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POVZETEK
Opredelitev e-uprave je več, vsi pa v njej omenjajo uporabo informacijsko-komunikacijskih
tehnologij za namen izvajanja storitev javne uprave. Dolgoročni cilji e-uprave vključujejo
večanje transparentnosti dela vlade in njenih vej ter vključevanje državljanov v njene
procese na lažji način. Značilnosti e-uprave so med drugim nudenje storitev po načelih vse
na enem mestu in enkratnega obveščanja, uporaba družbenih omrežij za lažjo participacijo
državljanov, omogočanje odprte vlade ter uporaba masovnih podatkov, ki povečujejo
transparentnost vladnega delovanja. Moderne značilnosti e-uprave imajo potencial za
povečevanje participacije državljanov v demokratičnih procesih in eliminiranje korupcije
zaradi večje transparentnosti.
V pričujočem delu je izdelana študija razvitosti e-uprave v petih državah, in sicer Danske,
Estonije, Avstrije, Slovenije in Hrvaške. Raziskovali smo povezanost razvitosti e-uprave v teh
državah z njihovo stopnjo korupcije ter s politično participacijo njihovih državljanov.
Osnovno metodološko orodje raziskave je linearna regresija. V analizo so vključeni podatki
za leta 2003, 2010 in 2016. Rezultati raziskave razkrivajo, da je višja stopnja korupcije
povezana z manjšo stopnjo razvitosti e-uprave v državi. Po drugi strani ugotavljamo, da
povezave med razvitostjo e-uprave in stopnjo politično participacije ni.
Ključne besede: e-uprava, udeležba državljanov, participacija, transparentnost, korupcija
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ABSTRACT
ENGLISH TITLE: COMPARATIVE STUDY OF E-GOVERNMENT DEVELOPMENT
WITH LEVELS OF CORRUPTION AND PARTICIPATION
Different definitions of e-government agree that it involves the use of information and
communication technologies in governmental operations. One of the long-term intentions
of e-government is to improve the transparency of the government processes and to allow
simpler participation of citizens. The characteristics of contemporary e-government include
provision of one-stop-shop services following the once-only principle, use of social media
with the goal of including citizens in government processes, open government and the
exploitation of big data to increase the transparency of government processes.
Contemporary developments in e-government have a potential to increase participation of
the citizens in the democratic processes and to eliminate corruption because they create
an environment with increased levels of transparency.

This thesis reports upon an empirical study of e-government in five countries of Denmark,
Estonia, Austria, Slovenia and Croatia. The goal of the study is to analyze the development
of e-government of these five countries in relation to the level of corruption and the
political participation of their citizens. The relation is analyzed using linear regression as a
central methodological tool as well as data from years 2003, 2010 and 2016. The results of
the analysis show that the higher level of corruption is highly related with less developed
e-government. The results on the degree of political participation indicate the absence of
relation with the development of e-government.
Key words: e-government, citizen participation, transparency, corruption
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1

UVOD

Večina današnjega truda za izboljševanje upravnih procesov je usmerjena v njihovo
povezovanje z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Dandanes si je preprosto
nemogoče zamisliti uporabo marsikatere upravne storitve na način, ki se ga je izvajalo
nekoč. Le nekaj klikov smo oddaljeni od storitve, ki na tak ali drugačen način izboljša
kakovost našega življenja. Iz tega razloga je koncept e-uprave izjemno zanimiv. Njegovo
proučevanje nas lahko potencialno kolektivno popelje v vedno bolj kakovostno življenje.
Koncept e-uprave je postal priljubljen v času poka internetnega balona v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja (Anderson, Cho & Schroeder, 2015, str. 5). Razširitev uporabe spletnega
trgovanja in bojazen pred hroščem tisočletja je spodbudila vlade držav, da se začnejo
prilagajati spremembam v zasebnem sektorju. Opredelitev e-uprave je več. Svetovna banka
jo opredeljuje kot uporabo tehnologije s strani vlade na način, ki lahko transformira odnose
z ljudmi, organizacijami in vejami vlade. Tovrstna tehnologija je lahko uporabljena v razne
namene, kot so na primer: boljše opravljanje vladnih storitev za državljane, izboljšan način
sodelovanja z organizacijami in podjetji, boljše informiranje državljanov s povečevanjem
dostopa do informacij ali pa se e-upravo uporablja za bolj učinkovito upravljanje vlade.
Pozitivne posledice uporabe e-uprave so lahko tudi povečanje transparentnosti in
zmanjšanje korupcije, večja priročnost za uporabnike, manjši stroški in zato tudi večji
dobički. Druga definicija opredeljuje e-upravo kot pretvorbo vseh postopkov vlade, njenih
transakcij in procesov oblikovanja politik na način, da se izvajajo s pomočjo informacijske
in komunikacijske tehnologije. Tako bi vlada priskrbela državljanom bolj učinkovite storitve,
hkrati pa bi zmanjšala nivo korupcije ter povečala transparentnost in zaupanje državljanov.
Namen e-uprave je tudi ustvariti odnos »ena na ena« med vlado in državljani, kjer slednje
vlada spodbuja, da v večji meri sodelujejo v demokratičnem procesu in pri oblikovanju
politik (Anderson, Cho & Schroeder, 2015, str. 6).
Cilj oblikovanja e-uprave je doseganje bolj dolgoročnih učinkov, kot so na primer večji nivo
transparentnosti ter praktičnosti, manjša korupcija, večja udeležba državljanov v
demokratične procese, večji dobički in manjši stroški. Da bi ugotovili v kolikšni meri so te
dolgoročni učinki doseženi, moramo izvajati vrednotenje razvitosti e-uprave in njenih
storitev (Anderson, Cho & Schroeder, 2015, str. 5-6).
Vrednotenje je opredeljeno kot vrsta aktivnosti, ki vključujejo razumevanje, merjenje in
ocenjevanje. Obstaja veliko okvirov za vrednotenje e-uprave, ki jih uporabljajo različne
organizacije, kot so na primer Združeni narodi ali pa Evropska unija, raziskovalni oddelki
revij, kot je The Economist ali pa posamezni raziskovalci in znanstvenoraziskovalne skupine.
Raziskovanje poteka predvsem preko vrednotenja različnih vidikov e-uprave, med drugim
tudi spletne strani in spletni portali e-uprave, pripravljenost za sodelovanje državljanov v
1

e-upravi, razpoložljivost in kakovost e-storitev ter učinki e-uprave (Mukamurenzi, Grönlund
& Islam, 2016, str. 123). Razvoj velikega števila strategij in načinov vrednotenja e-uprave je
tudi posledica vse bolj razširjenega zavedanja držav in mednarodnih organizacij o
prednostih in koristih, ki jih e-uprava nudi različnim področjem oziroma sektorjem v državi:
ekonomskem, socialnem in administrativnem (Parisopoulos, Tambouris & Tarabanis, 2007,
str. 1).
Vrednotenje e-uprave se izvaja s pomočjo številnih modelov: eden izmed najbolj zgodnjih
je bil ta, ki sta ga predlagala Layne in Lee (2001 str. 122-136), ki definira štiri stopnje
razvitosti e-uprave – katalogizacije, transakcije, vertikalne integracije in horizontalne
integracije. E-upravo tako opazujemo kot evolucijski fenomen, ki raste in se razvija po teh
štirih stopnjah. Kasneje, na osnovi tega predloga, so različni raziskovalci razvili še veliko
drugih modelov vrednotenja.
Merjenje razvoja e-uprave in ocenjevanje njenih storitev se je kmalu razširilo še na
primerjavo na globalni ravni, s čimer se med drugim ukvarja pričujoča magistrska naloga. A
ker so predlagani okviri za vrednotenje le merilo razvitosti e-uprave in njenih storitev se
redkokdaj ukvarjajo z bolj dolgoročnimi pričakovanimi učinki e-uprave, kot so na primer
povečana transparentnost, zmanjšana korupcija ter večja udeležba državljanov v političnih
procesih ter v odločanju o politikah. Ravno to je osrednja obravnavana tematika magistrske
naloge – raziskovanje povezanosti razvitosti e-uprave na eni strani ter stopnje korupcije ter
politične participacije na drugi strani.
Magistrska naloga je sestavljena iz šestih poglavij. Prvo je pričujoče uvodno poglavje, ki se
poleg kratke predstavitve teme ukvarja predvsem s tehničnimi vidiki dela – oceno
dosedanjih raziskav, namenom in cilji magistrske naloge, v zadnjem delu pa bodo določene
hipoteze magistrske naloge. Drugo poglavje se ukvarja z e-upravo. Najprej je opredeljeno
kaj to sploh je e-uprava, saj zaradi tehnološkega vidika pojma obstaja veliko opredelitev.
Kasneje v istem poglavju je opisan razvoj e-uprave. Sam izraz je sicer star le nekaj več kot
dvajset let, vendar pa se je v različnih oblikah uporabljalo internetno komunikacijsko
tehnologijo v vladne namene že prej.
V drugem poglavju bodo opisane tudi značilnosti oziroma sestavine moderne e-uprave in
sicer digitalna uprava, kar v bistvu pomeni modernejšo uporabo internetnokomunikacijskih tehnologij za namene e-uprave, internet stvari-pojem, ki zajema vse
naprave, ki se jih lahko priključi na internet, računalništvo v oblaku, storitve na enem mestu,
odprta vlada, masovni podatki, spletna varnost, družbena omrežja, medvladno sodelovanje
in digitalno vključevanje.
Veliko študij se ukvarja z ugotavljanjem povezave med razvitostjo e-uprave in stopnjo
korupcije ter stopnjo participacije državljanov. Pri raziskovanju so prišli do različnih
2

izsledkov. Primer pomembne študije na tem področju je študija Nama (2018). V njej je
raziskoval vpliv razvitosti e-uprave v državi in na njen nivo korupcije ter ugotovil, da ima
strateška uporaba e-uprave zmožnost zniževanja nivoja korupcije. Podobno raziskavo je
izdelal tudi Anderson (2009), ki je proučil več kot sto držav in preučeval to isto povezanost.
Bhatnagar (2003) je v eni izmed zgodnjih študij proučil na kakšen način e-uprava zmanjšuje
korupcijo v državah in ugotovil, da obstoj e-uprave v državi eliminira diskretnost, kar
posledično zmanjša priložnosti za arbitrarna dejanja, ki pogosto vodijo v korupcijo. Glede
participacije je bilo izdelanih tudi več različnih študij - naj omenimo študijo SandovalAlmazana in Gil-Garcie (2012), ki sta preučevala vpliv internetnih portalov na večanje
interakcije državljanov in vlade ter na večanje participacije državljanov. Kim in Lee (2012)
sta prav tako proučevala povezanost participacije in razvitosti e-uprave. Goldfinch, Gauld,
in Herbison (2009) so tudi prispevali k raziskavi medsebojne povezanosti razvitosti e-uprave
in participacije državljanov. Glede na vse navedene izsledke, hočemo v tej magistrski nalogi
še enkrat preveriti povezave med razvitostjo e-uprave ter korupcijo in participacijo. Študija
bo posebna zaradi posebnega poudarka na stanju v Sloveniji in primerjalni analizi tega
stanja z drugimi izbranimi državami EU.
Namen magistrske naloge je preverjanje povezanosti med stopnjo razvitosti e-uprave v
državi na eni strani ter politično participacijo državljanov in stopnjo korupcije na drugi
strani. Države vključene v študijo so Avstrija, Danska, Estonija, Hrvaška in Slovenija.
Cilji magistrske naloge so opredelitev e-uprave, zgodovinski pregled njenega razvoja,
opredelitev njenih značilnosti, pregled vrednotenja razvitosti e-uprave in modelov njenega
merjenja. Cilji so tudi pregled stanja e-uprave v izbranih državah in medsebojna primerjava
stopenj njihove razvitosti, ter primerjava razvitosti e-uprave s stopnjo korupcije ter
politične participacije državljanov.
Za realizacijo namena magistrske naloge in doseganje zastavljenih ciljev ter na osnovi
podanega pregleda dosedanjih raziskav sem zastavila nekaj hipotez, katerih veljavnost bom
preverila v magistrskem delu.
Raziskovalna hipoteza 1:
Stopnja razvitosti e-uprave v državi je povezana s stopnjo korupcije.
Raziskovalna hipoteza 2:
Stopnja razvitosti e-uprave v državi je povezana s politično participacijo državljanov.
Prvi del naloge bo zajemal predvsem opredelitev ključnih pojmov in opis stanja razvitosti euprave v izbranih državah. Nato bo izdelana primerjalna študija držav – Danske, Estonije,
Avstrije, Hrvaške in Slovenije. Primerjali bomo podatke, ki so dostopni na portalu odprtih
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podatkov Evropske unije, meritve Evropske komisije ter podatke dostopne na bazi
podatkov Združenih narodov. V nalogi bom na podlagi statističnih podatkov skušala
ugotoviti, ali je razvitost e-uprave v izbranih državah povezana z izbranima dejavnikoma –
stopnjo korupcije in politično participacijo.
Metode, ki bodo uporabljene za raziskovanje raziskovalnega vprašanja in morebitno
potrjevanje hipotez so komparativna metoda kazalnikov, deskriptivna metoda, statistično
dokazovanje morebitne povezanosti ter korelacijska in regresijska analiza.
Naloga najprej definira e-upravo. Definicij je sicer več, vse pa omenjajo uporabo internetno
komunikacijskih tehnologij za izboljševanje vladnih storitev. Naslednji del magistrske
naloge opredeli značilnosti e-uprave. Moč je opaziti prehod e-uprave v digitalno upravo, ki
je prilagojena modernemu uporabniku, ki vsakodnevno uporablja več različnih vrst
tehnologije. Bistvo digitalne uporabe je prilagajanje storitev tehnološko podkovanemu
uporabniku. Naslednje lastnosti e-uprave je integracija internet stvari (vse naprave, ki jih je
moč priključiti na internet), računalništva v oblaku (vseprisotno mrežno dostopanje na
zahtevo do skupnega nabora nastavljivih računalniških virov), storitve vse na enem mestu
(mesto, kjer lahko državljani pridobijo več storitev), odprta vlada (njena večja
transparentnost), masovni podatki (shranjevanje in analiza večjih količin podatkov), spletna
varnost (regulacija in nadziranje storitev), družbena omrežja, pametna mesta, medvladno
sodelovanje in digitalno vključevanje starejše populacije. Vse značilnosti e-uprave se
medsebojno prepletajo, saj obstaja kar nekaj prekrivanja med njenimi lastnostmi.
V nalogi so tudi opisani modeli vrednotenja razvitosti e-uprave - Indeks razvoja e-uprave
(EDGI), Indeks mrežne pripravljenosti in primerjalno vrednotenje e-uprave. Vsak izmed
modelov merjenja e-uprave uporablja različne vrste podatkov in različna orodja za njihov
izračun. Pridobljen rezultat nato omogoča primerjavo razvitosti e-uprave med različnimi
državami. V magistrski nalogi je tudi pregledano stanje e-uprave v izbranih državah - Danski,
Estoniji, Avstriji, Sloveniji in Hrvaški. Vse države so članice Evropske unije in primerljive po
svoji velikosti. Glede na indeks razvoja e-uprave v letu 2018 so si države sledile po
naslednjem vrstnem redu - Danska (1. mesto), Estonija (16. mesto), Avstrija (20. mesto,
Slovenija (37. mesto), Hrvaška (55. mesto).
Peto poglavje dela ponuja primerjalno analizo razvitosti e-uprave in stopnje korupcije, ter
stopnje participacije državljanov s pomočjo regresijske analize. Šesto poglavje obsega
analizo in preverjanje veljavnosti hipotez, zadnje poglavje pa podaja zaključek s povzetkom
glavnih izsledkov raziskave in smernicami za nadaljnje delo.
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2

E-UPRAVA

E-uprava je razmeroma moderen pojav, ki se je začel razvijati takrat, ko se je začela
uporabljati informacijsko-komunikacijska tehnologija v vladne namene. Opredelitev euprave je veliko. V tem poglavju bodo predstavljene nekatere izmed definicij. Prav tako bo
strnjeno predstavljen njen razvoj in njene značilnosti – digitalna uprava, internet stvari,
računalništvo v oblaku, storitve na enem mestu, odprta vlada, masovni podatki, spletna
varnost, družbena omrežja, pametna mesta, medvladno sodelovanje in digitalno
vključevanje starejše populacije.

2.1 DEFINICIJE E-UPRAVE
Opredelitev e-uprave je več. Svetovna banka jo opredeljuje kot uporabo tehnologije s strani
vlade, na način, ki lahko transformira odnose z ljudmi, organizacijami in vejami vlade.
Tovrstna tehnologija je lahko uporabljena v razne namene, kot so na primer: boljše
opravljanje vladnih storitev za državljane, izboljšan način sodelovanja z organizacijami in
podjetji, boljše informiranje državljanov s povečevanjem dostopa do informacij ali pa se eupravo uporablja za bolj učinkovito upravljanje vlade. Pozitivne posledice uporabe euprave so lahko tudi povečanje transparentnosti in zmanjšanje korupcije, večja priročnost
za uporabnike, manjši stroški in zato tudi večji dobički (Anderson, Cho & Schroeder, 2015,
str. 5-6).
Anderson, Cho in Schroeder (2015, str. 6) opredeljujejo e-upravo kot pretvorbo vseh
postopkov vlade, njenih transakcij in procesov oblikovanja politik na način, da se izvajajo s
pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Tako bi vlada priskrbela državljanom
bolj učinkovite storitve, hkrati pa bi zmanjšala nivo korupcije ter povečala transparentnost
in zaupanje državljanov. Namen e-uprave je tudi ustvariti odnos »ena na ena« med vlado
in državljani, kjer slednje vlada spodbuja, da v večji meri sodelujejo v demokratičnem
procesu in pri oblikovanju politik (Anderson, Cho & Schroeder, 2015, str. 6).
Palvia in Sharma (2016, str. 1) ponujata zelo splošno opredelitev in sicer, da je e-uprava
zajema spletne storitve, ki jih ponujajo lokalni, vladni in federalni organi. Za ponujanje teh
storitev uporabljajo informacijsko tehnologijo, med katero je najpomembnejši internet.
Uporabljajo jih za podpiranje vladnih operacij, za vključevanje državljanov in za nudenje
vladnih storitev. Interakcija z državljani je lahko bodisi v obliki pridobivanja informacij,
vpisovanja podatkov, izvajanja plačil in številnih drugih aktivnosti.
Almarabeh in AbuAli (2010, str. 29-30) pripisujeta idejo e-uprave ameriškemu
predsedniškemu kandidatu Al Goru, ki je imel vizijo povezati državljane in vladne agencije
z namenom nudenja storitev na avtomatičen način in hkrati dosegati boljšo komunikacijo,
produktivnost in hitrost z manjšo porabo sredstev. E-upravo opredeljujeta kot vladno
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uporabo informacijskih tehnologij z namenom nudenja državljanom in podjetjem
priložnost za interakcijo z vlado z uporabo različnih elektronskih medijev, kot so na primer
telefon, faks, samopostrežni avtomati, elektronska pošta in internet.
Vintar (2001, str. 177) e-upravo pojmuje kot intenzivno uporabo elektronskega poslovanja
in interneta v upravi bodisi v okviru uprave med različnimi organi ali pa izven njenega okvira
z zunanjimi akterji – državljani, podjetji ter drugimi organizacijami.

