

jeziku, vodstvo se zaveda pomembnosti rabe OKPO za podjetje in vodstvo pozna prednosti in 

slabosti OKPO. Na osnovi analize podatkov trdimo, da vpliv večje rabe OKPO ni odvisen 

samo od tehnične ustreznosti OKPO, ampak tudi od dejavnikov, ki kažejo na pomembnost 

izobraževanja uporabnikov, prilagajanj OKPO slovenskim uporabnikom in zavedanju vodstva 

o pomembnosti OKPO. 

V raziskavi smo ugotavljali, kako je z ustreznostjo prilagajanja OKPO slovenskim 

uporabnikom.  Povprečna ocena odgovorov je 4,1.  Anketiranci so mnenja, da je za slovensko 

področje najbolj podprta zahteva prilagajanja OKPO sistemskih nastavitev (5,3). Prilagajanje 

OKPO slovenski zakonodaji in prevod jezikovnega vmesnika so anketiranci v povprečju 

ocenili z ocenami 4,4 oziroma 4,3. Vse ostale trditve so bile nižje ocenjene (preglednica 8). 

Predvidevali smo, da je OKPO manj prilagojena potrebam končnih uporabnikov. Na osnovi 

ocen anketirancev smo s testom ugotovili, da to ne drži. 

Anketiranci so pri ocenjevanju poznavanja OKPO najbolje ocenili kategorijo Internetni 

servisi (M = 4,0), nato kategoriji podatkovne baze in OS delovnih postaj ter strežnikov (M = 

3,5). Najmanj poznana kategorija so poslovni programi (M = 1,7).  

V raziskavi smo preverili vlogo informatike pri izboru, odločanju in umeščanju OKPO v 

podjetje. Anketiranci so mnenja, da informatika ne odloča sama katero OKPO se bo v 

podjetju uporabljalo. Pri odločanju o rabi OKPO igrajo pomembno vlogo še uporabniki (M = 

2,25) in management podjetja (M = 3,3). Anketiranci so tudi mnenja, da informatika podaja 

predloge o izrabi OKPO (M = 5,4) in pripravlja strategijo izrabe OKPO za nadaljnja leta (M = 

4,9). V raziskavi je ugotovljeno, da management podjetja odloča le za manj pomembno 

OKPO. Vodstvo podjetja podpira strategijo informatike pri rabi OKPO (M = 4,1), vendar smo 

na osnovi t-testa ugotovili, da v povprečju ne podpira rabe OKPO v podjetju. 

5.2 Predlogi nadaljnjih raziskav 

Glede na rezultate raziskave, kjer smo ugotovili nizko stopnjo rabe OKPO po posameznih 

področjih; ugotovitve, da se raba OKPO v povprečju povečuje s pravilno organiziranostjo 

informatike (poglavje 4.3.5, preglednica 15), saj ima informatika v povprečju ključno vlogo 

pri povečevanju rabe OKPO; nepojasnjeno dejstvo, da vodstvo podjetja v povprečju »podpira 

strategijo« informatike pri rabi OKPO, vendar v povprečju »ne podpira rabe« OKPO v 

podjetju; in da je vodstvo močan dejavnik, ki vpliva večjo rabo OKPO, podajamo predlog 

podrobnejše preučitve tega pojava. 
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Predlagamo raziskavo v podjetjih, kjer imajo visok odstotek rabe OKPO, in sicer proučitev 

ključnih dejavnikov pri povečevanju rabe OKPO in ključnih dejavnikov v primerih 

zmanjševanja rabe OKPO ter raziskavo o rabi OKPO v podjetjih z manj kot 250 zaposlenimi.
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Kategorije OKPO, opredeljene po SourceForge združenju 

Razvojna orodja 
Prevajalniki, interpreterji; GCC, MinGW, PHP Java/Bridge, CooKit, Tcl, Sepi 
Analizator odprte kode; C Algorithm, Koopa, ossEval, vcgview, Eclipse Checkstyle 
Razhroščevalniki (angl. debugger); LLDB, Valgrind, GDB, De MonsterDebugger, OFD 
Generatorji kod, razvoj kod; MinGW, Checkstyle, OpenSBE, Debreate,iReport 
Knjižnice; WINcp, ebus,  OpenGL, GLPK, več kot 1560 open source knjižnic 