2.2 RAZVOJ E-UPRAVE
Sam izraz e-uprava izhaja iz poznih devetdesetih let, vendar je ideja o uporabi računalniške
in informacijske tehnologije za vladne namene stara kot računalniška tehnologija sama
(Grönlund & Horan, 2005, str. 714). Strokovna literatura omenja tovrstno uporabo že v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Razlika med temi zgodnjimi oblikami uporabe in
današnjimi je v tem, da je bila nekoč osredotočenost bolj na interno uporabo tehnologije,
dandanes pa je bolj aktualna eksterna uporaba, kot na primer nudenje storitev
uporabnikom. Nekateri nekdanji problemi kot je na primer avtomatizacija pisarn niso v
današnjem času več relevantni, spet drugi kot je na primer sprejemanje odločitev, storitveni
procesi in vrednote pa so še vedno predmet proučevanja. Na začetku e-uprava ni bila nujno
povezana z uporabo interneta, temveč izraz tudi pomenil izobraževanje in privajanje na
nove izzive uporabe tehnologije v okviru vlade in njenih storitev. Pomembno vlogo pri
razvijanju e-uprave v Združenih državah Amerike je imel nekdanji predsedniški kandidat Al
Gore, ki je vodil Pregled uspešnosti poslovanja države (angl. National Performance Review),
ki je močno poudarjal pomen e-uprave v vladnih storitvah.
Da bi e-uprava lahko obstajala, mora v vladnih organizacijah obstajati koncept
interoperabilnosti (Kubicek, Cimander & Scholl, 2011, str. 17). Ta koncept je veliko starejši
od besede, ki ga opisuje. Postal je relevanten zaradi tega, ker so različne veje uprave začele
zmožnost izmenjave podatkov znotraj in zunaj njihovih oddelkov. Na začetku so se za ta
pojem začeli uporabljati različni izrazi, kot je integracija, elektronska izmenjava podatkov
(angl. electronic data exchange), združevanja in odprti sistemi povezovanja (open system
interconnection). Pojem interoperabilnost se je sprva začel uporabljati v vojaškem sektorju,
nato pa se je nekoliko kasneje močno uveljavil v zasebnem sektorju, kjer je izmenjava
podatkov med organizacijami ključnega pomena, saj brez nje ne morejo funkcionirati na
trgu. V zgodnjih sedemdesetih letih se je v številnih državah začela iniciativa, da naj se začne
izmenjava podatkov med vejami uprave. Pomembno je poudariti, da v tistih časih ni bilo
mogoče izmenjevati podatkov med različnimi proizvajalci računalnikov. Tako organizacije z
računalniki proizvajalca International Business Machines (IBM) niso mogle na primer
izmenjevati podatkov z organizacijami, ki so imele računalnike proizvajalca Siemens in
obratno. To je vejalo tudi za elektronsko pošto. Ko je IBM vpeljal tako imenovani »System
Network Architecture«, se je odprla možnost za izmenjevanje podatkov in sporočil med
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računalniki različnih proizvajalcev. V Evropi se je začel razvijati model odprte sistemske
medsebojne povezanosti z namenom razbitja monopola IBM-ja. Rezultati te iniciative so
standardizirana oblika elektronske pošte in »directories« (Kubicek, -Cimander & Scholl,
2011, str. 17-18).
Izraz interoperabilnosti je bil v ZDA prvič omenjen leta 1977 v dokumentu v zvezi z
organizacijo NATO. Dokument je izdalo Department of Defence. Izraz je bil opredeljen kot
zmožnost sistemov, enot ali sil, da izvajajo storitve in da sprejemajo storitve od drugih
sistemov, enot in sil in da uporabljajo in izmenjujejo te storitve na način, da jim omogoča
efektivno skupno delovanje. Izraz se je uradno začel v Evropi uporabljati v direktivah
Evropske unije v devetdesetih letih. V Lizbonski strategiji pa je bil uporabljen kot cilj
Evropske unije. Interoperabilnost je zelo pomembna zaradi tega, ker v zgodnjih
sedemdesetih letih ni obstajala, in podjetja so porabila veliko sredstev, da bi se izognila
oviram nekompatibilnosti različnih formatov – celo od dvajset do petdeset odstotkov
njihovega informacijskega proračuna je bilo namenjeno reševanju teh ovir (Kubicek,
Cimander & Scholl, 2011, str. 18-19).
Zgodnje faze interneta so uporabnikom omogočale zgolj enosmerno komunikacijo. Tako je
na primer elektronska pošta komunikacija od ene osebe do druge, spletna stran pa
omogoča komunikacijo od ene osebe ali organizacije z mnogimi osebami. Taka vrsta
komunikacije pa nima možnosti interakcije. Razvoj tehnologij družbenih omrežij pa je
omogočil povezovanje in dinamično komuniciranje posameznikov med seboj, kot tudi s
političnimi entitetami, predstavniki, internetnimi skupinami, dogodki in javnimi
institucijami. Razlika je prikazana na sliki 1 (Veit & Huntgeburth, 2014, str. 20).
Slika 1: Razvoj internetnih komunikacijskih paradigem

Vir: Veit & Huntgeburth (2014, str. 21)
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2.3 ZNAČILNOSTI E-UPRAVE
E-uprava je opredeljena kot uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za namen
doseganja boljše vlade in kvalitetnejših storitev z uporabo interneta in spletnih storitev
(Gao & Lee, 2017, str. 628). Pri obvladovanju storitev e-uprave ima glavno vlogo vlada in
njene veje. Kot taka je odgovorna za sprejemanje novih tehnologij, ustvarjanje vsebin in
razvijanje in upravljanje novih sistemov. Zaradi tega so nove odločitve, sprejete od vrha
navzdol. Odločitve so sprejete na podlagi organizacijskih potreb in tehnoloških inovacij.
Veliko sprememb na področju e-uprave je nastalo zaradi vzpona tako imenovanega »Spleta
2.0«. Prva najbolj znana opredelitev tega koncepta je nastala s strani O'Reillyja (2005), ki
ga je opredelil kot premik interneta v obliko platforme, ki povezuje vse nanj priklopljene
naprave. Web 2.0 je širok pojem, ki opredeljuje novo ero spletnih aplikacij in orodij, kot so
na primer blogi, mikroblogi, podcasts (angl. Really Simple Syndication – RSS), družbena
omrežja, strani z možnostjo izmenjave videov, klepetanja na spletu ter hitre strani. Izraz ne
označuje novih programskih verzij ampak novo fazo interneta, ki se neprestano širi in
razvija. Gre za več kot samo tehnologijo. Vključuje družbeno dimenzijo z vsebino, ki jo
ustvarjajo uporabniki. Zanj je značilen tudi bolj preprost dizajn in funkcije ter povečan
element sodelovanja, decentraliziranih modelov in procesov. Ključne komponente
Interneta 2.0 so (Reddick, 2010, str. 162):
-

tehnologija in spletna arhitektura temeljita na spletu;
zgrajen je na bazi skupnosti, družbenih omrežjih in vsebini, ki temelji na podatkih
uporabnikov;
združuje in kombinira podatke iz več različnih virov.

V zadnjih petnajstih letih so zasebne organizacije začele vedno bolj prevzemati internetno
komunikacijsko tehnologijo Interneta 2.0. Posledica tega je naraščajoča uporaba interneta
na globalni ravni, še posebej uporaba elektronske pošte, spletnega nakupovanja, iskanja
novic in informacij o politiki in prihajajočih političnih kampanjah, uporaba vladnih spletnih
strani, družbenih omrežij, branje blogov in deljenje uporabniških vsebin. Z naraščajočo
uporabo interneta so se povečala tudi pričakovanja uporabnikov, da jim bo vlada nudila
storitve in informacije na spletu. Iz tega razloga so se vladne agencije v zadnjih petnajstih
letih začele osredotočati na izkoriščanje prednosti Interneta 2.0 in njegovih tehnologij in
aplikacij. Ta premik mnogi raziskovalci označujejo kot premik k osredotočanju na
uporabnika in k večji participaciji. Prevzem tehnologij Interneta 2.0 pomeni premik iz zgolj
objavljanja informacij k deljenju informacij ter od pasivnih uporabnikov k bolj interaktivnim
in sodelujočim uporabnikom, ki lahko tudi ustvarjajo spletne vsebine. Vsi ti razlogi so izvedli
pritisk na vlade, da začnejo upoštevati trende uporabe interneta in da prevzamejo nekatere
aspekte tudi pri svojemu delovanju (Reddick, 2010, str. 162-162).
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E-uprava se je sinhronizirano z razvojem interneta v internet 2.0 razvila v e-upravo 2.0. Kot
taka ima lastnosti, da je njen glavni gonilnik družba, da vključuje vsebine, ki jih ustvarjajo
uporabniki, da je odprta in sodelujoča. Vlada in njeni državljani v kontekstu e-uprave 2.0
sodelujejo enakopravno. Uporabniki ustvarjajo podatke na družbenih omrežjih in
uporabljajo podatke, ki so objavljeni v okvirih iniciativ odprte vlade. Značilno je, da ne vlada,
ampak podjetja in državljani zunaj vlade participirajo za namen izboljševanja vlade.
Odprtost je temelj v novi e-upravi. Informacije javnega značaja so na voljo za javnost in
lahko se jih uporabi z namenom vpogleda v vladne operacije ali pa tudi za inovacije na
področju javnega sektorja (Boughzala, Janssen & Assar, 2015, str. 6). Glavne razlike med eupravo in e-upravo 2.0 so prikazane v tabeli 1.
Tabela 1: Primerjava značilnosti e-uprave in e-uprave 2.0
Značilnosti

E-uprava

E-uprava 2.0

Glavni gonilniki

Spletne storitve, digitalizacija Spletne skupnosti, družbena
upravnih
postopkov
in omrežja in odnosi med
transakcij,
postavljanje državljani, odprti podatki
uporabnika v ospredje.

Usmerjenost na:

državo,
povezavo
z Skupnost
državljanov,
uporabniki,
finančne participacijo
uporabnika,
transakcije, tehnologijo
družbene transakcije podatke
in kolektivno inteligenco

Vrednote in prioritete

Učinkovitost,
kvaliteta Nudenje storitev, odprtost,
storitev, državne reforme in transparentnost, participacija
nadzor

Prevladujoči mehanizmi

Inovacije
temelječe
na
internetno
komunikacijski
tehnologiji,
transformacija
vladnih struktur

Spreminjanje vlade in njenega
odnosa z uporabniki in
podjetji, odprte inovacije
temelječe na uporabniku

Obseg

Ustvarjanje spletnih storitev

Ustvarjanje omrežij med
javnim in zasebnim sektorjem,
širši
obseg
sodelovanja,
upravljanje
z
omrežjem
državljanov,
podjetij,
nevladnih
organizacij
in
vladnih agencij
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Pristop k spremembam

Spremembe
od
znotraj, Spremembe od zunaj, spletne
spletne storitve temelječe na storitve
temelječe
na
obstoječih procesih
uporabnikih in odprti vladi

Razlog za iniciative

Razlogi prihajajo znotraj
organizacij – cilj je ustvarjanje
aplikacij, ki temeljijo na
internetno
komunikacijski
aplikaciji

Razlogi
prihajajo
izven
organizacije – olj je ustvariti
storitve, ki temeljijo na
integraciji
internetno
komunikacijskih tehnologij, ki
jih ustvarjajo državljani in
podjetja.

Primeri storitev

Upravljanje z znanjem, davčne
storitve na spletu, vloga
zahtev za sredstva in storitve,
e-razpisi

Odprti podatki, vizualizacija
podatkov, javne debate,
demokratične storitve v zvezi z
participacijo, konzultacija na
področju turizma, storitve na
področju uporabe patentov

Vir: Boughzala, Janssen & Assar (2015, str. 7)

Moč je sklepati, da e-uprava 2.0 prinaša ogromno priložnosti za vlade, uporabnike in
podjetja, a kljub temu so z njeno uporabo povezana številna tveganja in slabosti. Ta so
(Boughzala, Janssen & Assar, 2015, str. 6):
-

-

-

varnost in vdori in sistem: s prevzemom novih tehnologij so vlade pod večjim
tveganjem za varnostne težave kot je kraja, prevzem identitete, izguba podatkov;
prevelika količina dela: vlada je pri svojem trudu za spodbujanje izmenjave
informacij in povečevanja participacije državljanov omejena s sredstvi in se ne more
odzvati na vse njihove zahteve;
delovanje omrežij: vlade ter podjetja in državljani sodelujejo na zelo ohlapen način
in ta omrežja morajo biti nadzorovana in usmerjanja – to pa je lahko zunaj meja
vladnega nadzora;
vzdrževanje skupnosti: grajenje in vzdrževanje skupnosti pomeni, da morajo imeti
državljani in podjetja interes za participacijo, kar pa je treba dodatno spodbujati;
izguba nadzora: prevelik nivo transparentnosti lahko vodi v izgubo nadzora vlade
nad podatkovnimi sistemi in izgubo legitimnosti v sodelovanju s svojimi državljani;
novi sistemi in procesi: e-vlada 2.0 zahteva razvoj sistemov in povečanje virov na
organizacijskem nivoju, kar predstavlja svoje vrste izzivov;
institucionalne spremembe: sprememba osredotočenja zunaj vlade na uporabnike
in podjetja zahteva organizacijske in institucionalne spremembe;
intelektualne pravice: deljenje podatkov pogosto poudari problem intelektualne
lastnine, ki jo je težko dokazovati ob večjih količinah podatkov in
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-

osebni podatki in zasebnost: internet 2.0 je že od svojega začetka povzročal
pomanjkanje zaščite osebnih podatkov, kar je še bolj tvegano v kontekstu uprave
2.0.

S spremembami na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij se je spremenil
tudi način obvladovanja e-uprave in pojavili so se novi trendi na tem področju. To poglavje
bo obravnavalo zadnje trende na področju e-uprave, ki so: digitalna uprava, internet stvari,
računalništvo v oblaku, storitve vse na enem mestu, odprta vlada, masovni podatki, spletna
varnost, družbena omrežja, pametna mesta, medvladno sodelovanje in digitalno
vključevanje starejšega dela populacije.

2.3.1

Digitalna uprava

V zadnjem času je moč opaziti trend, da številne države prehajajo iz e-uprave v digitalno
upravo. Obstaja pa kar nekaj zmede glede tega, kaj sploh pomeni ta sprememba. Prvotni
namen e-uprave je bila karseda učinkovita uporaba interneta in drugih informacijskih
tehnologij z namenom, da bi se storitve uprave zagotavljale na čim bolj učinkovit način.
Digitalna uprava pa se skuša prilagoditi modernemu uporabniku njenih storitev, saj večina
državljanov uporablja pametne telefone, tablice in druge naprave, ki so povezane z
internetom. Tehnološko pismen uporabnik, ki je navajen, da uporablja internet za vse
osebne in službene zadeve predstavlja odlično priložnost za vlado, da lahko deluje na bolj
učinkovit sistem in da uporabniku ponudi nove moderne storitve (Obi & Iwasaki, 2015, str.
13). Digitalna uprava se razlikuje od nekdanje e-uprave v začetnih fazah tudi zaradi tega,
ker ponuja širši pogled na nudene storitev. Nekoč je bila e-uprava osredotočena na
uporabnika in na njegove storitve ter na vlado, ne da bi se osredotočala na področje zunaj
javnega sektorja. E-uprava je bila pogosto diskutirana le iz tehnološke perspektive in
pogosto brez jasne konotacije na vrednote in cilje javnega sektorja. Skozi čas se je e-uprava
preobrazila in ni se več osredotočala le na državljane kot na le uporabnike storitev, temveč
se je začela bolj osredotočati na družbo in postavljati člane družbe na osrednje mesto
(Boughzala, Janssen & Assar, 2015, str. 3).
Poleg dejstva, da digitalna uprava v svoje delovanje integrira modernega uporabnika z
neprestanim dostopom do interneta je njena pomembna lastnost tudi ta, da ravna s
podatki na nove in unikatne načine. To na primer v nekaterih državah pomeni, da objavlja
podatke javno na spletu takoj ko so na voljo. Taki primeri so spletna stran vlade ZDA, z
naslovom »Data.gov«, ki uporabnikom omogoča, da dostopajo do velikih količin podatkov
in njihovih analiz. Vlada Velike Britanije je leta 2014 poenotila številne spletne strani
različnih vladnih agencij in standardizirala njihov format, tako da sedaj vse delujejo pod isto
domeno imenovano »gov.uk«. Tovrstne trende je moč opaziti v številnih državah.
Spremembe v tej smeri so dobrodošle za uporabnike, saj le-ti dandanes od spletnih storitev
na splošno pričakujejo velik nivo priročnosti in zanesljivosti (Obi & Iwasaki, 2015, str. 13).
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Vedno več kulturnih, političnih, ekonomskih in drugih človeških aktivnosti se izvaja v
digitalni sferi. Glede uporabe tehnologije je moč opaziti nekaj zanimivih in celo zelo
zaskrbljujočih trendov – kar tri milijarde ljudi namreč uporablja internet, a kar 90 odstotkov
globalnega prebivalstva živi v tako imenovanem razvijajočem se svetu. Nekaj manj kot ena
tretjina vseh uporabnikov interneta spada v skupino mlajšega prebivalstva, a le eden od
štirih mladih se udeležuje volitev. Aktivnih uporabnikov na Facebooku je kar 1,44 milijarde,
na Youtubu pa 1 milijarda. Od tega jih 12% poroča, da je nekdo vdrl v njihov račun in se
pretvarjal da so oni. Uporabniki pametnih telefonov porabijo 89 odstotkov svojega časa na
telefonu z uporabo aplikacij, a le 48 od njih bi omejilo svojo uporabo, če njihovi podatki ne
bi bili bolje varovani. V digitalnem svetu obstajajo veliki monopoli – Google si lasti 68% trga
za iskanje na spletu v Združenih državah Amerike, Alibaba pa ima 80% prodajnega trga na
Kitajskem . To pomeni, da so daleč pred svojimi konkurenti (Janowski, 2015, str. 221).
Dejstvo je, da vlade ne morejo pustiti digitalnega prostora nenadzorovanega a vprašanje je
v kolikšni meri lahko to sploh izvaja. Storitve kot so vzpostavljanje javnih dobrin in
infrastrukture, formulacija in implementacija javnih politik, vzpostavitev družbenega reda
in varnosti, upravljanje socialnih programov in promoviranje ekonomske rasti se lahko
izvajajo tako v digitalnem kot v fizičnem svetu. Ne obstaja pa nek univerzalni model, po
katerem bi se lahko države zgledovale pri implementaciji informacijske digitalizacije. Edino
se lahko zgledujejo po drugih praksah po svetu in skušajo implementirati njihove lekcije in
se učiti iz njihovih izkušenj. Potreben je multidisciplinaren pristop, ki vključuje ekonomske,
inženirske, pravne, socialne in ostale pristope, politike in prakse. Ti vsi pristopi pa usmerjajo
razvoj digitalne uprave (Janowski, 2015, str. 221).

2.3.2

Internet stvari

Gubbi, Buyya, Marusic in Palaniswami (2013, str. 1645) trdijo, da je naslednji val v
računalništvu zunaj domene tradicionalnega namiznega računalništva. V svetu internet
stvari bodo številni objekti, ki nas obdajajo, povezani na omrežje v takšni ali drugačni obliki.
To bosta omogočali tehnologiji radiofrekvenčne identifikacije ter brezžičnih senzorjev. To
sta tehnologiji, ki sta na neviden način vključeni v okolje, ki nas obdaja. Posledica tega je
ogromna količina podatkov, ki morajo biti na neki način shranjeni, procesirani in
predstavljeni na način, ki je učinkovit in ne povzroča nikakršnih težav pri njihovi
interpretaciji. Internet stvari se močno zanašajo na računalništvo v oblaku, ki ponuja
virtualno infrastrukturo za njihovo delovanje.
Izraz »internet stvari« (angl. Internet of Things - IoT) se uporablja za vse naprave, ki jih je
mogoče priključiti na internet in ki imajo zmožnost interakcije bodisi med seboj, z različnimi
storitvami in ljudmi na globalnem nivoju. Imajo lahko velik pomen za uporabnike in za
njihov odnos z upravo. Ponujajo veliko priložnosti na različnih področjih – bodisi okolju,
infrastrukturi, varnosti in zdravstvu. Ponujajo nove načine za povečevanje učinkovitosti in
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informiranosti uporabnikov ter za zmanjševanje stroškov uprave. Tako na primer povezana
infrastruktura, kot so na primer cestninske postaje in parkirna mesta, ponuja uporabne
informacije o stroških, stanju in uporabi s strani državljanov. Tako državljani lahko na
primer hitro najdejo parkirni prostor ali pa varčujejo z električno energijo, medtem ko lahko
vlada na boljši način alocira vire, da ponudi boljše storitve. Prva država, ki je naredila velike
spremembe na tem področju je Indija, saj je oblikovala načrt za uporabo internet stvari.
Indijska vlada je namenila 20 milijonov dolarjev za več različnih projektov v sodelovanju z
zasebnimi partnerji. Projekti so usmerjeni k uporabniku in ciljajo na spremembe v stotih
indijskih mestih (Obi & Iwasaki, 2015, str. 13).
Aplikacija internet stvari v praktični uporabi je sicer zelo zapletena zadeva, ker gre za
heterogene storitve in objekte, ki so povezani v sistem. Zaradi tega je iskanje rešitev za
njihovo aplikacijo dokaj zahtevno. Še posebej zahtevno je v kontekstu uresničevanja tako
imenovanih pametnih mest. Čeprav ne obstaja široko priznana in uradna definicija
pametnega mesta, je jasno, da je njihov namen optimizirati uporabo javnih sredstev,
povečati kvaliteto storitev, ki se jih ponuja občanom in hkrati zmanjševati operativne
stroške javne administracije. Te cilje se lahko dosega z uporabo tako imenovanih »urbanih
internetnih stvari«, kjer gre za komunikacijsko infrastrukturo, ki ponuja enoten, enostaven
in ekonomičen dostop za številne javne storitve – kar bi poleg večje kvalitete storitev
prispeva k večji transparentnosti. Urbane internet stvari lahko prispevajo k številnim
prednostim na področju upravljanja in optimizacije številnih tradicionalnih javnih storitev
kot so javni prevoz in parkiranje, javna razsvetljava, nadzor in vzdrževanje javnih površin,
ohranjanje kulturne dediščine, nudenje komunalnih storitev in ohranjanje kvalitete
bolnišnic in šol (Zanella, Bui, Castellani, Vangelista & Zorzi, 2014, str. 22).

2.3.3

Računalništvo v oblaku

Moderna informacijska tehnologija se venomer spreminja in razvija. Ena izmed najbolj
opaznih sprememb je sama količina, v kolikšni meri se sploh uporablja, saj internet
uporablja kar tri milijarde svetovnega prebivalstva (Janowski, 2015, str. 221). Zaradi tako
velike količine informacij je treba vedno znova iskati nove rešitve. Uporaba najnovejših
tehnologij v e-upravi je kritičnega pomena, saj povečuje učinkovitost in zmanjšuje
uporabljen čas in stroške. Računalništvo v oblaku je ena izmed novih tehnologij, ki dosega
te cilje. Vlade z močno razvito e-upravo skušajo uporabiti računalništvo v oblaku na čimbolj
učinkovit način. Tak primer je Japonska, ki uporablja »Kasumigaseki Cloud« v vseh svojih
vladnih vejah. To tehnologijo na učinkovit način izkoriščajo tudi vlade Singapura, Avstralije
in Južne Koreje (Obi & Iwasaki, 2015, str. 14).
Opredelitev računalništva v oblaku je več. Najbolj uporabljana opredelitev je bila
oblikovana s strani Narodnega urada za standarde in tehnologijo ZDA. Ta ga opredeljuje kot
model za omogočanje priročnega in vseprisotnega mrežnega dostopanja na zahtevo do
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skupnega nabora nastavljivih računalniških virov. Ti viri so strežniki, omrežja, podatkovna
skladišča, storitve in aplikacije. Te storitve je mogoče hitro zagotoviti ter sprostiti z uporabo
minimalnega upravljavskega napora in interakcijo ponudnika. Računalništvo v oblaku je
sestavljeno iz petih značilnosti, treh modelov storitev ter štirih modelov njegove postavitve
(Mell & Grance, 2011, str. 2). Bistvene značilnosti po Narodnem uradu za standarde in
tehnologijo ZDA so (Mell & Grance, 2011, str. 2):
-

omogoča samopostrežbo na zahtevo (angl. on-demand self-service): uporabniku je
omogočeno, da lahko dostopa do računalniških storitev na avtomatski način;
vseprisotno dostopanje do omrežja (angl. broad network acess): storitve so na voljo
preko omrežja in možno jih je dostopati preko standardnih mehanizmov;
združevanje virov (angl. resource pooling): računalniški viri ponudnikov so združeni
ter omogočajo njihovo souporabo;
elastičnost (angl. rapid elasticy): vse zmogljivosti so ponujene ali sproščene v skladu
s potrebami uporabnika;
merljivost storitev (angl. measured service): mogoče je meriti v kolikšni meri in na
kakšen način se uporabljajo storitve.