Orodja za kontrolo verzij; Winmerge, gitslave, Fhist, SVNCravler, CVS, Jedi VCS, Fossil, 
Redmine  

Programski jeziki; Java, C++, PHP, C, C#, Python, Eclipse 
Orodja za timski razvoj programov; SourceForge.net, LeanPM, Pythana, MYCP: HTTP 

Internet  
Brskalniki: Mozila, Firefox, Opera 
HTTP strežniki: Apache 
DNS, DHCP strežnik 
FTP strežnik, klient 
SSH strežnik 
LDAP; LDAP Explorer Tool, Account Manager 

Podatkovne baze 

Podatkovni strežnik; MYSQL, Postgress, Berkeley DB, MYOODB, Firebird, Apache Derby 
SQL–orodja; JDBC SQL profiler, SQL embedded manager, Query Performance Monitor 
Orodja za administracijo podatkovnih baz; Oracle managamnet tool, PostgreSQL 
Orodja za arhiviranje baz; SQL, MySQL auto backup 

Informacijska varnost 
Kriptiranje medijev, vsebin; Truecrypt, KeyCzar, HaDES, ScramDISK, TcTools 
Varno komuniciranje, VPN, SSL; OpenVPN, Open SSL, Open SSH, Nmap  
Log analizator; GoAccess, PHP, Sendmail analizoator, sshguard, syslog–ng 
Sistem za odkrivanje vdorov – IDS; Snort, Ossec HIDS, Wireshark 
Protivirusna orodja, antispam, fishing; ASSP, SpamCheck, SpamBayes, ClamWin, PirateFish 

Operacijski sistem delovnih postaj 

OS in orodja delovnih postaj; linux GNOME, Ubunto, KDE 
Operacijski sistem strežnikov 

OS in orodja strežnikov; Fedora, RedHat, Novell/SUSE 
Komunikacijska orodja:  

Chat, konferenčni programi; EZ meseenger, Skype, Ghost Chat, IRC.net, BigBlueButton 
Elektronska pošta, FAX; inlook, ClawsMail, AfterMail Logic, SpiceBird, ICTFax, Courier 
Orodja skupinskega sodelovanja; EGroupware,  Brainware, Simple Groupware, Zimbra CS 
VoIP–klienti, strežniki; Asterisk, MobiCent, OfficeSIP, Ekiga, OpenZone, AgileVoice 

Orodja delovnih postaj 
Urejevalnik dokumentov; Open office, HTMLEditor, Notepad++, Freemind, dotProject, Impress, 
PhostScript 

Pretvornik dokumentov in slik; PDF, jpg, XML, Winmerge, Free Wav to mp3, LAME, FBX, 
xPDF 
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Grafična orodja; qCAD, Scilab, view3dscene, white_dune, K–3D, GmSH, Misfit Model 3D, Cion 

Projektni management; OpenProj, dorProject, GanttProject, PHPProject, TaskJuggler, OpenGoo, 
Collabtive 
Terminalski emulatorji (npr, Tera Term, cygwin, Jagacy, VWM, qxterm, PowerShell, x–hpterm 

Sistemska orodja 

Orodja za nadzor delovnih postaj; VNC, RD Connection Manager, AdminDesktop 
Orodja za nadzor strežnikov; VNC server, Novel NDS, PLDAP–PHP, ServiceManager  
Arhiviranje; FolderRAID, Bacula, PeaZIP, FreeNAS, Redo Backup and Recovery 

Strežniški sistemi 
Dokumentni sistemi; Leto DMS 
Portali; WCMS, Typo3 CMS, Drupal, Jomla, Wordpress 
CRM orodja; sugarCRM 
Sistemi gruč (angl. cluster); RH AS, HA–OSCAR, CUBRID Cluster 

Virtualizacija strežnikov in delovnih postaj; VirtualWin, VirtualBox, QEMU, OpenVZ, Virtual 
Dimension, FreeNX  

Mreža (Lan/Wan) 
Analizatorji sistemskih dnevnikov – log analizator; netadm, HLBR – Hogwash Light BR 

Požarne pregrade; IPCop Firewall, Devil–Linux, slax router, Privoxy, SEConnector,GRAPos 