Vse te značilnosti se izkažejo v kontekstu e-uprave kot prednosti. Elastičnost pomeni, da
imajo uporabniki na voljo ogromno virtualnih virov. Na voljo jim je zaščita uporabnikov in
tehnična podpora s strani ponudnikov storitev računalništva v oblaku. Tovrstno poslovanje
je tudi ekonomično in učinkovito. Kvalitetna e-uprava mora biti zanesljiva, ekonomična in
enostavna za vzdrževanje. Vlade lahko uporabijo zmogljivosti računalništva v oblaku za
lažjo komunikacijo s svojimi državljani, predvsem s tistimi, ki živijo v oddaljenih področjih.
Računalništvo v oblaku se lahko tudi uporablja za povečevanje sodelovanja med različnimi
organizacijami znotraj vlade, za upravljanje redundance podatkov in za sledenje in
nadzorovanje učinkovitosti vladnih načrtov. Deljenje računalniških virov z uporabo
tehnologije računalništva v oblaku med centralno vlado in vladnimi vejami vodi do
zmanjševanja infrastrukturnih stroškov ter večje transparentnosti. Oblačna infrastruktura
lahko prispeva k zmanjševanju ponavljajočih se opravil in poveča učinkovitost uporabe
virov na globalni ravni. Obstajajo pa tudi nekateri izzivi na tem področju. Ti so tehnološki,
družbeni ter politični. Tehnološki izzivi so predvsem na področju upravljanja s podatki,
njihovem beleženju, na področju sistemske integracije in vključevanja zastarelih tehnologij
(Hashemi, Monfaredi & Masdari, 2013, str. 1242).

2.3.4

Storitve vse na enem mestu

Nudenje storitev vse na enem mestu (angl. one stop service) je velik trend na področju
storitev e-uprave. Razvija se z namenom, da bi se preprečilo številnih nevšečnosti, kot je
primer zapletena birokracija, s katerimi se srečujejo državljani in organizacije pri svojem
sodelovanju z vladami. Ta koncept opisuje integracijo vseh storitev, ki jih nudijo številne
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vladne veje vse na enem mestu, kjer lahko državljani in organizacije dostopajo do teh
storitev, ne da bi se morali poglabljati v procese posameznih vej. Nudenje storitev vse na
enem mestu je postalo prioriteta ne le v številnih vladah, ki razvijajo svojo e-upravo, temveč
tudi v razvojnih strategijah Evropske komisije, OECD in v Združenih narodov. Pomembno je
poudariti, da je to zelo zapleten proces, saj zahteva interoperabilnost in integracijo
celotnega procesa nudenja storitev e-uprave (Obi & Iwasaki, 2015, str. 14). Wimmer (2002,
str. 149) storitve vse na enem mestu opredeli kot eno točko dostopanja do elektronskih
storitev in informacij, ki jih ponujajo organi javne uprave. Storitve vse na enem mestu
zahtevajo medsebojno povezovanje organov javne uprave in da uporabniki (pa naj gre za
državljane, podjetja ali druge veje javne uprave) lahko dostopajo do javnih storitev na enem
mestu, čeprav te storitve ponujajo različni organi javne uprave ali pa zasebni ponudniki.
Dodaten pogoj je, da mora biti uporaba za uporabnika enostavna, dobro strukturirana,
razumljiva in da zadostuje njegovim potrebam. Da bi se razvili narodni portali s storitvami
vsemi na enem mestu, je treba izdelati integriran model storitev, ki zahteva celotnostni
pristop.
Howard (2017, str. 1) storitve vse na enem mestu opredeljuje kot mesto (bodisi fizično,
virtualno ali kombinacija obojega), kjer državljani lahko pridobijo več različnih produktov
ali storitev. Storitve vse na enem mestu niso nov izum, saj je moč najti primere integracije
vladnih storitev že okoli leta 1970. Koncept je pridobil na priljubljenosti za uporabo v vladah
v zadnjih letih zaradi različnih razlogov. Obstaja splošno prepričanje, da je ponudba javnih
storitev preveč razdrobljena in da zaradi tega prihaja do njihovega ponavljanja in
posledično neučinkovitosti, kar je zelo slabo za uporabnike. Nekateri teoretiki so mnenja,
da je uporabnike vladnih storitev vedno bolj obravnava kot »stranke«, ki naj ne bi smeli biti
postavljeni v neprijetne okoliščine tako, da se morajo ukvarjati z več različnimi
nepovezanimi ponudniki storitev (Dutil & ostali v: Howard 2017, str. 1). Kljub njihovi
naraščajoči uporabi storitve vse na enem mestu ne uživajo splošne podpore s strani vlad.
Poleg tega jih je včasih zelo težko implementirati.
Primere nudenja storitev vse na enem mestu je mogoče najti v vseh državah z razvito eupravo. Tako ima na primer Velika Britanija zbranih 24 ministrstev in 331 drugih vladnih
agencij na enem državnem portalu imenovanem »gov.uk«. Singapur se lahko od leta 2012
pohvali z e-vladnim portalom, ki nudi svojim državljanom celotne storitve vse na enem
mestu. Podjetjem pa nudi enoto mesto kjer lahko pridobijo licence za poslovanje. Tovrstne
storitve so koristne tako za državljane, kot za podjetja in vlade, saj jim omogoča dostopanje
do javnih storitev, ne da bi morali obiskovati spletne strani posameznih agencij (Obi &
Iwasaki, 2015, str. 14). Storitve vse na enem mestu so znak zelo razvite uprave. Veliko
modelov razvitosti e-uprave jih omenja in celo postavlja na najvišje mesto. Sledi
postavljanje uporabnika v osredje, interoperabilnost, personalizacija in e-participacija
(Fath-Allah, Cheikhi, Al-Qutaish, & Idri, 2014, str. 87).
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2.3.5

Odprta vlada

Koncept odprte vlade ni nov, saj je v zgodovini moč najti primere, ko se je uporabljal v
različnih kontekstih – kot spodbujevalec svobodnega dostopa do informacij, orodje za
zmanjševanje korupcije in povečevanje transparentnosti. Leta 1789 je nekdanji predsednik
ZDA Thomas Jefferson razglasil, da je predpogoj, da državljani zaupajo svoji vladi, to, da so
dobro informirani. Večkrat se je zgodilo, da so različne afere spodbudile željo po odprti vladi
– morda najbolj znan primer je Watergate. Javnost je v vedno večji meri zahtevala
informacije in transparentnost s strani svojih vlad. To je spodbujalo vlade, da postanejo bolj
moderne in učinkovite. Gonilnik odprtja vlad je bil tudi novi javni menedžment, ki se je začel
pojavljati v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Njegova lastnost je ta, da integrira
elemente zasebnega sektorja v javnega. Vključevati skuša decentralizacijo, avtonomne
agencije in osredotočanje na uporabnika v javni sektor s ciljem povečevanja učinkovitosti
javne administracije. Zelo velik vpliv na željo po odprti vladi pa ima v zadnjih dveh
desetletjih rast e-uprave. Internet je še posebej močno spremenil javno upravo in vlado na
drastičen način in ustvaril nove pogoje za uresničevanje koncepta odprte vlade (Wirtz &
Birkmeyer, 2015, str. 382).
Vzpostavitev odprte vlade (angl. open government) je eden izmed pomembnejših političnih
ciljev v številnih državah, saj vpliva na ekonomsko rast, izboljšuje javne storitve ter povečuje
transparentnost vlad in njihovo odgovornost. ZDA so bile ena izmed prvih držav, ki so
implementirale strategijo odprte vlade na učinkovit način. Predsednik Obama je to
strategijo jemal kot prioriteto od prvega dne svojega predsedovanja. Posebno pozornost je
posvetil povečevanju odprtosti vlade s pomočjo participacije državljanov, njihovega
sodelovanja in povečevanja transparentnosti v vladi na splošno (Obi & Iwasaki, 2015, str.
15). Pri spodbujanju odprte vlade se je Obama osredotočil na tri ključne principe njenega
delovanja. Prvi je ta, da morajo biti nove komunikacijske tehnologije morajo biti
transparentne in morajo nuditi informacije svojim državljanom glede tega, kakšno je
delovanje njihove vlade. Drugi princip navaja, da mora vlada vključevati svoje državljane in
na tak način promovirati kvaliteto njenih odločitev. Tretji princip pa navaja, da mora vlada
spodbujati sodelovanje. To pomeni, da morajo vladne agencije in veje uporabljati orodja in
sisteme z namenom sodelovanja med seboj in z neprofitnimi organizacijami, podjetji in
posamezniki v zasebnem sektorju (Wirtz & Birkmeyer, 2015, str. 382). V obdobju
predsedništva Obame je bila izdana centralna podatkovna spletna stran ameriške vlade
»Data.gov«, ki deluje od leta 2015 in je eden izmed načinov doseganja odprte vlade. Vlada
Velike Britanije zase pravi, da je najbolj odprta in transparentna vlada na svetu. Cilj
transparentnosti in sodelovanja pa je v tem, da spodbudi ekonomski, družbeni in politični
napredek s pomočjo povečevanja odprtosti delovanja institucij na način, ki spoštuje
zasebnost posameznikov. Japonska je leta 2012 razvila strategijo razvitja odprte vlade, ki
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narekuje vladi naj proaktivno objavlja javne podatke v praktičnih formatih (Obi & Iwasaki,
2015, str. 15-16).
Korupcija je največji in ne edini motivator za iniciativo odprtja vlad. Korupcija je globalni
problem, ki ima resne posledice na ekonomijo in družbo, močno vpliva na človeška življenja
in včasih celo krši človekove pravice. Globoko ukoreninjena korupcija negativno vpliva na
demokracije na svetu, kar vpliva tudi na ekonomski razvoj. Težko bi bilo natančno
izračunati, kolikšna je finančna škoda, ki jo povzroča korupcija, je pa Evropska komisija leta
2014 v svojem poročilu podala oceno, da korupcija oškoduje ekonomijo Evropske unije za
približno 120 milijard evrov na leto. Na območjih, kjer obstaja splošno prepričanje, da
prevladuje korupcija, ljudje izgubijo upanje in zaupanje v tiste, ki imajo moč v državah.
Globalni korupcijski barometer kaže, da je moč identificirati korupcijo v številnih legalnih
in demokratičnih procesih. Posledica tega je, da ljudje izgubljajo zaupanje v ključne
institucije, kot so politične stranke, zakonodaja in policija. Transparentnost vlade in
političnih institucij sicer ne more sama po sebi popolnoma preprečiti korupcije, je pa
pomembno orodje za njeno zmanjševanje (Attard, Orlandi, Scerri & Auer, 2015, str. 339).
Razlogi za odprtje vlade so naslednji trije (Attard, Orlandi, Scerri & Auer, 2015, str. 339):
-

-

-

transparentnost: da bi družba dobro funkcionirala na demokratičen način morajo
državljani in drugii akterji imeti zmožnost nadzirati vladne iniciative in njihovo
legitimnost. Transparentnost tudi pomeni, da ključni akterji lahko ne le dostopajo
do podatkov, ampak jih lahko tudi uporabljajo, obdelujejo in distribuirajo. Uspešno
dosežena transparentnost vpliva na večjo zmožnost državljanov, da izvajajo
družbeni nadzor.
sproščanje družbene in komercialne vrednosti: dejstvo je, da so vlade eden izmen
največjih proizvajalcev in zbirateljev podatkov. Vsi podatki, pa če gre za naslove šol,
geološke podatke, podatke o okolju, transportu, načrtovanju, imajo svojo
komercialno vrednost. Lahko se jih uporablja za veliko različnih namenov. Z objavo
teh podatkov vlada spodbuja inovativnost akterjev pri njihovi uporabi in ustvarjanju
novih storitev.
spodbujanje sodelovanja državljanov: z objavo vladnih podatkov dobijo državljani
priložnost, da aktivno sodelujejo v vladnih procesih, kot so na primer sprejemanje
odločitev ali politik. Preko portalov odprte vlade so akterji bolj informirani in lahko
sprejemajo boljše odločitve.

Avtorji pa navajajo tudi nekatera tveganja in ovire pri implementiranju odprte vlade.
Dawes, Vidiasova in Parkhimovich (2016, str. 16) tako na primer navajajo strah političnih
akterjev pred tveganji, pomanjkanje primerne zakonodaje ali enotnih politik na področju
objave dokumentov, pomanjkanje dialoga z uporabniki in premalo sredstev za program
odprtja vlade. Dodatni problemi nastanejo tudi pri upravljanju s podatki – njihovo
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raznolikostjo, verodostojnostjo, celovitostjo in tehničnimi vidiki njihovega upravljanja.
Problemi učinkovite implementacije odprte vlade so tudi glede z vidika zasebnosti,
zaupnosti in zanesljivosti. Največje ovire nastanejo zaradi tega, ker je vsa iniciativa za
odprtje vlad na strani ponudnika – to pomeni na strani vlad. Le-te opravljajo celoten trud
na tem področju. To pomeni, da perspektiva uporabnikov pogosto ni vključena, kljub temu,
da je pričakovano, da bodo vse koristi odprte vlade prišle s strani inovativne zunanje
uporabe s strani uporabnikov. Zaradi te nesorazmernosti je premalo poudarka
namenjenega pridobivanju povratnih informacij uporabnikov.

2.3.6

Načelo enkratnega obveščanja

Načelo enkratnega obveščanja (angl. once only) je koncept, ki se uporablja v povezavi z eupravo in ima cilj zagotavljati, da državljani, institucije in podjetja priskrbijo svoje podatke
v namene javne uprave samo enkrat. Organi javne uprave morajo upoštevati regulacije o
zaščiti javnih podatkov in na podlagi soglasja uporabnikov lahko ponovno uporabljajo
njihove podatke. Prav tako si jih lahko izmenjujejo med seboj. Princip je tesno povezan z
interoperabilnostjo, organizacijskimi reformami v javni upravi ter z zaščito in varstvom
zasebnosti in podatkov (Wimmer, Tambouris, Krimmer, Gil-Garcia & Chatfield, 2017, str.
602). Cilj načela je zmanjševanje birokracije s pomočjo reorganizacije notranjih procesov
javnega sektorja. V okviru Evropske unije je politični cilj principa ta, da poveča ekonomsko
učinkovitost Evropske unije. To dosega preko iniciativ, kot je na primer enotni digitalni trg.
Načelo je osnovano na predpostavki, da je zbiranje informacij bolj drago in obremenjujoče
kot deljenje že zbranih podatkov (Krimmer, Kalvet, Toots, Cepilovs & Tambouris, 2017, str.
546).
Projekt načela enkratnega obveščanja je obsežen evropski projekt, ki poteka med letoma
2017 in 2019 ter ima namen vpeljati princip na način, ki bi presegal državne meje.
Osredotoča se predvsem na informacije povezane z delovanjem podjetij. Cilj projekta je
oblikovati rešitev, pri kateri bi podjetja morala priskrbeti določene informacije organom
javne uprave v njihovi državi le enkrat. Nato bi lahko javne uprave drugih držav dostopale
do teh informacij in jih ponovno uporabljale, seveda pod predpostavko, da spoštujejo
določila na področju zaščite javnih podatkov. Za namen doseganja teh ciljev je oblikovana
tehnična platforma, ki podpira medsebojno povezavo narodnih registrov zunaj državnih
meja. Za namen testiranja arhitekture je bilo izvedenih več pilotnih projektov na področju
podatkov podjetja, meddržavnih e-storitev za podjetja ter ladijskih certifikatov. Projekt
namenja tudi posebno pozornost identifikaciji ključnih legalnih principov in izzivov, ki
nastanejo pri vpeljavi principa. Poleg legalnega vidika je treba upoštevati še druge vidike,
kot so na primer tehnološki vidik, politični kontekst in strukturna, organizacijska ter
kulturna organizacija javnega sektorja (Kalvet, Toots, van Veenstra & Krimmer, 2018, str.
69–70).
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V okviru Evropske unije se načelo velikokrat omenja, saj je eden izmed temeljnih principov
Evropskega akcijskega načrta za e-upravo (EU eGovernment Action Plan, 2019). Poleg tega
principa so drugi cilji izvesti digitalno transformacijo vlade z namenom povečevanja
učinkovitosti enotnega trga. Na splošno je cilj odpravljanje obstoječih digitalnih ovir,
zmanjševanje administrativnih ovir in izboljševanje kvalitete interakcije z vlado.
Pričakuje se, da bo uspešna implementacija principa močno pripomogla k učinkovitejšemu
izkoristku časa ter zmanjševanju stroškov. Poleg tega je njihov cilj podpora številnih
dnevnih aktivnosti javne uprave na evropskem nivoju in povečevanje njihove učinkovitosti.
Pričakovano je tudi, da bo prispeval k pravilnemu delovanju ekonomije in trga ter povečeval
transparentnost na trgu ter preprečeval različne kršitve. Njegov učinek se bo poznal na več
tisočih organizacijah (Krimmer, Kalvet, Toots, Cepilovs & Tambouris, 2017, str. 546).

2.3.7

Masovni podatki

Ward in Barker (2013, str. 2) opredeljujeta masovne podatke (angl. big data) kot
shranjevanje in analizo velikih količin kompleksnih zbirk podatkov z uporabo tehnik, kot so
na primer NoSQL, MapReduce in strojno učenje. Po mnenju Gandomija in Haiderja (2015,
str. 138) je izraz skoval John Mashey sredi devetdesetih let v Silicijevi dolini. Množično se je
izraz začel uporabljati šele okoli leta 2011. Gartner (v: Kern-Pipan, Bertok & Kotnik, 2017,
str. 3) masovne podatke opredeli kot informacijsko premoženje v večjih količinah (angl.
volume), z visoko hitrostjo (angl. velocity) in v različnih vrstah (angl. variety). Zaradi
angleških izrazov, se pogosto označuje velike podatke kot »tri V«. Opredelitev Gartnerja je
bila razširjena s četrtim »V«, ki označuje vrednost (angl. value), ki je najbolj pomemben
aspekt masovnih podatkov, saj opisuje proces odkrivanja velikih skritih vrednosti, ki jih je
mogoče najti pri procesu analiziranja masovnih podatkov (Hashem in drugi, 2015, str. 100).
Opredelitev masovnih podatkov je prikazana na sliki 2.
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Slika 2: Vizualni prikaz opredelitve masovnih podatkov

Vir: Hashem in drugi (2015, str. 100)

Trenutno zanimanje za masovne podatke se lahko pripiše iniciativi IBM-ja in drugih vodilnih
tehnoloških podjetij, ki kažejo zanimanje in vlagajo v razvoj analitičnih trgov. Še posebej v
zadnjem času je na voljo veliko podatkov za analizo zaradi razširjene uporabe pametnih
telefonov (Gandomi & Haider, 2015, str. 138).
Obi in Iwasaki (2015, str. 16) trdita, da uporaba masovnih podatkov prinaša veliko
ekonomsko korist in vrednost, in da jih je smotrno uporabljati v e-upravi z namenom
strateškega razvoja. Tehnike analize masovnih podatkov so bodisi preko teksta, zvoka,
videa in družbenih omrežij. Dodatno se lahko uporabljajo tudi analize za napovedovanje
trendov (Gandomi & Haider, 2015, str. 143).
Uporaba masovnih podatkov omogoča vladam, da oblikujejo svoje odločitve na podlagi
podatkovnih analiz. Nekateri izmed ciljev so doseganje večje transparentnosti in doseganje
in identificiranje čim večje ekonomske in družbene koristi. Rudarjenje podatkov pa pomaga
v masovnih podatkih najti vzorce, ki temeljijo na ugotovitvah in dejstvih. Končni rezultat
uporabe orodij kot so masovni podatki in podatkovne analize so lahko bodisi strukturirani
ali nestrukturirani podatki v obliki besedila, slik in spletnih podatkov. Tovrstna orodja se
lahko uporabljajo tako v zasebnem kot javnem sektorju in lahko krepko pomagajo pri
vodenju e-uprave (Obi & Iwasaki, 2015, str. 16).
Koncepta odprte vlade in masovnih podatkov sta tesno povezana, vendar dokaj različna.
Pri analiziranju odprte vlade ne gre nujno tudi za analiziranje masovnih podatkov, vendar
pa se masovni podatki krepko zanašajo na odprtje vlade. To pomeni, da več kot vlade izdajo
masovnih podatkov, večji je potencial industrije, akademije in splošne javnosti, da
prispevajo k političnim inovacijam s pomočjo njihove analize. Z njihovo pomočjo lahko
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podjetja in vlade sklepajo informirane odločitve, ki temeljijo na dejstvih o svetu, ki nas
obdaja. Ustvarijo lahko nove produkte, zmanjšajo odpadke in bolje načrtujejo prihodnost.
Zaradi tega sta odprta vlada in masovni podatki dva paralelna trenda, ki spodbujata
medsebojno rast in razvoj (Hardy & Maurushat, 2017, str. 33).
Masovni podatki niso tesno povezani le z odprto vlado, temveč tudi z računalništvom v
oblaku. Ponudniki masovnih podatkov pogosto uporabnikom omogočajo uporabo
oblačnega računalništva, da lahko dostopajo do željenih rezultatov na hiter način. Masovni
podatki uporabljajo oblačno tehnologijo za shranjevanje podatkov. Podatkov ne
shranjujejo na lokalnemu shranjevalnemu mestu podatkov (Hashem in drugi, 2015, str.
102).
Obstajajo pa tudi nevarnosti, ki jih prinaša odprtje vlade in objavljanje masovnih podatkov.
Po mnenju Janssena & van den Hovena (2015, str. 367) sta koncepta transparentnosti in
varstva zasebnosti oba ključna za demokratičnost družbe, ampak realizacija obeh je
nekoliko težavna, zaradi njune kompleksnosti in včasih nasprotujoče si narave. Njuna
povezanost in elementi, ki vplivajo nanje, so prikazani na sliki 3.
Slika 3: Elementi in medsebojna povezanost transparentnosti in zasebnosti

Vir: Janssen & van den Hoven (2015, str. 367)
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Primer dobre prakse uporabe masovnih podatkov so ZDA, ki so marca leta 2012 razvile
iniciativo za razvoj njihove uporabe. Iniciativi je bilo namenjenih 200 milijonov dolarjev. V
Evropi pa je primer tovrstne dobre prakse nastal v okviru Evropske komisije in tudi v drugih
institucijah Evropske unije (Obi & Iwasaki, 2015, str. 16). Tudi v Sloveniji se uporabljajo
masovni podatki z namenom večanja učinkovitosti informatike, dviga nivoja uporabe estoritev ter povečevanja operativnosti informacijskih storitev. Prvi pilotni projekt tovrstne
uporabe masovnih podatkov v Sloveniji je trajal od aprila leta 2016 do februarja leta 2017.
Obdelovani so bili anonimizirani interni podatki Ministrstva za javno upravo. V projekt so
bili vključeni člani iz različnih oddelkov ministrstva. Ugotovljeno je bilo, da se lahko s
pomočjo prediktivne analitike prihrani na stroških ogrevanja ter hlajenja prostorov, kolikšni
so prihranki pri avtomatiziranju procesov in v kolikšni meri se lahko optimizirajo stroški
nabavne vrednosti javnih naročil (Kern-Pipan, Bertok & Kotnik, 2017, str. 6).

2.3.8

Spletna varnost

Trendi na področju uporabe interneta kažejo na vedno večjo uporabo interneta za izvajanje
različnih transakcij – tako na področju gospodarstva kot na področju vladnih storitev. To v
praksi pomeni vedno večjo uporabo spletnega bančništva, plačevanja raznih storitev in
uporabo zasebnih podatkov na spletu. Številne razvite države se zanašajo na avtomatske
sisteme, ki regulirajo in nadzirajo različnih storitev, kot je na primer merjenje uporabe
električne energije. Trend širjenja uporabe takih storitev pa pomeni, da morajo države
nujno najti načine za zaščito pred kibernetskimi napadi (Obi & Iwasaki, 2015, str. 16).
Luiijf, Besseling & De Graaf (2013, str. 26-27) so izdelali študijo devetnajstih nacionalnih
strategij za kibernetsko varnost. Te države so Avstralija, Kanada, Češka, Estonija, Francija,
Nemčija, Indija, Japonska, Litva, Luksemburg, Romunija, Nizozemska, Nova Zelandija,
Južnoafriška republika, Španija, Uganda in Velika Britanija. Prišli so do ugotovitev, da ima le
osem narodov na svojih spletnih straneh natančno opredeljen koncept spletne varnosti,
drugi narodi pa se bolj zanašajo na predrazumevanje tega koncepta. To lahko potencialno
vodi v nesporazume tako na narodnem kot na mednarodnem nivoju. Pomanjkanje enotne
mednarodne tehnologije na tem področju pomeni, da je trud sodelovanja na področju
omejevanja kibernetskih napadov potencialno omejen. Dodaten problem je tudi v tem, da
imajo različne države različno predstavo, kaj naj bi kibernetična varnost sploh pomenila –
ali vključuje le povezane internetne sisteme ali celotno informacijsko komunikacijsko
tehnologijo. Vse raziskane države pa se zavedajo nevarnosti kibernetičnih napadov in jih
obravnavajo v svojih nacionalnih strategijah. Obstaja pa splošno pomanjkanje bolj
podrobnih načrtov, kako se spopasti z njimi. Maja leta 2011 so ZDA izdale njihovo
mednarodno strategijo za varnost v kibernetskem prostoru in pozvale druge države, naj
spodbudijo razvoj njihovih strategij, naj uskladijo zakonodajo na tem področju in naj
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okrepijo mednarodne vojaške povezave z namenom eliminiranja potencialnih kibernetskih
groženj (The White House, 2011, str. 13).
Po mnenju Luiijfa, Besselinga in De Graafa (2013, str. 26) bi bilo najbolj smotrno izdelati
nacionalno strategijo za kibernetsko varnost tako, da bi zajemala naslednje ključne točke:
-

2.3.9

povzetek,
uvod,
nacionalno strateško vizijo na področju kibernetske varnosti
odnos te strategije z drugimi narodnimi in mednarodnimi strategijami in sedanjo
zakonodajo,
usmerjevalna načela,
odnos načel do obstoječih strategij,
cilji na področju kibernetične varnosti,
okvirni načrt za izvedbo ukrepov na področju kibernetične varnosti in
podatkovni slovar z mednarodno usklajenimi izrazi.

Družbena omrežja

Široka uporaba interneta je odprla nove priložnosti za družbeno in politično participacijo,
ki prej niso bile možne. Odprl je tudi možnost dvosmerne komunikacije (Vicente & Novo,
2014, str. 381). Eden izmed najbolj očitnih trendov na področju internetnih in
komunikacijskih tehnologij je rastoča uporaba družbenih omrežij. Družbena omrežja (angl.
social networks) so lahko dostopna vsem državljanom, ki imajo povezavo do interneta in
hitro so jim postala najljubši način za komuniciranje. Kot taka imajo velik vpliv na vlade
držav in na njihov način, kako delujejo. Da bi vlade povečale svojo transparentnost morajo
biti bolj interaktivne in dostopati do državljanov preko kanalov, ki so jim najbližji – kar pa
družbena omrežja vsekakor so. Predstavljajo strateško priložnost, s katero je treba ravnati
na pazljiv način, da bi se dosegla boljša interakcija s posamezniki, podjetji in javnimi
organizacijami. Trenutno je mogoče opaziti močan trend povezovanja družbenih omrežij s
storitvami e-uprave. Vlade jih lahko uporabijo, da se povežejo z državljani in podjetji z
namenom izmenjevanja informacij. Družbena omrežja so močno spremenila način kako
organizacije, skupnosti in posamezniki komunicirajo. Predstavljajo zelo pomembno
platformo za komuniciranje vlade direktno s svojimi državljani in da okrepijo svojo
prisotnost na internetu (Obi & Iwasaki, 2015, str. 17).
Družbena omrežja so močno povezana z Internetom verzije 2.0. Medtem ko je nekoč v
preteklosti prevladoval Internet 1.0, je v zadnjih letih prevladujoča verzija 2.0. Internet je
za e-upravo definitivno bil zelo velik napredek, saj so postale storitve vlade na voljo 24 ur
na dan, 7 dni v tednu. Vendar je v začetnih stanjih interneta komunikacija potekala zgolj
enosmerno, saj je komunicirala le vlada z javnostjo, z zelo omejenimi povratnimi
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informacijami od njihove strani. To je tudi glavna značilnost e-uprave, ki temelji na
Internetu 1.0. Zadnja faza interneta – popolna dvosmerna komunikacija, ni še čisto
dosežena, saj je za transformacijo vlade treba vzpostaviti kvaliteten dialog med vlado in
državljani ter med državljani samimi. Informacije morajo potekati ne le od vlade k
državljanom, temveč tudi obratno. Glas ljudstva mora biti slišan in upoštevan pri
preoblikovanju obstoječih vladnih politik. Da bi se lahko doseglo tako transformacijo, mora
obstajati tehnična podpora za udejstvovanje participacije državljanom. Dodatno mora
vlada tudi objavljati informacije in omogočati javnosti, da lahko ima informirano diskusijo
in participacijo. Ta dvosmerna komunikacija je bistvo Interneta 2.0. Za uresničevanje
njegovih konceptov so lahko močno koristna družbena omrežja (Chun, Shulman, Sandoval
& Hovy, 2010, str. 1-2).
Primeri orodij in tehnologij, ki omogočajo dvosmerno komunikacijo preko interneta
(Bonsón, Torres, Royo & Flores, 2012, str. 125):
-

-

-

-

-

blogi: gre za orodja za objavljanje, ki jih upravlja avtor, ki je običajno identificiran
(bodisi z uporabniškim imenom, ali pa s pravim imenom). Omogoča objavo
komentarjev uporabnikov. Predstavljajo platformo za izvajanje novinarstva s strani
državljanov.
hitre strani (angl. Wikis): so posebna vrsta strani, ki so narejena na način, ki podpira
objave različnih uporabnikov. Objave so v obliki člankov v enciklopediji. Gre za
prostovoljne objave. Te objave so nato pregledane in po potrebi popravljene s strani
drugih uporabnikov.
strani za objavljanje video in avdio medijev se lahko uporabljajo za distribucije
različnih dokumentov (primera sta objava različnih obvestil ali pa osnutkov
regulacij, pogodb in podobno), prezentacij in slik, ki so nato omogočene na vpogled
državljanov. Lahko so tudi platforma za državljane, da delijo svoje objave s
skupnostjo. Te strani ponujajo uporabnikom, da lahko delijo videe (primer:
Youtube), fotografije (primer: Flickr), dokumente (primer: DocStock) in prezentacije
(primer: SLideShare). Poleg deljenja pa omogoča tudi uporabnikom, da delijo svoje
ocene in mnenja glede objavljenih vsebin.
družbena omrežja: so platforma za izmenjavo osebnih in profesionalnih informacij.
Večina teh družbenih omrežij omogoča uporabnikom, da se povezujejo med seboj
na tej platformi. Tako lahko na primer posameznik (ali organizacija) ustvari svoj
Youtube kanal ali pa Facebook stran in nato ustvarja povezave in vključuje materiale
iz drugih strani.
Twitter: je mešanica družbenega omrežja in mikro-blogging orodja. Kot tak ima
veliko različnih uporab. Uporablja se ga za pošiljanje instantnih sporočil med
uporabniki in za objavljanje dogodkov. Politiki ga lahko uporabljajo za pridobivanje
povratnih informacij.
24

Vsa našteta orodja pa se neprestano razvijajo in spreminjajo. V zelo kratkem času se lahko
zgodi hiter razvoj novega orodja, ki revolucionira komunikacijo med uporabniki. Primer
intenzivne uporabe Twitterja je ameriški predsednik Donald Trump v času volitev in
predsedovanja. Po mnenju Otta (2016, str. 65) je ravno Twitter tisto orodje, ki mu je najbolj
pomagalo pri njegovi izvolitvi.
Bertot, Jaeger in Grimes (2010, str. 266) trdijo, da imajo družbena omrežja potencial
povečevati transparentnost vlade. Zmanjšuje lahko korupcijo, ker se z njihovo uporabo
povečuje medsebojno sodelovanje, participacija, večanje moči uporabnikov in prihranek na
času. Družbena omrežja so sodelujoča in participativna po njihovi sami naravi in opredeljuje
jih družbena interakcija. Omogoča uporabnikom, da se povezujejo med seboj in
vzpostavljajo komunikacijske kanale za socializiranje, deljenje informacije in doseganje
skupnih ciljev in interesov. Moč uporabnikom daje zaradi tega, ker jim nudi platformo, kjer
lahko izražajo svoja mnenja. Omogočajo vsem, ki imajo dostop do interneta zmožnost, da
objavljajo informacije, ne da bi pri tem imeli veliko stroškov. Časovni prihranek je zaradi
tega, ker je z uporabo družbenih omrežij moč objavljati informacije skoraj instantno. Znani
primeri uporabe družbenih omrežij proti korupciji so tako s strani vlad, tako kot s strani
nevladnih organizacij. Morda najbolj znan primer je Wikileaks, ki je spletna stran, ki
omogoča uporabnikom anonimno objavljanje informacij občutljive vrste. Bistvo spletne
strani je v tem, da ne shranjuje osebnih informacij tistih, ki dokumente objavljajo in na ne
izvaja cenzure. Wikileaks je zelo dober primer, kako se lahko družbena omrežja uporabljajo
proti korupciji.
Vladna uporaba družbenih omrežij ima potencialno tudi svoje nevarnosti. Za tradicionalne
storitve e-uprave je značilno, da jih nudijo vlade v okviru svojih organizacij, kar pa nujno ne
velja za upravljanje družbenih omrežij, saj se pogosto zgodi, da ga prepustijo zunanjim
izvajalcem. Kot taka so v veliki meri zunaj direktne kontrole vlad. Poleg tega pa se z njihovo
uporabo lahko pojavijo problemi na področju varnosti, varovanja zasebnosti, sistema za
upravljanje z dokumenti in zlorabe s strani zaposlenih (Gao & Lee, 2017, str. 627). Ott (2016,
str. 60-62) kritizira uporabo Twitterja s strani politikov zaradi njegovih značilnosti. Zaradi
omejene uporabe znakov zahteva preprostost sporočila, promovira impulzivnost in njegova
uporaba lahko potencialno pripelje do necivilnih oblik komunikacije.

2.3.10

Pametna mesta

Koncept pametnih mest je v zadnjih dveh desetletjih postal vedno bolj priljubljen, tako v
znanstveni literaturi, kot tudi v mednarodnih politikah. Za razumevanje pomembnosti tega
koncepta je treba najprej razumeti, zakaj so mesta ključni element za prihodnost. Mesta
imajo namreč zelo pomembno ekonomsko in družbeno vlogo na globalni ravni in velik vpliv
na okolje. Leta 2008 je več kot polovica svetovnega prebivalstva, kar znaša 3,3 milijarde
živela v urbanih območjih. Številka utegne narasti kar do 70 odstotkov do leta 2050. V
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Evropi že sedaj tri četrt prebivalstva živi v urbanih območjih, do leta 2020 pa je pričakovano,
da jih bo tam živelo kar 80 odstotkov. Pomembnost urbanih področij izhaja tudi iz tako
imenovanih megamest, ki imajo več kot 20 milijonov prebivalcev. Kot rezultat teh trendov
se večina javnih sredstev usmerja v mesta, kar povečuje njihov ekonomski pomen. Za mesta
je tudi značilno da uporabljajo od 60 do 80 odstotkov energije na globalni ravni in so
odgovorna za velike količine emisij. Po drugi strani pa nizka koncentracija prebivalstva
pomeni, da je več sredstev in energije namenjene za elektriko in transport. To je očitno
zaradi tega, ker je moč opaziti nižje emisije ogljika na prebivalca pri povečanju gostote
prebivalstva (Albino, Berardi & Dangelico, 2015, str. 3)
Za mesta je značilno, da so njihov input dobrine, njihov output pa odpadki skupaj z
negativnimi eksternalijami – socialnimi in ekonomskimi problemi. Mesta se zanašajo na
prevelike količine zunanjih virov. Zaradi tega je treba promovirati njihov trajnostni razvoj in
iskati nove rešitve pri njihovem upravljanju. Orodje za vsaj delno reševanje teh problemov
je med drugim tudi vzpostavitev tako imenovanih pametnih mest (Albino, Berardi &
Dangelico, 2015, str. 4).
Izraz pametna mesta se uporablja za področja, ki uporabljajo internetne in komunikacijske
tehnologije z namenom izboljšanja kvalitete življenja v teh regijah in za izboljšanje
tamkajšnjih storitev vlade, akademije in podjetništva. To dosegajo z uporabo novih
internetno komunikacijskih tehnologij, kot so na primer internet stvari in masovni podatki.
Japonska je primer države, ki uspešno implementira koncept pametnih mest v praksi (Obi
& Iwasaki, 2015, str. 17). Kitchin (2015, str. 131) opredeljuje pametna mesta kot uporabo
internetnih in komunikacijskih tehnologij za povečevanje ekonomske rasti in intenzivno
vključevanje programskih tehnologij v delovanje mesta za spodbujanje urbanega razvoja in
lažjega upravljanja mest. Pametno mesto je tisto mesto, katerega ekonomija močno
spodbuja inovacije, ustvarjalnost in podjetništvo. V pametnih mestih so promovirane tiste
politike, ki spodbujajo boljše izkoriščanje človeškega kapitala, tehnoloških infrastruktur in
programov. V njih velja prepričanje, da take politike privlačijo podjetja in ustvarjajo službe,
promovirajo efektivnost izkoriščanja virov ter povečujejo produktivnost ter konkurenčnost
vlade in podjetij. Značilnost pametnih mest je tudi ta, da se jih lahko nadzoruje, upravlja in
regulira v realnem času z uporabo internetno komunikacijske infrastrukture in
vseprisotnega računalništva. Ta tehnološka orodja omogočajo učinkovito kontrolno
urbanih storitev, lažjo vzpostavljanje javne varnosti in kot način za lažje ohranjanje okolja.
Opredelitev koncepta pametnih mest se nekoliko razlikuje glede vidika, iz katerega je
obravnavan. Tako ga različno pojmujejo njihovi uporabniki in tisti, ki sodelujejo pri njihovi
tehnološki podpori. Kljub temu da obstaja veliko pametnih mest je njihova opredelitev še
nekoliko presplošna. To pomeni, da ne obstaja standardna globalna opredelitev. Vseeno pa
opredelitve ponujajo opis nekaterih osnovnih skupnih značilnosti, ki lahko služijo kot orodje
za njihovo specificiranje. Tako veliko avtorjev v svojo definicijo vključujejo povečanje
26

kvalitete življenja za prebivalce mest z uporabo tehnoloških orodij, programskih orodij,
omrežij in podatkov v različnih področjih mesta in za različne storitve v mestih. Opredelitve
omenjajo elemente povezane z mesti, kot so na primer naravni viri, infrastruktura, energija,
transport, izobraževanje, zdravstvo, vlada in javna varnost (Al Nuaimi, Al Neyadi, Mohamed
& Al-Jaroodi, 2015, str. 6).
Veliko mest si želi postati pametno mesto zaradi ekonomskih, okoljevarstvenih in
družbenih razlogov. To se lahko med drugim doseže z uporabo masovnih podatkov.
Prednost vključevanja elementov pametnih mest je v višanju nivoja trajnostnega razvoja,
lažjemu upravljanju večanju kvalitete življenja prebivalstva ter kvalitetnejšemu upravljanju
informacijskih infrastruktur ter naravnih virov (Al Nuaimi, Al Neyadi, Mohamed & AlJaroodi, 2015, str. 9).
Kot je večkrat bilo omenjeno, so značilnosti e-uprave med seboj povezane. Tako je bilo
veliko truda na področju pametnih mest doseženih s pomočjo tehnologije masovnih
podatkov. Moč je opaziti naslednja povezovanja tehnologije masovnih podatkov in
implementacije pametnih mest (Al Nuaimi, Al Neyadi, Mohamed & Al-Jaroodi, 2015, str. 9):
-

-

-

-

Na področju transporta, mobilnosti in logistike se uporabljajo tehnologije za
nadzorovanje prometa, ki nato generirajo tempo preklopa luči semaforjev. Da bi se
to učinkovito doseglo je potrebnih veliko podatkov glede zemljevida, avtomobilov
in signalov.
Na področju zdravstva je bila v južnokorejskem ministrstvu za zdravje oblikovana
iniciativa za analizo javnih podatkov 35 agencij, ki delujejo na področju zdravja. Z
uporabo teh masovnih podatkov se je izboljšal način za upravljanje in nudenje
zdravstvenih storitev.
Na področju izboljševanja javne varnosti je prav tako mogoče najti primer v Južni
Koreji. Njihovo ministrstvo za hrano, agrikulturo, gozdarstvo in ribarstvo je tako
namreč skupaj z ministrstvom za javno upravo in varnost izdelalo načrt za
preprečevanje nekaterih vrst bolezni s pomočjo proučevanja masovnih podatkov iz
baz podatkov o boleznih živali v tujini, baz podatkov o imigracijah, migracijah živali
in podatkov o ljudeh, ki so zaposleni v industrijah, ki se ukvarjajo z živino. Singapur
je na področju javne varnosti oblikoval program, ki uporablja množične podatke za
eliminiranje nekaterih problemov, kot so grožnje varnosti, finančna tveganja,
infekcijske bolezni in finančna kriza.
Na področju naravnih virov in energije je mogoče najti primer dobre prakse v Veliki
Britaniji. Tako se je znotraj države uporabilo množične podatke in se jih analiziralo
ter pridobilo rezultate z namenom soočenja s problemov klimatskih sprememb in
njihovega učinka na razpoložljivost vode in hrane, regionalnih napetosti in narodne
varnosti.
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-

Na področju vladne in agencijske uprave lahko omenimo prakso iz Združenih držav
Amerike – že prej omenjeno spletno stran data.gov, ki predstavlja korak k večji
transparentnosti. V samem štartu je spletna stran vsebovala 420.894 podatkovnih
zbirk, ki so se ukvarjale s transportom, ekonomijo, varstvom zdravja in
izobraževanja.

Globalni primeri pametnih mest so »Yokohama«, »Kita Kyushu« in »Toyota-shi«. Pri
implementiranju so mesta sodelovala z zasebnimi podjetji kot so na primer NTT, Fujistu,
Tokyo Gas in JX Nippon oil. Pametno mesto na Nizozemskem je Amsterdam, podprto je s
strani podjetij IBM in CISCO. Pametna mestna je mogoče najti tudi v državah v razvoju, kot
na primer v Indoneziji, Tajski n Filipinih (Obi & Iwasaki, 2015, str. 18).