Poslovni programi 

ERP, FI,  sistemi; Adempiere, PostBooks ERP, Openbravo ERP, jBilling, GnuAccounting 
Spletna trgovina; Magento, POSper, SolidState Billing , IiM 
Poslovna inteligenca BI– WH; Pentaho BI, DuruBI, RapidMiner, Sofa stat, SWING Dashboard 
BI 
Orodja za pomoč uporabnikov; ColdBrew Helpdesk, IT Helpdesk 

Nadzorna orodja 
Nadzorna orodja strojne in programske opreme; nagios  
Program za spremljanje konfiguracij delovnih postaj in strežnikov; OCS 
Nadzorna orodja strojne opreme; Hardware Temp Monitoring Over Network  
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Rezultati raziskave za posamezno kategorijo glede na delež rabe OKPO 

Katego-
rije 

Razvojna 
orodja 

Internetni 
servisi 

Podatkov- 
ne baze Varnost 

OS 
delovnih 
postaj 

OS 
strežnikov 

Komunikaci- 
ska orodja 

Delež 
rabe OK 

(%) fk fk % fk fk % fk fk % fk fk % fk fk % fk fk % fk fk % 
0 27 45 2 3,3 18 30 11 18,3 28 46,7 10 16,7 18 30 
1 14 23,3 4 6,7 7 11,7 7 11,7 14 23,3 10 16,7 6 10 
10 13 21,7 20 33,3 21 35 19 31,7 14 23,3 17 28,3 17 28,3 
20 2 3,3 4 6,7 3 5 3 5 1 1,7 3 5 3 5 
30 0 0 10 16,7 3 5 7 11,7 0 0 5 8,3 2 3,3 
40 1 1,7 3 5 1 1,7 1 1,7 0 0 3 5 1 1,7 
50 0 0 1 1,7 2 3,3 3 5 0 0 5 8,3 2 3,3 
60 2 3,3 1 1,7 0 0 2 3,3 0 0 0 0 3 5 
70 0 0 0 0 2 3,3 3 5 1 1,7 4 6,7 6 10 
80 0 0 0 0 1 1,7 1 1,7 0 0 0 0 0 0 
90 1 1,7 15 25 2 3,3 3 5 2 3,3 3 5 2 3,3 

skupaj 60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 
M   7,2   36,2   15,1   22,3   7,1   21,8   20,3 

Opomba: fk = število odgovorov, fk % = delež odgovorov, M = aritmetična sredina. 

 

Kategorije 

Orodja 
delovnih 
postaj 

Sistemska 
orodja 

Aplikacijski 
strežniki 

Orodja 
omrežij 

Poslovni 
programi 

Nadzorna 
orodja 

Delež 
rabe OK 

(%) fk fk % fk fk % fk fk % fk fk % fk fk % fk fk % 
0 9 15 16 26,7 25 41,7 22 36,7 42 70 29 48,3 
1 8 13,3 8 13,3 7 11,7 6 10 12 20 9 15 

10 27 45 14 23,3 13 21,7 13 21,7 2 3,3 8 13,3 
20 4 6,7 4 6,7 7 11,7 5 8,3 0 0 2 3,3 
30 1 1,7 4 6,7 0 0 1 1,7 1 1,7 3 5 
40 2 3,3 5 8,3 1 1,7 1 1,7 1 1,7 2 3,3 
50 4 6,7 3 5 2 3,3 1 1,7 1 1,7 1 1,7 
60 0 0 1 1,7 1 1,7 6 10 0 0 1 1,7 
70 1 1,7 2 3,3 3 5 0 0 0 0 3 5 
80 0 0 0 0 0 0 1 1,7 0 0 1 1,7 

>81 4 6,7 3 5 1 1,7 4 6,7 1 1,7 1 1,7 

skupaj 60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 

M   18,3   19,5   12,9   20,3   4   13,1 
Opomba: fk = število odgovorov, fk % = delež odgovorov, M = aritmetična sredina. 
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Korelacijska matrika povezav med kategorijami OKPO 
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Rezultati Wilcoxon rank – sum testov 
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Rezultati Wilcoxon testa za primerjavo rabe OKPO glede na organiziranost informatike 
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Anketni vprašalnik 
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