2.3.11

Medvladno sodelovanje

Rezultati truda na področju e-uprave so v številnih državah pokazali, da je integracija
vladinih informacijskih sistemov nujen predpogoj, da bi se lahko uporabnikom nudilo
storitve vse na enem mestu. Države, kot so ZDA, Švica in Singapur, so uspešno povezale
svoj vladni informacijski sistem. Primeri dobrih praks truda na tem področju sta Tajska in
Estonija. Prva je implementirala X-Road projekt, druga pa Government Infomation Network
(GIN). X-Road zajema različne nove načine ravnanja z vladnimi informacijskimi sistemi kot
so na primer nove programske rešitve, nov način inštalacij strojne opreme in nove
organizacijske metode. Vsa ministrstva se povezujejo na centralno DATABASE prek X-road
internega kanala. GIN se pa trudi zmanjšati slabo izkoriščene vire v vladnih agencijah. To
skuša narediti tako, da združuje različne pogoste storitve, ki jih je mogoče najti v različnih
vejah vlade v GIN sistem (Obi & Iwasaki, 2015, str. 18).

2.3.12

Digitalno vključevanje starejše populacije

Z rastočim delom starejše populacije v razvitem svetu se pojavljajo novi izzivi s katerimi se
morajo spopadati države. Nekatere izmed teh problemov se da rešiti z uporabo tehnologije.
Moč je opaziti, da vedno več starejše populacije uporablja tehnologijo, vendar pa je narava
tehnologije taka, da se vedno bolj spreminja. Zaradi tega morajo uporabniki vedno bolj
razvijati svojo tehnološko pismenost, da lahko ohranijo nivo vključenosti v moderno
družbo. Starejša populacija uporablja tehnologijo na različen način, kar je odvisno od
njihove nekdanje zaposlitve, motivacije in pridobljenega znanja. Nekateri starejši državljani
so tehnologijo sprejeli bolj kot drugi, kar pomeni, da obstaja razmak med tema dvema
skupinama. Res je, da obstaja tveganje, da rastoča digitalizacija lahko zmanjša socialno
vključenost ljudi in ošibi družbene povezave zaradi zmanjšanega kontakta v živo, lahko za
starejšo populacijo služi kot orodje za povečanje družbene vključenosti. Tako lahko starejši
prebivalci z omejeno zmožnostjo gibanja uporabljajo digitalno tehnologijo za namen
ohranjanja njihove družbene povezanosti in za ohranjanje svoje kvalitete življenja.
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Računalniška tehnologija lahko služi starejšim prebivalcem kot uporabno orodje za
ohranjanje njihove samostojnosti in kot orodje za pridobivanje informacij glede njihovega
zdravja (Hil, Betts & Gardner, 2015, str. 415-416). A kljub koristim ki jih prinaša uporaba
interneta med starejšo populacijo, kot je na primer zmanjšanje občutka depresije in
osamljenosti in povečanje občutka samostojnosti in osebne rasti niso vsi starejši vključeni
v digitalni svet – krivca sta predvsem pomanjkanje dostopa do tehnologije in nizka
tehnološka samostojnost. (Tsai, Shillair, Cotten, Winstead & Yost, 2015, str. 695).
Glede na to, da se številne države srečujejo s problemi povezanimi z močno naraščajočim
delom starejše populacije, je potrebnih vedno vedno več sredstev namenjenih za socialnostoritvene programe in za podpiranje vladnih storitev. Uporaba internetno-komunikacijskih
sistemov lahko krepko pripomore k reševanju določenih problemov povezanih z
naročujočim delom starejše populacije. Ponuja lahko nove in fleksibilne priložnosti za
učenje, ki omogočajo povezovanje starejših med seboj in pa tudi z mlajšo generacijo. Euprava lahko močno pripomore k večanju samostojnosti starejših. Tako jim ni treba več
čakati v vrstah v vladnih institucijah, po drugi strani pa se lahko v večji meri udeležujejo v
aktivnosti politične in civilne narave (Obi & Iwasaki, 2015, str. 18).

29

3

VREDNOTENJE RAZVITOSTI E-UPRAVE

Vedno večji nivo povezanosti državljanov zahteva večjo transparentnosti vlade in po
hitrejšem nudenju njenih storitev. Od vlad se dandanes pričakuje, da na odprt način delijo
informacije javne narave, da so v svojih dejanjih transparentne, da so pripravljene poslušati
svoje državljane in da jim omogočijo čim večji nivo vključevanja. Vlade se zaradi tega v
zadnjih desetletjih vedno bolj trudijo povečati transparentnost v svojem delovanju.
Implementacija informacijsko-komunikacijskih tehnologij v vladnih storitvah je tisti
dejavnik, ki lahko močno vpliva na vladno ekonomsko in družbeno učinkovitost. Pomaga
izpolnjevati potrebe državljanov, nuditi večjo dostopnost do javnih informacij in uslug,
povečevati participacijo posameznikov in večati informacijsko transparentnost (Suri &
Sushil, 2016, str. 1-2).
Pomembnost vloge uporabe internetno-komunikacijskih tehnologij v javni upravi je
sprožila val akademskega raziskovanja na tem področju med številni raziskovalci in v okviru
mnogih publikacij. Pomembne raziskave na tem področju so tako analiza odnosa
internetno-komunikacijskih tehnologij in organizacijske in institucionalne spremembe v
vladah, ocenjevanje javnih politik, ocenjevanje koristi e-participacije, analiza povečevanja
transparentnosti ter povečevanje interoperabilnosti. Tovrstne študije v večini primerov
raziskujejo potencial implementacij e-uprave in učinkov njenih različnih primerov (Suri &
Sushil, 2016, str. 1-2). V tem poglavju bodo opisani modeli merjenja učinkovitosti e-uprave.

3.1 MODELI MERJENJA E-UPRAVE
Modelov merjenja e-uprave je več. Vsak model uporablja različno statistično formulo za
izračun razvitosti e-uprave. V pričujočem podpoglavju bodo predstavljeni indeks razvoja euprave, indeks mrežne pripravljenosti in EU primerjalno vrednotenje e-uprave.

3.1.1

Indeks razvoja e-uprave

Omogočanje javnih storitev je ena izmed glavnih nalog državne administracije. Razvoj novih
komunikacijskih tehnologij in vzpon pomembnosti interneta zahteva, da državni organi
nudijo spletne storitve. V zameno to pomeni, da državljani potrebujejo infrastrukturo in
znanja, da uporabljajo ponujene storitve.
Zato, da bi se meril razvoj kapacitet državnih e-uprav, so Združeni narodi generirirali Indeks
razvoja e-uprave (angl. E-Government Development Index – EGDI) (ZN, 2010, str. 109). EGDI
je sestavljen indikator, sestavljen iz treh delov- indeks obsega in kakovosti e-storitev,
indeksa povezljivosti telekomunikacij in indeksa človeškega kapitala, ki so enakomerno
uteženi, kot prikazuje slika 4.
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Slika 4: Krožna struktura EDGI

Vir: UN E-Government Knowledgebase (2019)

Tri sestavine ki sestavljajo EGDI pokrivajo širok spekter tematik, ki so relevantne za eupravo (ZN, 2010, str. 109):
-

-

-

Indeks obsega in kakovosti e-storitev (angl. The Online Service Index - OSI) meri
zmožnosti in željo vlade po tem, da bi omogočala storitve in na elektronski način
komunicirala z državljani,
Indeks povezljivosti telekomunikacij (angl. The Telecommunication
Infrastructure Index - TII) meri obstoječo infrastrukturo, ki je potrebna zato, da
bi lahko državljani participirali v e-upravi,
Indeks človeškega kapitala (angl. The Human Capital Index - HCI) se uporablja
zato, da bi se merila zmožnost državljanov, da bi uporabljali storitve e-uprave.

Indeks obsega in kakovosti spletnih storitev meri štiri stopnje spletne dostopnosti organov
javne oziroma državne uprave. Višje stopnje imajo večji učinek na indeks. Te stopnje so
naslednje (Dice report, 2012, str. 71):
-

-

stopnja, nastajajoče spletne storitve, meri to, ali spletna stran vlade državljanom
ponuja informacije na prijazen način, in ali omogoča povezave do ministrstev in
drugih vej vlade. Glede na ta element nima nobena država vrednosti pod 75
odstotkov, kar pomeni, da ima vaj 75 odstotkov merjenih kategorij pozitivno oceno.
stopnja, okrepljene spletne storitve, testira ali spletna stran vlade omogoča
enosmerno ali dvosmerno komunikacijo med javno upravo in državljani. V tem
pogledu je večji razkorak med državami - tako npr. v Bolgariji ta vrednost znaša 57
odstotkov, v Veliki Britaniji pa 95 odstotkov.

31

-

-

stopnja transakcijske storitve, meri stopnjo, do katere je možna dvosmerna
komunikacija med javno upravo in državljani; vključuje tudi možnost opravljanja
javnih storitev preko spleta in možnost spraševanja in dobivanja odgovorov glede
na vladna vprašanja. Tukaj dosega Češka republika vrednost 25 odstotka, Južna
Koreja pa 92 odstotka.
stopnja, storitve povezanosti, meri zmožnost vlade, da bi bila proaktivna v
aplikacijah 2.0 in to, ali vlada ponuja velik nabor e-storitev velikemu deležu
državljanov. Tukaj je dobila Bolgarija vrednost 26 odstotkov, Nizozemska pa 88
odstotkov.

Vse sestavine EDGI in način, kako se izračuna, so podrobneje prikazani v tabeli 2.
Tabela 2: Komponente indeksa EDGI
Indeks:
Indeks
povezljivosti
telekomunikacij

Opis in komponente indeksa:
-

Indeks človeškega
kapitala

-

1/5: posamezniki, ki uporabljajo internet (odstotek
populacije);
1/5: število naročnikov na fiksno internetno povezavo (na 100
prebivalcev);
1/5: število naročnikov na brezžično internetno povezavo (na
100 prebivalcev);
1/5: število naročnin pri mobilnih operaterjih (na 100
prebivalcev) in
1/5: število naročnin na fiksna telefonska omrežja (na 100
prebivalcev).
1/3: stopnja pismenosti odraslih (v odstotkih);
2/9: povprečna dolžina izobraževanja prebivalstva (v letih)
2/9: pričakovana dolžina izobraževanja in
2/9: delež prebivalstva vpisanega v izobraževanje (v odstotkih).

Indeks obsega in Prostovoljci Združenih narodov ocenjujejo spletne strani držav v njihovih
kakovosti
e- jezikih. Ocenjujejo državni portal, e-storitveni portal, portal e-participacije
storitev
in spletne strani namenjene izobraževanju, delu, socialnim storitvam in
zdravstvenim storitvam. Analizirajo tudi spletne strani ministrstev za
finance in okolje.
Za namene določanja OSI je narejen binarni vprašalnik. Po njegovi izpolnitvi
so narejene primerjave, nato pa se pregleda še morebitna neskladja.
Končni pregled izdela ekipa raziskovalcev, ki nato pošlje rezultate vodilni
ekipi raziskovalcev za končno potrditev. Statistična ekipa nato izdela OSI
lestvico, ki je nato standardizirana od 0 – 1.
Vir: UNPAN (2017, str. 3-4)
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EGDI ni osnovan zato, da bi ujel e-upravo na absolutni način, ampak je njegov cilj ta, da
predstavi delovanje državnih vlad na področju e-uprave relativno ena glede na drugo
(Florjančič & Vičič, 2013, str. 70-71).

3.1.2

Indeks mrežne pripravljenosti

Indeks mrežne pripravljenosti (angl. The Networked Readiness Index - NRI) je oblikoval
Svetovni ekonomski forum leta 2001. Meri pripravljenost držav za uporabo internetnokomunikacijskih tehnologij za namen večanja konkurenčnosti in splošne dobrobiti. Zadnja
leta je začel upoštevati tudi inovacijske trende. Sestavljen je iz štirih glavnih kategorij,
desetih podkategorij (stebrov) in 53 posameznih indikatorjev. Štiri glavne kategorije in
njihovi stebri so naslednji (UNPAN, 2017, str. 5-6):
-

kategorija okolja, ki meri stopnjo pripravljenosti državnega trga in zakonodaje
za sprejem in razvoj novih internetno-komunikacijskih tehnologij, novih vrst
podjetništva in inovacij na splošno. Stebri te kategorije in njegovi indikatorji so:


-

politično in regulatorno okolje (učinkovitost zakonodajnih teles,
zakonodaja, ki ureja internetno-komunikacijsko tehnologijo,
samostojnost sodne veje, učinkovitost sodnega sistema pri reševanju
sporov, učinkovitost legalnega sistema pri spreminjanju regulacij,
učinkovitost sistema pri zaščiti lastnine, delež piratstva, količina
birokracije pri sklepanju pogodb in število dni za začetek veljave
pogodbe),
 podjetniško in inovacijsko okolje (razpoložljivost najnovejših tehnologij,
razpoložljivost investicijskega kapitala, število potrebnih dni za odprtje
podjetja, intenzivnost lokalne konkurence, stopnja vpisa v višje
izobraževanje, kvaliteta menedžerskih šol in vladni nadzor naprednih
tehnoloških izdelkov).
kategorija pripravljenosti: ocenjuje, v kolikšni meri državna infrastruktura in
drugi faktorji podpirajo prevzem novih informacijsko-komunikacijskih
tehnologij. Stebri te kategorije in njegovi indikatorji so:


infrastruktura (proizvodnja električne energije, pokritost z mobilnimi
omrežji, internetna povezanost in število varnih serverjev),



dostopnost (predplačniške mobilne tarife, fiksne internetne tarife in
indeks tekmovalnosti internetnega in telefonskega sektorja),
veščine (kvaliteta izobraževalnega sistema, kvaliteta izobrazbe na
področju matematike in znanosti, stopnja vpisa v sekundarno
izobraževanje in stopnja pismenosti odraslih).
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-

kategorija uporabe: ocenjuje stopnjo v kolikšni meri glavni državni akterji
(vlada, podjetja in posamezniki) uporabljajo internetno-komunikacijsko
tehnologijo. Stebri te kategorije in njegovi indikatorji so:


uporaba posameznikov (število mobilnih naročnin na sto prebivalcev,
odstotek posameznikov, ki uporabljajo internet, odstotek gospodinjstev
z računalnikom in internetom, naročnine na fiksna internetna omrežja in
uporaba virtualnih družbenih omrežij);



-

uporaba podjetij (nivo prevzemanja novih tehnologij na ravni podjetij,
kapaciteta za inovacije, število patentov, uporaba interneta med
podjetji, uporaba interneta med podjetji in strankami ter nivo
usposabljanja zaposlenih)
 uporaba vlade (pomembnost internetno-komunikacijskih tehnologij za
vladno vizijo prihodnosti, indeks spletnih storitev vlade, uspeh vlade pri
promoviranju internetno-komunikacijskih tehnologij).
kategorija učinka: določa širše ekonomske in družbene učinke implementacije
internetno-komunikacijskih tehnologij. Stebri te kategorije in njegovi indikatorji
so:


ekonomski učinek (vpliv internetno-komunikacijskih tehnologij na nove
storitve in produkte, aplikacija patentov, učinek internetnokomunikacijskih tehnologij na nove organizacijske modele, delež
zaposlenih, ki posedujejo znanja na zahtevnih področjih),



družbeni učinek (učinek internetno-komunikacijski tehnologij na
socialne storitve, dostopnost interneta v šolah, uporaba internetnokomunikacijskih tehnologij in vladna učinkovitost, indeks eparticipacije).
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Slika 5: Svetovni prikaz lestvice Mrežnega indeksa za leto 2015

Vir: Knoema (2019)

Na Sliki 5 je prikazan svetovni zemljevid s prikazom lestvice doseganja Mrežnega indeksa v
letu 2015. Lestvica ima razpon od 1-7 z območji, ki so različno obarvana glede na to,
kolikšno mesto so dosegla. Moč je opaziti višje doseganje rezultatov na območju Severne
Amerike, območja držav Evropske unije ter Avstralije. Med državami, ki so proučevane v
pričujočem delu, je najvišji rezultat dosegla Danska s 5.60. Je dvanajsta na lestvici med
vsemi državami. Sledita ji Estonija in Avstrija, ki sta obe dosegli enak rezultat in sicer 5.40.
Na četrtem mestu je Slovenija, ki je dosegla rezultat 4.70, na zadnjem pa Hrvaška 4.30
(Knoema, 2019).

3.1.3

Primerjalno vrednotenje e-uprave v eu

Gre za primerjalno analizo razvitosti e-uprave v državah članicah Evropske unije. Izvaja se
že od leta 2001. Rezultati so objavljeni na spletni strani Evropske komisije. Sprva so se
meritve in analize izvajale na podlagi proučevanja dvajsetih standardnih storitev, nato pa
se je od leta 2012 začelo proučevati tako imenovane tipične življenjske dogodke. Ti so
(eUprava, 2016):
-

ustanovitev podjetja ter začetek s poslovanjem: preučevanih je 33 storitev, ki so
ponujene podjetniku, da lahko začne s svoje poslovanje. V tem dogodku je več
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-

-

-

-

-

-

različnih faz, kot je orientacijska, administrativna in registracijska faza ter različni
zahtevki glede zavarovanj in davkov. Začetek poslovanja se razume kot obdobje,
ko se zaposlujejo delavci in ko se pridobijo okoljska dovoljenja.
izguba ter iskanje zaposlitve. Tukaj je vključenih 22 storitev, ki jih uporabljajo
osebe brez dela. Te storitve so prijave za sredstva in pravice, ponujena pomoč
pri iskanju dela in možnost sodelovanja v različnih izobraževalnih programih in
programih usposabljanja.
študij: v fazi študija je vključenih 14 različnih storitev za osebe, ki si želijo
pridobiti visokošolsko izobrazbo. Te storitve so orientacija, seznanitev s pogoji
za vpis na študij, možnost izkoriščenja pomoči med študijem, razpoložljivost
štipendij, možnost prenašanja štipendije, svetovanje pri karieri, ter pomoč pri
iskanju strokovne prakse.
redno poslovanje podjetij. Vključuje 11 storitev, ki jih koristijo podjetja pri
svojem poslovanju. Tu gre predvsem za različne davčne in administrativne
obveznosti, zadeve povezane s kadrovanjem, odsotnosti zaradi bolniških
razlogov ter povračilo davka na dodano vrednost.
selitev. Gre za 8 storitev , ki se jih poslužujejo osebe, ki se selijo na drugi naslov.
Te so pridobitev informacij glede lokalnega okolja, odjava iz prejšnjega naslova,
registracija novega bivališča, podpora pri selitvi v tujino, sporočanje naslova
institucijam in podjetjem, kot je na primer komunala.
lastništvo in vožnja avta. Tu gre za 12 storitev, ki so povezane z nakupom ter
registracijo vozila, njegovim uvozom, prometnimi prekrški, prijavo kraje vozila,
pridobivanje dovoljenj za parkiranje ter informacije o tehničnemu pregledu
vozila.
spori majhne vrednosti. Ocenjenih je 7 storitev pri katerih se državljani soočajo,
pri sprožanju spora majhne vrednosti. Gre za pridobivanje informacij, sprožanje
spora samega, pošiljanje dokumentov z dokazovanje, spremljanje kako poteka
postopek, pridobitev obvestila o rezultatu postopka in podpora pri pritožbi.

Glede na vse te naštete situacije se izračuna štiri krovna merila, ki ocenjujejo uspešnost –
kakšna je naravnanost na uporabnika (razpoložljivost in uporabnost storitev na spletu),
preglednost (kakšna je preglednost delovanja institucij, na kakšen način izvajajo storitve in
uporabljajo osebne podatke), čezmerna mobilnost (razpoložljivost storitev za državljane
izven EU) in ključni dejavniki (elektronsko identificiranje, elektronski dokumenti, viri
podatkov, elektronski sef in enotna prijava (eUprava, 2016). Države se proučujejo glede na
skupino v katero spadajo. Skupine so prikazane v tabeli 3.
Tabela 3: Grupiranje držav za primerjalno vrednotenje e-uprave v Evropski uniji
Skupina

Države
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Skupina
1

Latvija, Slovenija, Luksembourg, Islandija, Ciper, Estonija, Litva in Malta

Skupina
2

Poljska,Nemčija, Italija, Francija, Velika Britanija in Španija

Skupina
3

Nizozemska, Belgija, Avstrija

Skupina
4

Romunija, Češka, Grčija, Madžarska, Portugalska, Bolgarija, Hrvaška, Slovaška,
Turčija,

Skupina
5

Švedska, Irska, Danska, Finska in Norveška

Vir: UNPAN (2017, str. 9)

V prvi skupini so združene države z manj populacije, visoko izobrazbo in srednje visokim
prihodkom. Druga skupina vključuje države z največ populacije, visoko izobrazbo in
infrastrukturo, ki je približno nekje v evropskem povprečju. V tretji skupini so države z veliko
populacijo, visokim prihodkom, dobro razvito informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo
in večjo nagnjenostjo k uporabi e-poslovanja in e-bančništva. Četrta skupina zajema manj
urbanizirano populacijo z nižjim prihodkom, relativno nizkim nivojem izobrazbe, nižjimi
digitalnimi sposobnostmi, manj razvito infrastrukturo in z višjim nivojem sektorske
korupcije. Zadnja, peta skupina pa vključuje države z manjšo populacijo z visokim nivojem
izobrazbe, z visoko nagnjenostjo k e-poslovanju in e-bančništvu, z visokim nivojem
centraliziranosti e-upravnih storitev in z nizkim nivojem korupcije (UNPAN, 2017, str. 10).
Med državami preučevanimi v tem delu sta Slovenija in Estonija v prvi skupini, Avstrija v
tretji in Danska v peti.
Rezultati primerjalnega vrednotenja e-uprave kažejo na trend izboljševanja e-uprave v
Evropski uniji. Potrebna je večja odločnost pri procesu digitalizacije storitev za uporabnike
ter za notranje procese. Veča se naravnanost na uporabnike, preglednost in čezmejna
uporabna storitev za podjetja. Ni pa napredovanje v vseh državah enakomerno, saj
nekatere napredujejo hitreje, druge pa počasneje (eUprava, 2016).

3.2 FAZNI MODELI RAZVOJA E-UPRAVE
Raziskovalci so poleg številnih opredelitev e-uprave razvili tudi načine za prikazovanje ter
napovedovanje razvoja e-uprave in njenih storitev. Gre za fazne modele, ki prikazujejo
zrelost e-uprave po njenih razvojnih fazah, ki potekajo od najmanj razvite do najbolj razvite.
Njihova glavna prednost je ta, da ponujajo način za prikaz zrelosti e-vladnih portalov.
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Zrelostni modeli lahko služijo kot merilo, ki pomaga vladnim organizacijam pri povečevanju
kvalitete spletnih portalov (Fath-Allah, Cheikhi, Al-Qutaish, & Idri, 2014, str. 71).
Concha, Astudillo, Porrua & Pimenta (2012, str. 44) modele zrelosti e-uprave kategorizirajo
v naslednje tri skupine:
-

vladni modeli ;
modeli s celostnim pristopom za e-vladne projekte in
modele evolucije e-vlade.

Vladne modele so razvile vlade, svetovalci in raziskovalci, da bi pomagali vladnim agencijam
pri identificiranju in izboljševanju njihovih stopenj zrelosti v kontekstu e-uprave. Znana
avstralska primera tovrstnega sta Businss Process Interoperability Framework, ki pomaga
vladnim agencijam pri identificiranju njihove trenutne interoperabilnosti s podjetji, ter
model Service Delivery Capability model, ki ga lahko agencije uporabljajo za ocenjevanje
njihovih zmožnosti za dostavljanje storitev svojim državljanov. Podobno orodje je izdelala
kanadska vlada za ocenjevanje zmožnost za nudenje elektronskih storitev državljanom.
Holistični pristop. Celotnostni modeli so oblikovani, da se jih lahko uporablja za projekte
razvoja elektronskih javnih storitev. Modeli evolucije e-vlade so pogosto oblikovani, da
vključujejo korake rasti e-vlade (Concha, Astudillo, Porrua & Pimenta, 2012, str. 44).
Najbrž prvi model, ki je bil kadarkoli izdelan za merjenje razvitosti e-uprave, je bil izdelala s
organizacija Delloite Research. Ta vsebuje naslednjih šest korakov: informacije (vsak vladni
oddelek izda svojo spletno stran), uradne dvosmerne transakcije (uporabniki lahko
posredujejo informacije vladnemu oddelku), večnamenski portal (uporabniki lahko
uporabijo eno točko dostopa za pošiljanje in pridobivanje informacij), personalizacija
portala (uporabniki lahko prilagodijo videz portala glede na svoje potrebe), združevanje
pogostih storitev (za večjo priročnost uporabniku) in popolna interakcija in transformacija
portala (je vir za nudenje vseh vladnih storitev vse na enem mestu) (Shareef, Kumar, Kumar
& Dwivedi, 2011, str. 17).
Model Layna in Leeja je zelo preprost, a kljub temu zelo pogosto uporabljen. Sestavljen je
iz štirih faz, ki si sledijo od najmanj popolne proti popolni. Prva faza je katalogiziranje
informacij, druga faza je transakcija, tretja vertikalna integracija, četrta pa horizontalna
integracija (Shareef, Kumar, Kumar & Dwivedi, 2011, str. 17). Model in njegove zaporedne
faze so prikazane na sliki 6. Prikazano je kako narašča organizacijska in tehnološka
kompleksnost iz preproste v kompleksno ter integracija iz redke v popolno. Skupaj z rastjo
nivoja organizacijske in tehnološke kompleksnosti ter nivoja integracije se zgodi premik iz
najbolj preproste faze e-uprave – katalogiziranja bolj v fazo transakcije in nato vertikalne in
nazadnje horizontalne integracije.
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Slika 6: Dimenzije in faze razvoja e-uprave po modelu Layna in Leeja

Vir: Layne & Lee, (2001 str. 124)

Prva faza opisuje stanje, ko vlade ustvarijo svojo spletno stran. To naredijo zaradi pritiska s
strani medijev, tehnološko podkovanih zaposlenih, državljanov in drugih igralcev. Sprva
vlade na tej fazi nimajo veliko izkušenj in si želijo čim manjšega tveganja in zato naredijo
majhen projekt. Taka oblika spletne strani ima korist v tem, da vlade zapravijo manj časa
pri razlaganju o osnovnih storitev in procedurah vlade, saj sedaj državljani lahko preprosto
dostopajo do teh informacij. Kar se tiče funkcionalnosti, je njen nivo na tej fazi zelo nizek
na tej fazi. Potrebni sta reorganizacija in razčlenitev spletnih strani po storitvah. Izzivi na
tej fazi so relokacija virov in vzdrževanje informacij ter spletnih strani. Velik izziv je tudi
zasebnost, organizacija vladnih vej in določitev odgovornosti za odgovarjanje na
elektronsko pošto. Spletne strani pogosto vključujejo del za odgovore na vprašanja
uporabnikov. Pogosto so ta vprašanja zelo široka in je nanje težko odgovoriti (Layne & Lee,
2001, str. 126-129).
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Druga faza, transakcija, se zgodi ob večjem razvoju vladnih spletnih strani in ko uradniki ter
državljani spoznajo vrednost interneta kot novega komunikacijskega in storitvenega kanala
in si ga želijo izkoristiti. Državljani začnejo zahtevati, da imajo storitve na voljo na spletu in
da jim ni treba iti na specifično lokacijo, da bi rešili zadevo s pomočjo fizičnega izpolnjevanja
obrazcev. Dosega se večja učinkovitost zaradi elektronskih transakcij. Portali na tej fazi
imajo potencial za zagotavljanje večjega nivoja demokratičnosti procesov, saj omogočajo
interaktivne pogovore z državljani, ki se iz takih ali drugačnih razlogov ne želijo udeleževati
javnih zaslišanj. Na tej fazi se začne tudi bolj revolucionarna interakcija državljanov s svojimi
vladami, saj so sedaj zmožni imeti interakcijo s svojo vlado kadarkoli si želijo, cel dan in vse
dni v tednu, saj jim ni treba več oditi v javne ustanove in preživeti svoj čas v čakalnih vrstah.
Medtem ko je na prvi fazi katalogiziranja potekala zgolj enosmerna komunikacija, ta sedaj
v tej fazi poteka v dveh smereh. Državljani izvajajo interakcijo z vlado s pomočjo
izpolnjevanja obrazcev, vlada pa jim odgovarja s potrdili, računi in podobnim. Državljani v
tej fazi prevzamejo aktivno vlogo, saj lahko sodelujejo v spletnih forumih, ki jim omogočajo
direktno komunikacijo s spletnimi uradniki. Na tej fazi se pojavljajo izzivi izpolnjevanja
zastavljenih ciljev – na kakšen način naj bodo narejeni, kdo naj jih izvede in koliko časa bo
trajalo (Layne & Lee, 2001, str. 128-129).
Po fazi transakcije nastopi faza vertikalne integracije. Na tej fazi se bolj osredotoča na
transformacijo vladnih storitev kot na avtomatizacijo in digitalizacijo obstoječih procesov.
Transformacija vlade v elektronsko se ne izvaja zgolj z objavo obstoječih vladnih storitev na
internetu, temveč se morajo izvesti trajne spremembe v vladnih procesih in v konceptu
vlade. Vse prednosti elektronske vlade se da uresničiti le, če se zgodijo tudi organizacijske
spremembe skupaj s tehnološkimi spremembami. Na tej fazi se pričakuje, da se integrirajo
razpršeni sistemi v eno za večjo priročnost uporabnika. Pričakuje se tudi povezanost ali vsaj
komuniciranje zveznega, državnega in lokalnega sistema. Primer vertikalne integracije je
povezanost baze podatkov o kaznovanih osebah ter baze podatkov o zavarovanih in
registriranih podatkih. Izzivi na tej fazi so komuniciranje in uporaba tehnologij, ki se
osredotočajo na integracijo, saj se pojavijo problemi glede združljivosti formatov. Na tej fazi
se začnejo tudi zabrisovati meje med različnimi nivoji vlade in pojavi se vprašanje kdaj naj
se integracija vladnih storitev zaustavi (Layne & Lee, 2001, str. 129-131).
Zadnja faza je faza horizontalne integracije. Le s horizontalno integracijo vladnih storitev se
lahko izkoristi celoten potencial informacijske tehnologije. Običajno državljani potrebujejo
več kot le zgolj eno vladno storitev. Tako na primer tisti, ki potrebujejo državno financirano
bivanje, potrebujejo tudi finančno pomoč pri izobraževanju, prehrani in zdravstvenih
stroških. Da bi se rešil ta problem, so nekatere institucije javne uprave odprle ustanove,
kjer lahko na primer brezposelne osebe pridobijo informacije o službah, ki so na voljo,
dobijo medicinsko pomoč in drugo uradniško pomoč. Tu gre za storitve vse na enem mestu.
Bistvo horizontalne integracije je v sistemskem združevanju različnih funkcij, da se le-te
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lahko izvajajo v okviru ene agencije. Izzivi horizontalne integracije so integracija
heterogenih baz podatkov in razreševanje konfliktnih sistemskih zahtev različnih funkcij in
agencij. Tako na primer podatki in procesne zahteve zdravstvenega sistema niso nujno
kompatibilne s tistimi v transportnem sitemu. Poleg tehnoloških izzivov obstajajo tudi izzivi
na področju upravljanja. Horizontalna integracija zahteva spremembe v načinu razmišljanja
tistih, ki vodijo vladne agencije. Pogost problem je v temu, da vodje določene organizacije
štejejo svoj oddelek kot bolj pomemben in zanemarijo druge agencije (Layne & Lee, 2001,
str. 132-133).
Laynov in Leejev model je bil kasneje nadgrajen s strani raziskovalcev, saj naj sama
integracija ne bi zadoščala. Internetno komunikacijske tehnologije imajo veliko večji
potencial, ki se ga da izkoristiti in od modernih e-uprav se pričakuje, da so že razvite do
zadnje stopnje – horizontalne integracije. Na tem temelju pa je treba izvajati nadaljnji
razvoj – osredotočanje na stranke, na strateško uporabo e-uprave in na druge procese in
aktivnosti (Andersen & Henriksen, 2006, str. 240).
Kmalu po modelu Layna in Leeja je svoj model izdelal Moon (v: Shareef, Kumar, Kumar &
Dwivedi, 2011, str. 17). Predlagal je model za merjenje zrelosti e-uprave s petimi fazami. Ta
nekoliko nadgradi predhodne modele z vključevanjem politične participacije kot
pomembne faze v razvoju e-uprave. Vključuje naslednje faze: preprosto deljenje informacij,
dvosmerna komunikacija transakcija storitev in finančna transakcija, vertikalna in
horizontalna integracija in politična participacija. Na prvi fazi se izvaja zgolj enosmerna
komunikacija. Vlade namreč zgolj objavljajo informacije in podatke na spletu. Na drugi fazi
uporabniki oddajajo zahteve in vlada jim na njih odgovarja. Dvosmerna komunikacija
poteka predvsem s pomočjo elektronske pošte ter s tehnologijami izmenjave podatkov. Na
naslednji fazi lahko uporabniki koristijo storitve samopostrežno in omogočeno jim je
spletno plačevanje. Četrta faza integracije omogoča izmenjavo podatkov med različnimi
oddelki. Peta faza vključuje različne javnomnenjske ankete, forume in spletno glasovanje.
Močno se osredotoča na politične aktivnosti (Fath-Allah, Cheikhi, Al-Qutaish, & Idri, 2014,
str. 75). Model temelji na podatkih lokalne uprave v Združenih državah leta 2000.
Ugotovljeno je bilo, da je lokalna uprava v tistem času sicer prevzela e-upravo, vendar je ta
bila še na zgodnjih fazah (Shareef, Kumar, Kumar & Dwivedi, 2011, str. 17).
Nadgrajen model sta izdelala tudi Andersen in Henriksen (2006, str. 239-243). Ta zajema
naslednje štiri faze: kultivacijo, razširitev, zrelost in revolucijo. Faza kultivacije združuje
vertikalno in horizontalno integracijo, faza razširitve zajema vedno bolj obsežno uporabo
interneta, faza zrelosti označuje večji nivo zrelosti organizacije in preglednosti procesov ter
raza revolucije označuje spremenjen način deljenja podatkov, saj se spremeni način
deljenja informacij. Model je bil uporabljan na Danskem pri ocenjevanju 110 državnih
agencij (Fath-Allah, Cheikhi, Al-Qutaish, & Idri, 2014, str. 72).
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Drugi znani zrelostni modeli so model zrelosti Združenih narodov, Alhomodov zrelostni
model, Hillerjev in Belangerjev zrelostni model, Almazanov in Gil-Garcijev zrelostni model,
Ciscov zrelostni model, Westov zrelostni model, model Deloitta in Toucheja, Howardov
model, Shahkoohov model, Leejev in Kwakov model, Siauov in Longov model, Wescottov
model, Chanlerjev in Emanuelov model, Kimov in Grantov model, Chenov model,
Windleyev model, Reddickov model, Accenturov model, Netchaevov model in model ki je
nastal v okviru javne uprave v Združenem kraljestvu. Številni izmed naštetih modelov so
nastali tako, da so avtorji kombinirali že obstoječe modele in nato oblikovali svoje (FathAllah, Cheikhi, Al-Qutaish, & Idri, 2014, str. 73-79). Posamezni modeli in njihove faze so
prikazane v tabeli 4.
Tabela 4: Zrelostni modeli e-uprave in njihove faze
Model

Prva faza

Druga faza

Tretja faza

Četrta faza

Peta faza

Šesta faza

Layne in
Lee

Katalogiranje

Transakcije

Vertikalna
integracija

Horizontalna
integracija

/

/

Andersen
in
Henriksen

Kultivacija

Širitev

Zrelost

Revolucija

/

/

Združeni
narodi

Pojav
informacijskih
storitev

Večanje
informacijskih
storitev

Tradicionalne
storitve

Povezane
storitve

/

/

Alhomod
in drugi

Prisotnost na
spletu

Interakcija
državljanov in
vlade

Celotne
transakcije
izvedene
preko spleta

Integracija
storitev

/

/

Holler in
Belanger

Informacije

Dvosmerna
komunikacija

Transakcija

Integracija

Participacija

/

Almazan
in Gil
Garcia

Prisotnost

Informiranje

Interakcija

Transakcija

Integracija

Politična
participacija

Cisco

Informacijska
interakcija

Učinkovitost
transakcij

Usmerjenost
k
državljanom

/

/

/

Gartner
group

Spletna
prisotnost

Interakcija

Transakcije

Transformacija

/

/

West

Spletne strani
kot oglasne
deske

Delno nudenje
storitev

Portali

Interaktivna
demokracija

/

/
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Moon

Enostavno
nudenje
informacij

Dvosmerna
komunikacija

Storitve in
finančne
transakcije

Integracija

Politična
participacija

/

Svetovna
banka

Objavljanje

Interakcija

Transakcije

/

/

/

Deloitte in
Touche

Objavljanje
informacij

Uradne
dvosmerne
transakcije

Večnamenski
portali

Personalizacija
portalov

Združevanje
pogostih
storitev

Popolna
integracija

Howard

Objavljanje

Interakcija

Transakcije

/

/

/

Shankooh
in ostali

Spletna
prisotnost

Interakcija

Transakcije

Popolna
integracija in
transformacija
e-uprave

Digitalna
demokracija

/

Lee in
Kwak

Začetni pogoji

Transparentnost
podatkov

Odprta
participacija

Odprto
sodelovanje

Splošna
participacija

/

Siau in
Long

Prisotnost na
spletu

Interakcija

Transakcije

Transformacija

E-demokracija

Wescott

E-mail in
interno
omrežje

Zunanji in
notranji dostop
do informacij

Dvosmerna
komunikacija

Izmenjava
vrednosti

Digitalna
demokracija

Združenost
vlade

Chandler
in
Emmanuel

Informiranje

Interakcija

Transakcije

Integracija

/

/

Kim in
Grant

Spletna
prisotnost

Interakcija

Transakcija

Integracija

Neprestano
izboljševanje

/

Chen in
ostali

Katalogiziranje

Transakcije

Vertikalna
integracija

/

/

/

Windley

Preprosta
spletna stran

Elektronska
vlada

Integrirana
vlada

Transformirana
vlada

/

/

Reddick

Katalogiziranje

Transakcije

/

/

/

/

Accenture

Spletna
prisotnost

Osnovne
sposobnosti

Nudenje
storitev

Zrelost

Transformacija
storitev

/

Združeno
kraljestvo

Osnovna stran

Elektronsko
objavljanje

Objavljanje euprave

Transakcije

Združena euprava

/

Vir: Fath-Allah, Cheikhi, Al-Qutaish, & Idri (2014, str. 81)

Pri pregledu številnih zrelostnih modelov je moč ugotoviti, da obstajajo med njimi številne
podobnosti. Tako sta si med seboj zelo podobna Moonov mode ter Hillerjev in Belangerjev
model. Skoraj vsi modeli vsebujejo fazo, ki se nanaša na prisotnost portala na spletu
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(prisotnost), fazo, kjer se izvaja interakcija državljanov in vlade (interakcija), fazo kjer se
izvajajo transakcije med vlado in državljani (transakcija) ter napredno fazo, ki označuje višji
nivo lastnosti portala, kot je na primer deljenje med agencijami (integracija). Le en model
ima samo dve fazi, štirje modeli imajo tri faze, osem modelov ima štiri faze, devet modelov
ima pet faz in trije modeli imajo šest faz. Tako je najbolj pogost tri ali štirifazni model (FathAllah, Cheikhi, Al-Qutaish, & Idri, 2014, str. 82).
Poleg vseh opisanih modelov, ki vsi spadajo v fazne modele, obstajajo tudi procesni modeli.
Teh sicer ni veliko, a se osredotočajo se na korake, ki jih je treba narediti, da bi se izvedle
iniciative e-uprave. Najbolj znana procesna modela sta dva. Prvi je ta, ki sta ga izdelala Misra
in Dhingra, drugi pa ta, ki ga je izdelal Heeks. Prvi model je sestavljen iz šestih procesnih
korakov, ki so podobni prej naštetim zrelostnim modelom. Temelji na modelu iz
programskega inženiringa, ki meri kvaliteto določenih procesov v podjetju. Prvi korak je
zaprtost, ko organizacija ne uporablja informacijskih in komunikacijskih tehnologij.
Naslednji korak je začetni, ko organizacija pokaže iniciativo za avtomatizacijo procesov.
Sledi načrtovanje, realizacija, institucionalizacija in optimizacija. Heeksov model zajema pet
procesov, ki so nujni za razvoj vlade. Ti procesi so: grajenje zavedanja o e-upravi, grajenje
zavezanosti k e-upravi, grajenje strateških zmožnosti za e-upravo, grajenje
implementacijskih zmožnosti za e-upravo in grajenje pilotskih projektov za e-upravo
(Shareef, Kumar, Kumar & Dwivedi, 2011, str. 18).
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4

PREGLED STANJA E-UPRAVE V IZBRANIH DRŽAVAH

Države so bile izbrane zaradi nekaterih skupnih lastnosti s Slovenijo. Vse izbrane države so
članice Evropske unije in vseh pet držav je primerljivih po velikosti. Države so leta 2018
dosegle različne rezultate indeksa razvoja e-uprave med državami v Združenih narodih
(United Nations, 2018). Danska je na samem vrhu lestvice razvitosti e-uprave in lahko služi
za zgled dobrih praks in jo je iz tega vidika smotrno proučiti. Estonija je na 16. mestu,
Avstrija na 20. in Hrvaška na 55. Rezultat Slovenije ni slab, saj je dosegla 37. mesto. Je pa tu
še vedno precej prostora za razvoj. Za primerjavo je njihova uvrstitev prikazana v tabeli 5.
Tabela 5 Primerjava izbranih držav glede na indeks razvoja e-uprave v letu 2018
Država:

Doseženo mesto 2018:

Indeks razvoja e-uprave 2018:

Danska

1

0.9150

Estonija

16

0.8486

Avstrija

20

0.8301

Slovenia 37

0.7714

Hrvaška

0.7018

55

Vir: UN E-Government Knowlegdbase (2019)

Danska je država, katere e-uprava je zelo uspešna. Leta 2018 je bilo tako izmerjeno, da ima
Danska najvišji indeks razvoja e-uprave med državami v Združenih narodih (United Nations,
2018). Uspešnost Danske na področju implementiranja e-uprave Nielsen in Yasouka (2014,
str. 12) pripisujeta trem razlogom: strateškemu osredotočanju na realiziranje storitev,
modelu združevanja javnega in zasebnega sektorja ter sledenju smernicam Organizacije za
gospodarsko sodelovanje in razvoj. Igari (2014, str. 124) v svoji primerjalni študiji ugotavlja,
da je prednost danskega pristopa k e-upravljanju v tem, da ima tamkajšnja vlada močno
iniciativo in jasno nacionalno strategijo, ki se osredotoča na karseda učinkovito
implementacijo e-uprave, dejstvo, da njihova tehnologija podpira socialno infrastrukturo
(elektronske podpise in identificiranje s pomočjo osebnih dokumentov) in da razvijajo
storitve, ki se osredotočajo na uporabnike.
Uspeh Estonije na področju e-uprave je po mnenju Kalveta (2012, str. 153) mogoče pripisati
dobro razvitemu gospodarskemu sektorju ter doprinosu tako imenovanih »etičnih
hekerjev«. Ti so včasih poimenovani tudi beli hekerji. Gre za računalniške strokovnjake,
katerih naloga je testiranje varnosti informacijskih sistemov. Pri svojem delu skušajo vdreti
v sisteme z namenom, da jih preizkusijo in nadgradijo ter zagotovijo višji nivo varnosti
informacijskih sistemov (Conrad, 2012, str. 5). Tako etični hekerji kot dobro razvit
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gospodarski sektor v Estoniji so prispevali k lažjemu obvladovanju tveganj povezanih z
tehnološkimi težavami in posledično uspešnost e-uprave v državi. Kitsing (2011. str. 18) pa
meni, da je ponudba storitev e-uprave v Estoniji zelo raznolika in da ni mogoče čisto
natančno določiti dejavnikov, ki so vplivali na njen uspeh.
Avstrija je začela oblikovati svojo strategijo razvoja e-uprave leta 2001, potem ko se je
uvrstila na enajsto od petnajstih mest po razvitosti e-uprave v Evropski uniji (Kotschy, 2006,
str. 33-34). Največji izziv Avstrije na področju e-uprave je povezovanje številnih akterjev,
saj je država razdeljena na devet provinc, vsaka provinca pa je razdeljena še na osem
okrožij. Avstrija ima 2357 občin in vsaka izmed njih uporablja storitve e-uprave (Behrens,
2012, str. 37).
Osnovna strategija hrvaške e-uprave je bila oblikovana leta 2002 za obdobje od leta 2003
do leta 2007 (Kos, 2017, str. 92-94). Takratni cilji e-uprave so bili razvijanje informacijske in
komunikacijske tehnologije z namenom spodbujanja gospodarske rasti, čim večje
približevanje načinu izkoriščevanja informacijskih tehnologij razvitih držav, ponujanje
kvalitetnejših storitev državljanom ter zadovoljevanje njihovih potreb. Kasneje so se
razvijale še druge strategije. Primer dobre prakse e-uprave je tako imenovani »eGrađanin«. Po mnenju Kosa (2017, str. 97) je pri razvijanju e-uprave na Hrvaškem treba
nameniti posebno pozornost strukturnim spremembam ter novim programom za
obdelovanje podatkov.

4.1 DANSKA
Danska ima približno 5,6 milijona prebivalcev. Njena politična ureditev je konstitucionalna
parlamentarna monarhija (European Commision, 2015b, str. 1-2).
Prva konkretna strategija Danske na področju e-uprave je bila med leti 2001 in 2004. Njen
cilj je bil predvsem izboljšati sodelovanje med občinskimi, regionalnimi in državnimi nivoji
administracije. To je skušala uresničiti s pomočjo uresničitve štirih ciljev European
Commision, 2015b, str. 23-24):
-

z aktivnim prispevkom e-uprave k razvijanju družbe v spletnem pogledu;
z elektronskim komuniciranjem in delovanjem javnega sektorja;
z osredotočanjem storitev javnega sektorja na državljane in podjetja ter
z opravljanjem storitev javnega sektorja na karseda kvaliteten način.

Prvi strategiji je sledila strategija med letoma 2004-2006, ki je slonela na uresničevanju
potenciala Danske na področju e-uprave. Njen cilj je bil osredotočanje na razvoj
organizacijskih in menedžerskih sposobnosti, namesto na tehnologijo (European
Commision, 2015b, str. 23). Sledila je strategija med leti 2007 in 2010. Osredotočala se je
na boljše digitalne storitve (njihova večja dostopnost za državljane in podjetja, ustvarjanje
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storitev zanje, ustvarjanje kanalov komuniciranje zanje in večja varnost podatkov javnega
sektorja), digitalizacijo z namenom večanja učinkovitosti (organizacijske spremembe in
večanje učinkovitosti na način, ki se ga lahko dokumentira) in na večjo sodelovanje z
namenom ustvarjanja digitalne kohezije (interkonektivnost in več skupnih odločitev)
European Commision, 2015b, str. 22-23).
Avgusta leta 2011 je bil na Danskem objavljen dokument, ki prikazuje trenutno dansko
strategijo na področju e-uprave. Imenuje se »The Digital Path to Future Welfare: eGovernment Strategy 2011-2015«. Strategija spodbuja sodelovanje centralne vlade, regij
in občin, da naj sodelujejo z namenom hitrejšega prevzema digitalnih rešitev v javnem
sektorju. Poročilo poudarja, da mora vlada dobro izkoristiti njen vodilni položaj v svetu na
področju digitalnih rešitev in naj bo tudi v prihodnje zgled drugim državam. Poročilo se deli
na tri dele, vsak pa pokriva eno sfero e-uprave. Prvi del narekuje, naj ne bo več tiskanih
obrazcev in pisem, drugi pokriva digitalno WALFARE, tretji pa digitalne rešitve za boljše
medsektorsko sodelovanje. Glede na poročilo naj bi prevzem novih digitalni rešitev vladi
prihranilo letno približno pol milijarde ameriških dolarjev (Obi & Iwasaki, 2015, str. 53-54).
Portal, ki je namenjen storitvam e-uprave na Danskem, se imenuje Borger.dk. Prvotna stran
je bila ustanovljena leta 2007, trenutno pa deluje tretja verzija strani iz leta 2012. Gre za
stran, na kateri lahko danski državljani najdejo vse informacije javnega značaja in kjer so
jim ponujene storitve vse na enem mestu. Gre za vstopno stran v javni sektor za vse
državljane. Vsi se lahko prijavijo na enem mestu in nato lahko dostopajo do storitev
različnih agencij, ne da bi se jim bilo treba večkrat ponovno prijavljati (Obi & Iwasaki, 2015,
str. 54).
Danska ima še svojo uradno spletno stran na naslovu »Denmark.dk«. Na njej lahko
uporabniki dostopajo do javnih informacij in storitev. Stran je na voljo v številnih tujih
jezikih, med drugim v angleščini, španščini, francoščini, nemščini, kitajščini ter arabščini. Na
svoji domači strani pa uporablja tudi funkcije družbenih omrežij, kot so Facebook in Twitter,
da poveča participacijo državljanov in da ponudi informacije za tujce, ki želijo študirati in
delati na Danskem. Obstaja pa tudi še danski ekonomski portal, ki ponuja digitalne javne
storitve za podjetja in organizacije. Portal ponuja več kot 200 spletnih obrazcev, med
katerimi je nekatere mogoče izpolniti in podpisati s pomočjo elektronskega podpisa (Obi &
Iwasaki, 2015, str. 54).
Dansko zakonodajo na področju e-uprave ureja več različnih zakonov na naslednjih
področjih (European Commision, 2015b, str. 25-28):
-

prost pretok informacij,
zaščita podatkov in zasebnosti,
zakonodaja na področju e-podpisov,
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-

zakonodaja na področju e-poslovanja,
e-komunikacijska zakonodaja in
ponovna uporaba informacij pridobljenih v javnem sektorju.

Danska ponuja dvanajst spletnih javnih storitev. Te so (European Commision, 2015b, str.
40-44):
-

davki na prihodek: deklaracija in obveščanje,
iskanje zaposlitev,
socialne storitve,
osebni dokumenti: potni list in vozniški izpit,
registracija vozil,
gradbena dovoljenja,
obveščanje policije,
javne knjižnice,
vpis v višje šole in univerze,
obveščanje o selitvi in
zdravstvene storitve.

Igari (2014, str. 117-118) poudarja pomen promoviranja informacijsko komunikacijskih
strategij za razvoj e-uprave na Danskem. Danska je že od nekdaj razvijala iniciative za
promoviranje e-uprave. Njen razvoj je na Danskem potekal v treh fazah: faza prve strategije
med leti 2001 in 2004, faza druge strategije med letoma 2004 in 2006 ter faza tretje
strategije po letu 2007. Prva faza je spodbujala digitalizacijo in sodelovanje med občinami,
regijami in vlado. Druga faza je spodbujala digitalizacijo med vladnimi vejami ter znotraj
vlade. Cilj tretje faze so bili trije: razvijanje boljših digitalnih storitev za državljane,
izboljševanje učinkovitosti državljanov, vlade in celotne družbe ter krepitev sodelovanja za
namen promoviranja digitalizacije. Strategije so bile izdelane na kvaliteten način in njihova
lastnost je bila predvsem v tem, da so se močno osredotočale na en cilj in nato prešle na
drugega.

4.2 ESTONIJA
Estonija je parlamentarna republika z 1,3 milijona prebivalcev. Razdeljena je na 15 pokrajin
in 213 mestnih in podeželskih občin. Njena ustava je v veljavi od 28. junija 1992 (European
Commision, 2015c, str. 1-2).
Prvi strateški dokument, ki ga je estonska vlada sprejela na področju uporabe
informacijsko-komunikacijskih tehnologij v javne namene, je bil izdan leta 1998. Imenuje se
»Principi estonske informacijske politike«. Opisoval je nameravano strategijo med letoma
1998 in 2003. Njegovi cilji so bili uporaba informacijske tehnologije za razvijanje in
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promoviranje demokracije v Estoniji, za razvoj informacijske infrastrukture, ustvarjanje
konkurenčne ekonomije, podpiranje razvoja estonske kulture in jezika in moderniziranje in
izboljševanje obrambe države (European Commision, 2015c, str. 22).
Sledila je strategija med letoma 2004 in 2006, ki je začela vpeljevati e-storitve v vse vladne
agencije, skušala ohraniti uporabo internetno-komunikacijskih tehnologij v Estoniji na
evropskem povprečju in se trudila povečati izvozne kapacitete države (European
Commision, 2015c, str. 22). Pomemben dokument v Estoniji na področju oblikovanja
kvalitetnejših e-upravnih storitev je program za večanje zavedanja glede informacijske
družbe, ki je predstavlja estonski strateški dokument na tem področju med letoma 2007 in
2013. Spodbujal je izdelovanje kvalitetnejših e-storitev. Sledil mu je program med letoma
2008 in 2011, ki je imel naslednje cilje (European Commision, 2015c, str. 21):
-

vpeljava elektronske javne administracije v vse veje javne uprave,
razvoj internetnih orodij za večjo participacijo državljanov,
zagotovitev zavedanja vseh vladnih uradnikov o potencialu uporabe internetnokomunikacijskih tehnologij,
razvoj predpogojev za uporabo e-storitev v vseh vladnih vejah in
ustanovitev organizacij za koordinacijo informacijskega razvoja.

Estonija je leta 2014 objavila novo strategijo za izboljšanje in bolj napredno rabo
internetno-komunikacijskih tehnologij v okviru države, imenuje se »Digital Agenda 2020 for
Estonia«. Enako kot predhodna strategija na tem področju ima za svoj cilj premik e-uprave
v digitalno vlado. Cilj je razviti okolje, v katerem se veliko uporabljajo pametne internetnokomunikacijske rešitve, kar pa naj bi povečalo ekonomsko konkurenčnost, dobrobit ljudi in
učinkovitost javne uprave. V okviru te strategije deluje več različnih programov, ki bodo
trajali dve leti. Programi bodo ocenjeni zelo pazljivo in upravljala jih bodo različna
ministrstva (Obi & Iwasaki, 2015, str. 59).
Nacionalni portal za e-upravo se nahaja na spletnem naslovu www.eesti.ee. Deluje od
marca leta 2003. Gre za dobro oblikovan portal, saj je preprost a kljub temu ponuja veliko
funkcij. Na voljo je v različnih jezikih, med drugim v angleškemu, ruskem in estonskem.
Portal uporablja družbena omrežja kot sta Facebook in Twitter, kjer lahko ljudje delijo
objave. Poleg tega ponuja objave v obliki blogov. Spletna stran www.egov-estonia.eu
ponuja informacije kot so storitve e-uprave na področju sodstva, ekonomije in
podjetništva. Center za registracije pod okriljem ministrstva za sodstvo razvija in upravlja
približno 50 registrov in informacijskih storitev na področju zakonov in kriminalistike, kot je
na primer sodni informacijski sistem. Portal služi kot centralna točka, kjer so koordinirane
informacije iz različnih virov – ministrstev in drugih državnih institucij. Uporabnikom
omogoča, da z uporabo njihove identifikacijske kartice, da dostopajo in preverjajo svoje
osebne informacije, da izvajajo transakcije z regionalnimi in državnimi organi, da
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izpolnjujejo spletne obrazce in aplikacije, da digitalno podpisujejo dokumente, da odprejo
naslove elektronske pošte s končnico »@eesti.ee« in da prejemajo obvestila preko
elektronske pošte ali pa mobilnih sporočil (Obi & Iwasaki, 2015, str. 59).
Estonsko zakonodajo na področju e-uprave ureja več različnih zakonov na naslednjih
področjih (European Commision, 2015c, str. 23-26):
-

prost pretok informacij,
zaščita podatkov in zasebnosti,
zakonodaja na področju e-podpisov,
zakonodaja na področju e-poslovanja,
e-komunikacijska zakonodaja in
ponovna uporaba informacij pridobljenih v javnem sektorju.

Estonija nudi e-storitve na naslednjih področjih (European Commision, 2015c, str. 23-26):
-

potovanja: evropska zdravstvena kartica, urejanje potnega lista;
delo in pokojnina: iskanje dela, zadeve glede davka na dohodek, dodatek za
brezposelnost;
vozila: vozniška dovoljenja, registracija;
bivališče: obveščanje o selitvi, certifikati o rojstvu in poroki, potrdila o
nekaznovanosti, deklaracija policiji;
izobrazba in mladi: vpis v univerzo, javne knjižnice, študentska posojila,
raziskave;
zdravje: elektronske zadeve v zvezi z zdravjem, informacije o zdravstvenih
zadevah;
stroški zdravljenja
družina: certifikati in otroški dodatki,
varstvo potrošnikov.

Estonija je na področju e-uprave zelo uspešna država. Zaradi tega je deležna velikega
zanimanja, ne le s strani raziskovalcev, temveč tudi drugih držav – predvsem držav v
razvoju. Nekatere študije pripisujejo uspeh razvoju informacijskih sistemov, sposobnemu
vodenju e-uprave in zadostnim sredstvom za njihov razvoj. Druge študije zavzemajo širši
pristop, ki vključuje družbene in ekonomske faktorje. Kalvet (2012, str. 152) ponuja še več
razlogov, med njimi so tako imenovani »etični hekerji«, ki preizkušajo varnost sistemov,
inovacije in mehanizme javnih naročanj. Razvoj e-uprave se je v Estoniji začel z investicijami
v tehnološki sektor, ki je sledil padcu sovjetskega imperija in vzpostavitvi Estonije kot
neodvisne države konec devetdesetih let prejšnjega stoletja. E-uprava se je razvila kot
rezultat tesnega sodelovanja med javnimi in zasebnimi interesi – še posebej veliko vlogo
pri njenem razvoju je imel bančni sektor. Dober ekonomski razvoj je omogočil investicije v
50

informacijsko infrastrukturo in okrepil demokracijo po dolgem obdobju avtoritativne
vladavine. E-uprava je igrala ključno vlogo pri preobrazbi Estonije iz nekdanje komunistične
države v moderno evropsko državo (Björklund, 2016, str. 915).

4.3 AVSTRIJA
Avstrija je federalna republika s slabimi devetimi milijoni prebivalstva (European
Commision, 2018, str. 2-3). Zakonodajna in izvršilna oblast je razdeljena med federalnim
parlamentom in med devetimi provincialnimi parlamenti. Avstrijska ustava je bila sprejeta
leta 1920, leta 1995 pa je vstopila v Evropsko unijo.
Na področju e-uprave v Avstriji je moč opaziti dva trenda. Prvi trend je osredotočanje na
družbena omrežja, pametne telefone in aplikacije na področju odprte vlade. Drugi trend je
kibernetska varnost, računalništvo v oblaku, deljene storitve in zelene informacijske
tehnologije (Obi & Iwasaki, 2015, str. 28).
Družbena omrežja redno uporablja 59% avstrijske populacije, ki ima dostop do interneta.
Delež populacije, ki jih redno uporablja strmo narašča. Večinoma jih uporabljajo za
pošiljanje sporočil, pa tudi za nalaganje slik za prijatelje in družino. V primerjavi s svetovno
populacijo so Avstrijcem tudi bolj pomembni spletni zmenki, saj jih uporablja kar 25
odstotkov Avstrijcev v primerjavi s 17 odstotki splošne populacije. Trend na področju
računalništva v oblaku pa je ta, da se ga jemlje kot posledico tehnološkega razvoja trga.
Opaziti je, da se bolj osredotočajo na poslovne potrebe kot na tehnološki vidik (Obi &
Iwasaki, 2015, str. 28).
V okviru avstrijske vlade deluje »Platform Digital Austria« oziroma PDO, ki je oblikoval
načela delovanja na področju e-uprave. Opisana so v kratkem dokumentu imenovanem »eGovernment Vision 2020. Ta dokument ni obvezujoč, ponuja pa izjavo in osnovne strateške
principe, ki naj bi se jim sledilo na področju iniciativ povezanih z e-upravo (European
Commision, 2018, str. 10).
Centralni portal na katerem so združene upravne storitve. Ustanovljen je bil leta 2001 in
deluje pod imenom »portal.at«. Portal ponuja več kot 400 storitev in 40 manjših portalov
za približno 130.000 uporabnikov. Primeri storitev, ki jih ponuja so informacije o ravnanju
s človeškimi viri, alokacija finančnih sredstev, informacije o osebnih dokumentih ter
registriranje nepremičnin. Portal niža operativne stroške avstrijske vlade in pomaga
vzdrževati visoke varnostne standarde (Obi & Iwasaki, 2015, str. 26).
Chief information officer svetuje vladi v povezavi s strateškimi in tehnološkimi zadevami,
pomaga pri oblikovanju politik na področju e-uprave in promovira avstrijske rešitve na
področju e-uprave v evropski in mednarodni areni. O svojem delu poroča State secretary
(Obi & Iwasaki, 2015, str. 26).
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Ključno orodje avstrijske e-uprave je tako imenovan »Citizen Card« oziroma CC. Gre za
kriptografski token, ki omogoča državljanom, da na varen način opravijo avtorizacijo za
uporabo e-upravnih storite in da imajo možnost elektronskega podpisovanja (Suri & Sushil,
2016, str. 50). Primer CC je prikazan na sliki 7.
Slika 7: Avstrijski "Citizen Card"

Vir: Suri & Sushil (2016, str. 1-2)

CC vsebuje tudi tako imenovan »Identity link«, ki med drugim vsebuje ime in priimek
državljana, njihovo identifikacijsko številko in njihove kriptografske ključe. Gre za varen
način identificiranja državljanov Avstrije, ki izpolnjuje vse varnostne pogoje, saj je Avstrija
država članica Evropske unije in mora slediti EU SIGNATURE DIRECTIVES. Pri opisovanju CC
je pomembno poudariti, da ne gre za kartico v klasičnem pomenu, temveč gre za zadevo,
ki ni omejena zgolj na eno vrsto tehnologije, saj se lahko uporablja tudi v drugih oblikah –
tako se na primer CC lahko uporablja na karticah zdravstvenega zavarovanja, bančnih
karticah in drugih vrstah pametnih kartic.
Zakoni, ki urejajo področje e-uprave v Avstriji so (Obi & Iwasaki, 2015, str. 26):
-

e-Government Act15,
General Administrative Procedures Act,
Service of Official Documents Act in
the Electronic Signature Act.

Obi & Iwasaki (2015, str. 27) menita, da je avstrijska zakonodaja na tem področju lahko
upravljiva. Poleg prej naštetih zakonov urejajo določena področja še drugi akti in regulacije.
V Evropi je bila Avstrija prva država, ki je sprejela primerno zakonodajo na področju euprave. Veliko truda je mogoče opaziti na področju odprtih podatkov. Pred kratkim je bil
ustanovljen portal odprte vlade, ki deluje pod naslovom data.gv.at. Leta 2012 se je prvič
začelo izvajati tekmovanje za nagrajevanje spletnih in mobilnih aplikacij ter vizualizacij in
konceptov, ki iščejo rešitve, da bi uporabniki lahko na čim lažji način dostopali do podatkov
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javne uprave. V zadnjem času je vedno več truda na področju odprte vlade, kar se lahko
pripiše povečanemu številu srečanj na to temo, oblikovanju PRESSURE GROUPS in
povečanemu zanimanju s strani državljanov, ekonomije in politike (Obi & Iwasaki, 2015, str.
27).
Področja, na katerih so državljanom Avstrije na voljo storitve e-uprave (European
Commision, 2018, str. 31-37):
-

-

-

-

-

potovanja: storitve povezane s potnim listom (na voljo so obrazci in
informacije), VAT REFUNDS (spletni obrazec za povračilo);
delo in upokojitev: spletno iskanje zaposlitve (informacije tako za iskalce in
ponudnike delovnih mest – omogočena je tudi storitev direktne komunikacije
med njimi), informacije na področju zakonodaje v obliki spletne strani ter
številne storitve na področju povračila davkov in pridobitve socialne pomoči;
vozila: avstrijskim državljanom ni več treba zaprositi za vozniška dovoljenja, saj
je proces postal avtomatiziran v trenutku, ko avtošole potrdijo opravljen test.
Registracijo vozil po novem izvajajo zavarovalnice;
formalnosti povezane s prebivališčem: na voljo so spletni obrazci za spremembo
naslova prebivališča, obstaja avtomatski sistem za registracijo državljanov,
elektronski register CRIMINAL RECORD, sistem za poročanje ilegalnih aktivnosti
policiji, spletne informacije na področju nepremičnin, na področju komunalnih
storitev in volitev izven državnih meja;
izobraževanje in mladi: storitve na področju vpisa v srednje šole in univerze,
informacije na področju javnih knjižnic, študentskih posojil, delovnih praks,
prostovoljstva, in informacije za raziskovalce;
zdravje: pametna kartica zavarovanja, spletno zavarovanje v tujini,;
družina: spletne storitve na področju otroškega dodatka;
varstvo potrošnikov ter varčevanje.

4.4 SLOVENIJA
Slovenija je parlamentarna republika z nekaj več kot 2 milijonoma prebivalstva. Leta 2015
je imelo 78 odstotka gospodinjstev in 99 odstotkov podjetij dostop do interneta. 71
odstotkov prebivalstva je uporabljalo internet vsaj enkrat na teden v Sloveniji (European
Commision, 2015d, str. 1-2).
Začetki slovenske e-uprave so bili leta 1993. Takrat je bil ustanovljen Center Vlade
Republike Slovenije za informatiko. Njegov namen je bil razvoj infrastrukture, ki bi
pomagala uvajati informacijsko in komunikacijsko tehnologijo na področju javne uprave ter
za namene vladnih projektov, ki bi bili povezani s tovrstno tehnologijo. Leto 2001 je bilo za
področje e-uprave na Slovenskem zelo pomembno, zaradi številnih projektov na tem
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področju. Takrat so na primer državljani Slovenije lahko začeli dostopati do prve verzije
državnega portala za e-upravo. Nekoliko kasneje je Ministrstvo za javno upravo (MJU)
začelo izdajati digitalne verzije potrdil za pravne ter za fizične osebe (Florjančič & Vičič,
2013, str. 72). Istega leta je slovenska vlada sprejela dokument imenovan »Strategy for the
development« v katerem je skušala definirati osnovna načela, aktivnosti in večje projekte,
ki bi se morali uresničiti kot predpogoj za razvoj e-uprave v Sloveniji. Takratna strategija je
bila po mnenju Vintarja, Kunstlja, Dečmana in Berčiča (2003, str. 137) nekoliko preveč
ambiciozna.
Leta 2011 je bila izdana aplikacija Supervizor na spletnem naslovu »http://supervizor.kpkrs.si/podatki/«. Aplikacijo je izdala Komisija za preprečevanje korupcije z namenom
povečevanja transparentnosti na področju javnih financ in aktivnosti vlade. Z njeno
uporabo je bilo lažje nadzirati pretok denarja med javnim in zasebnim sektorjem. Aplikacija
je dobila tudi nekaj mednarodnih prestižnih nagrad (Evropska Komisija, 2015d, str. 13).
Kasneje, leta 2011, je nastala spletna stran Stop birokraciji. Njen namen je bil informiranje
javnosti o akcijskem planu za eliminiranje administrativnih ovir. Spletna stran je ponujala
informacije o trenutnem stanju glede implementacije programov, objavljanje dobrih praks
in poročil o administrativnih ovirah. Naslednje leto, torej leta 2012 je Slovenija dobila
nagrado za drugo mesto na mednarodnem natečaju za dobre prakse javne uprave
Združenih narodov (European Commision, 2015d, str. 12-13). Nagrado je Slovenija dobila
za IT-Supported Procedure for Drafting Legislation
V Sloveniji je bilo v letu 2013 izdanih veliko pomembnih orodij, aplikacij in spletnih strani
za namen nudenja javnih in e-upravnih storitev. Istega leta je Ministrstvo za NOTRANJE
ZADEVE IN JAVNO UPRAVO prejelo nagrado UNSPSA za “Promoting Wholeof-theGovernment Approaches in the Information Age”. Istega leta je bil oblikovan NIO portal kot
osrednja točka za dostop do podatkov javne administracije (European Commision, 2015d,
str. 11).
V letih, ki so sledila je bilo izdanih vedno več orodij, ki pomagajo dosegati cilje e-uprave.
Leta 2014 je bil vzpostavljen RZIJZ, registracija voznikov, e-dostava e-davkov, obnova eVEM portala z namenom nudenja storitev vse na enem mestu in Stop Birokraciji Facebook
profil in mobilna aplikacija (European Commision, 2015d, str. 9-10). V letu 2015 je bilo
izdanih veliko programov za večanje nivoja varnosti e-upravnih storitev. Istega leta je bil
popolnoma obnovljen e-upravni portal imenovan Državni portal eUprava, ki deluje na
naslovu »http://euprava.gov.si«. Obnovljena je bila tako sistemska arhitektura, kot tudi
uporabniški INTERFACE. V tem času je nastalo tudi nekaj projektov z namenom povečevanja
transparentnosti – primera sta Increased transparency in public procurement contracts in
Increased transparency in financing of election campaigns and political parties.
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Osnovna legislatura za upravne zadeve v Sloveniji je Zakon o upravnem postopku. Ta služi
kot opora pri vseh upravnih zadevah. Obstaja pa še veliko zakonov in določil, ki natančneje
urejajo področje e-uprave. Ta področja so prost pretok informacij, zaščita podatkov in
zasebnosti, zakonodaja na področju e-podpisov in e-poslovanja e-komunikacijska
zakonodaja in ponovna uporaba informacij pridobljenih v javnem sektorju (European
Commision, 2015d, str. 18).
Slovenija nudi e-storitve na naslednjih področjih:
-

potovanja: potni list;
delo in upokojitev: iskanje dela, profesionalno kvalificiranje, davki, socialne
storitve za brezposelne;
vozila: vozniška dovoljenja, zavarovanje, registriranje vozil,
formalnosti v zvezi z bivanjem: obvestila o selitvi, pridobivanje rojstnih listov in
poročnih certifikatov,
izobraževanje in mladi: vpis v univerzo, javne knjižnice, prostovoljstvo, prakse,
raziskovanje, javne knjižnice
zdravje: informacije o razpoložljivosti zdravstvenih storitev in stroških
zdravljenja
družina: otroški dodatki in rojstni certifikati;
potrošniki: varstvo potrošnikov.

4.5 HRVAŠKA
Odkar je Hrvaška leta 1990 sprejela svojo ustavo je demokratična republika. Ima dobrih 4
milijone prebivalcev in od leta 2000 je njen politični sistem parlamentarna republika
(European Commision, 2015a, str. 1-2).
Na Hrvaškem se zavedajo, da je osnovni predpogoj za uveljavitev učinkovite e-uprave,
splošna dostopnost širokopasovnega interneta. Zaradi tega je bila razvita strategija med
letoma 2016 in 2020, katere poglavitna cilja sta pokritost države z modernimi mrežami, ki
bodo celotni populaciji omogočili internetni dostop, ki je hitrejši od 30 Mbit/s in vsaj
polovici takšnega, ki je hitrejši od 100 Mbit/s. Pomemben del strategije je nacionalni
program za razvoj agregatne širokopasovne infrastrukture, katerega ena izmed točk cilja na
zagotavljanje širokopasovnega dostopa za organe javne prave, kar je eden izmed glavnih
predpogojev za nudenje kvalitetnih e-storitev (Ministarstvo uprave, 2017, str. 5).
Glavni kriteriji za oblikovanje e-upravnih storitev na hrvaškem so naslednji (Ministarstvo
uprave, 2017, str. 5-6):
-

koristnost za uporabnike;
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-

-

spremembe pri pojmovanju izraza storitev (storitev je izplačilo otroškega dodatka,
ne pa zahtevek za uresničitev pravice do otroškega dodatka);
načrtovanje storitev na tak način, da se ne bodo ponavljale in prekrivale med seboj,
kar bo povečalo funkcionalnost rešitev;
oblikovanje storitev v kontekstu življenjskih dogodkov in situacij in medsebojna
povezava procesov v okviru različnih organov za doseganje tega cilja;
oblikovanje modela procesiranja in ocenjevanja učinkov storitev (tako storitev v
celoti kot posameznih storitev) glede na stroškovne in časovne kazalnike kot tudi
glede na družbeno korist in
oblikovanje varnega okolja ponudbe storitev, ki uporabnikom omogočajo njihovo
nemoteno izkoriščenje brez nevarnosti ogrožanja zasebnosti, celovitosti in
dostopnosti podatkov in uslug.

Praktično vsi organi javnega sektorja na Hrvaškem so razvili svoje e-storitve. Problemi pri
tem so bili pomanjkanje enotnega mehanizma za e-identifikacijo, za izdelovanje in
potrjevanje e-identitete in za varno dostavljanje osebnih informacij za uporabnike. Poleg
tega je velik problem razpršenost informacij o e-storitvah na različnih straneh ter
neinformiranost javnosti o dostopnosti e-storitev. S tem namenom se je leta 2004 začel
razvijati projekt »e-Državljani« (hrvaško e-Građani). Sestavljen je iz naslednjih treh
faktorjev (Ministarstvo uprave, 2017, str. 26):
-

osrednji državni portal;
narodni sistem za identificiranje (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav
– NIAS);
osebni uporabniški PRETINAC.

Vsi ti faktorji rešujejo navedene probleme. Osrednji portal, ki je na domeni gov.hr, rešuje
problem razpršenosti informacij in e-storitev, sistem za identifikacijo rešuje problem
verifikacije elektronske identitete, OSOBNI KORISTNIČKI PRETINAC pa je način za varno
dostavljanje osebnih informacij. Ministrstvo za notranje zadeve je z izdajo elektronske
osebne izkaznice omogočilo dostop do vseh elektronskih storitev (Ministarstvo uprave,
2017, str. 26).
Narodni sistem za identificiranje je celovita tehnološka rešitev za identifikacijo uporabnikov
na narodnem nivoju. Identifikacijski sistem je narejen tako, da je v skladu z evropskimi
direktivami (European Commision, 2015a, str. 25). Omogoča vključevanje različnih stopenj
varnosti – od nivoja 2, ki je najnižji do najvišjega nivoja 4. Cilj je vključiti vse zainteresirane
poslovne subjekte v sistem. Sistem je posrednik med uporabnikom in ponudnikom estoritve ter izdajateljem elektronskih potrdil. Ključna informacija za identifikacijo je osebno
identifikacijsko število. Vse fizične in pravne osebe na Hrvaškem ga imajo. Elektronska
potrdila, ki so bila na voljo v sistemu leta 2017 so (Ministarstvo uprave, 2017, str. 27):
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-

ePass uporabniško ime in geslo – za namen portala eDržavljani;
mToken aplikacija za pametne telefone – za namen portala eDržavljani;
pametna kartica hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje;
uporabniško ime in geslo »aai@edu« za elektronske storitve oseb, ki delujejo na
področju znanosti in višjega izobraževanja;
elektronska osebna izkaznica in
bančni certifikati (Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen banka,
Kentbank in OTP banka).

Izdajanje identifikacij ePass in mToken je omogočeno le osebno. Oseba ga lahko pridobi
zase ali pa za drugo osebo, za kar pa mora biti pooblaščena. Izdaja ni mogoča za osebe
mlajše od 15 let, prav tako je ne morejo pridobiti starši v imenu svojih otrok (Ministarstvo
uprave, 2017, str. 27).
V »Osobni koristični pretinac« osebe dobivajo sporočila od javne uprave. Mogoče je
pridobiti več kot 60 različnih vrst obvestil in število stalno narašča. To orodje omogoča
proaktivno delovanje uprave, saj pošilja sporočila ne da bi uporabnik sam začel nek proces.
Primer sporočil so: stanje plačil dodatnega zdravstvenega zavarovanja, obvestila o
verifikaciji podatkov v državnih portalih, obvestila o blokadah računa, obvestila o poteku
potnih listov in razna obvestila različnih organov. »Osobni koristični pretinac« je na voljo na
mobilnih platformah iOS, WP in Android. Uporabniki lahko tudi spreminjajo nastavitve
prejemanja sporočil, da bolj ustrezajo njihovim potrebam (Ministarstvo uprave, 2017, str.
27-28).
Obstajajo tudi druge platforme povezane z upravo, ki ponujajo elektronske storitve. Tako
ima portal za davke svojo platformo e-Porezna preko katere se lahko uporabljajo
elektronske storitve davčne uprave. Carinska uprava ima svojo platformo e-Carina. Na
področju zdravstva deluje pomembna platforma CEZIH, na področju znanosti in
izobraževanja pa CARNet in Srce. Bodočim srednješolcem je omogočen vpis v prvi razred
srednje šole preko informacijskega sistema za vpis, prav tako se lahko prijavljajo na državno
maturo in višje šole. Hrvaški državljani lahko pridobivajo prostorske podatke preko narodne
infrastrukture prostorskih podatkov ter katastrske in zemljiške knjige (Ministarstvo uprave,
2017, str. 28).
Hrvaška deluje v skladu z evropskimi direktivami na področju dostopa do informacij in ima
zato tudi vzpostavljen portal z odprtimi podatki. Za ta namen obstaja katalog metapodatkov
na domeni data.gov.hr (Ministarstvo uprave, 2017, str. 29).
Leta 2015 je hrvaški parlament sprejel zakon, ki ureja državno informacijsko infrastrukturo.
Zakon določa, da je centralni vladni portal osrednja točka kontakta v virtualnem svetu.
Določa tudi način komunikacije uprave in državljanov preko spletne pošte (OSOBNI
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KORISTIČNI PRETINAC),v nacionalni sistem za dokazovanje identitete in sistem javnih
registrov. Določa tudi organe, ki so odgovorni za implementacijo informacijskokomunikacijskih tehnologij (European Commision, 2015a, str. 18). Shema delovanja
organov, ki se ukvarjajo s e-upravnimi zadevami je prikazana na Sliki 8.
Slika 8: Shematski prikaz organizacije in upravljanja informacijske infrastrukture na Hrvaškem

Vir: Ministarstvo uprave (2017, str. 38)

Slika 8 prikazuje na kakšen način je organizirana in na kakšen način se upravlja državna
informacijska infrastruktura Vijeće za državnu informacijsku infrastrukturu. Njegove naloge
so sledenje razvoju in koordinacija razvoja državne informacijske infrastrukture ter priprava
poročil vladi Republike Hrvaške. Organ podaja priporočila za investicije v informacijske
tehnologije in predlaga korake in aktivnosti za izboljšanje investicij, nadzoruje politike
javnih naročil na področju informacijskih tehnologij, sledi projektom državne informacijske
infrastrukture in podaja priporočila za nadaljnje izboljšanje elektronske uprave, spodbuja
razvoj in raziskovanje na področju informacijskih tehnologij ter ocenjuje uresničene
rezultate (Ministarstvo uprave, 2017, str. 21).
Osrednji organ državne uprave pripravlja politike in strategije na področju informacijske
komunikacijske tehnologije. Osrednji državni urad za razvoj digitalne družbe pa se ukvarja
z upravnimi in strokovnimi zadevami povezanimi z razvojem, standardizacijo, varnostjo in
priporočili za uporabljanje državne informacijske infrastrukture (Ministarstvo uprave, 2017,
str. 37).
58

Področja, na katerih so državljanom Hrvaške na voljo storitve e-uprave so (Ministarstvo
uprave, 2017, str. 30-32):
-

-

-

-

-

-

-

storitve na področju pravne države in varnosti: pregledovanje sporočil s strani
državne uprave, pregled vpisa v register volivcev, pridobitev e-zapisov v zvezi s
prebivališčem, naslovom bivanja in lastništvom vozila, pregled sodnih zadev in
pridobitev poslovnih dovoljenj;
storitve na področju vzgoje in izobraževanja: pridobitev izpisov iz matične knjige
prebivalcev, pridobitev informacij povezanih z izobraževanjem ter vpis v srednjo
šolo in na maturo;
storitve na področju zdravstva: pridobitev informacij o zdravnikih, oddaja zahtevka
za pridobitev Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, pregled zdravniških
receptov izdanih v zadnjih šestih mesecih, pregled čakalnih vrst, pregled stanja o
zavarovanju, iskanje najbližjih zdravstvenih ustanov in uveljavljanje novih polic
zavarovanja;
storitve na področju dela: informacijski izračun pokojnine, informacije o delovnem
pravnem stanju, možnost oddaje prošnje za pokojnino, vpogled v stanje različnih
prošenj povezanih s pokojnino;
storitve na področju financ in davkov: možnost vpogleda v pokojninske podatke;
storitve na področju nepremičnin, prostorske ureditve in zaščite okolja: možnost
vpogleda v zemljiško in katastrsko knjigo ter izboljšana kvaliteta na področju hitrosti
nudenja storitev pri registriranju nepremičnin ter elektronska prijava naslova
bivanja;
storitve na področju aktivnega državljanstva in preživljanja prostega časa:
sodelovanje pri oblikovanju pravnih predpisov, pridobivanje dovoljenj za ribolov in
pregled stanja držav za potovanja;
storitve na področju pravic potrošnikov: možnost uporabe centralnega
informacijskega sistema za zaščito potrošnikov in interaktivnih zemljevidov v zvezi
s podatki o širokopasovnem internetu.

Za Hrvaško, Slovenijo in Estonijo je značilno, da gre za tranzitne države. Vse tri so v
preteklosti namreč bile del komunističnih režimov, prve dve sta nekoč spadali pod
Jugoslavijo, slednja pa pod Sovjetsko zvezo. Tranzicija držav je bila kompleksen proces in
njegove posledice se čutijo še dandanes. Estonija je v obdobju tranzicije dobro izkoristila eupravo za lažji prehod na demokratičen sistem (Björklund, 2016, str. 915). Spremić (2009),
Šimurina, Jaković in Ivanov (2009, str. 9) so mnenja, da je v državah v tranziciji obstaja
problem upiranja javni upravi in politikam. Zaradi tega je pomembno uvesti primerne
prijeme za uspešno spopadanje s tem problemom. Znanje je najpomembnejše orodje, ki ga
ima lahko država za svoj razvoj in kar se tiče uspešne implementacije politik je stvar enaka.
Estoniji po uspešnosti sledita Slovaška in Slovenija, Hrvaška pa nekoliko zaostaja. Kot je že
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v sami strategiji očitno je nekolikšna ovira že samo splošno uveljavljanje interneta. Te
probleme so države z najbolj razvitimi e-upravami že zdavnaj rešile. Kljub temu je moč
opaziti neprestano izboljševanje Hrvaške na tem področju.

4.6 PRIMERJAVA UREDITVE E-UPRAVE MED IZBRANIMI DRŽAVAMI
V tabeli 6 so primerjani izbrani vidiki e-uprave med Dansko, Estonijo, Avstrijo, Slovenijo in
Hrvaško. Najprej so navedene splošne značilnosti države, njihova velikost, strateški
dokumenti držav na področju e-uprave, državni portal, ki je na voljo njihovim prebivalcem
ter zakonodajna ureditev e-uprave.
Tabela 6: Primerjava izbranih vidikov e-uprave v izbranih državah
Splošne
značilnos
ti države

Strateški
dokumen
ti na
področju
e-uprave

Portali za
eupravne
storitve

Zakonoda
ja na

Danska
konstitucional
na
parlamentarn
a monarhija s
5,6 milijona
prebivalcev
Prva
strategija
med leti 2001
in 2004, nato
med 2004 in
2006, med
2007 in 2010
ter 2011 in
2015

Estonija
parlamentar
na republika
z 1,3
milijona
prebivalcev

Avstrija
Federalna
republika s
8,5 milijona
prebivalcev

Slovenija
Parlamentarna
republika z 2
milijonoma
prebivalcev

Hrvaška
Demokratičn
a republika s
4,2 milijona
prebivalcev

Prvi strateški
dokument
na tem
področju
med leti
1998-2003,
nato med
leti 2004 in
2006 in 2007
in 2013.
Trenutna
strategija
med leti
2014 in 2020

Prva strategija
»Strategija eposlovanja v javni
upravi RS za
obdobje od leta
2001 do leta 2004«

Prva
strategija
med leti
2003 in
2007.
Trenutna
strategija je
»STRATEGIJA
e-HRVATSKA
2020«

Državni portal
»Borger.dk«,
ki deluje od
leta 2007,
portal
»Denmark.dk
« za
informacije
javnega
značaja
Več različnih
zakonov na
področjih

Državni
portal
»Eesti.ee in
stran za
informacije
»Egovestonia.eu

Prva
iniciativa
leta 2003,
nato med
leti 2008 in
2013 ter
med leti
2013 in
2018.
Trenutno v
veljavi
dokument
»eGovernmen
t vision
2020«
Državni
portal
»Portal.at

Državni portal
eUprava” –
»http://euprava.gov
.si«

Državni
portal
https://gov.
hr

eGovernmen
t Act15,

Več različnih
zakonov in določil
na področjih

Več različnih
zakonov in
določil na

Več različnih
zakonov na
področjih
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področju
e-uprave

prostega
pretoka
informacij,
zaščite
podatkov in
zasebnosti,
zakonodaje
na področju
e-podpisov, eposlovanja, ekomunikacijsk
e zakonodaje
in ponovne
uporabe
informacij
pridobljenih v
javnem
sektorju

prostega
pretoka
informacij,
zaščite
podatkov in
zasebnosti,
zakonodaje
na področju
e-podpisov,
eposlovanja,
ekomunikacijs
ke
zakonodaja
in ponovne
uporabe
informacij
pridobljenih
v javnem
sektorju

General
Administrati
ve
Procedures
Act,
Service of
Official
Documents
Act in
the
Electronic
Signature
Act.

prostega pretoka
informacij, zaščite
podatkov in
zasebnosti,
zakonodaje na
področju epodpisov in eposlovanja, ekomunikacijske
zakonodaje in
ponovne uporabe
informacij
pridobljenih v
javnem sektorju

področjih
prostega
pretoka
informacij,
zaščite
podatkov in
zasebnosti,
zakonodaje
na področju
e-podpisov
in eposlovanja,
ekomunikacijs
ke
zakonodaje
in ponovne
uporabe
informacij
pridobljenih
v javnem
sektorju

Vir: lasten
Glede na velikost države je mogoče opaziti, da imajo vse države med enim in devetimi
milijoni prebivalcev. Prvi strateški dokument na področju e-uprave med obravnavanimi
državami je bil oblikovan v Estoniji leta 1998. Nato sledita Danska in Slovenija, ki sta obe
oblikovali strategijo na tem področju leta 2001. Nazadnje sta jo oblikovali Avstrija in
Hrvaška leta 2003. Najverjetneje je zgodnejše oblikovanje strategije prednost kar se tiče
razvitosti e-uprave, seveda pa ni to edini dejavnik, ki vpliva nanjo – obstajajo lahko tudi
druga prizadevanja na področju njenega razvijanja kot je na primer oblikovanje različnih
organov, iniciativ in podobnih vrst organiziranja na tem področju. Vse države imajo svoj
državni portal, ki je naveden v tabeli. Moč pa je opaziti razpršenost zakonodaje na področju
ureditve e-uprave v vseh državah razen v Avstriji. Ta ima edina enoten zakonski akt na tem
področju.

61

5

PRIMERJALNA ANALIZA RAZVITOSTI E-UPRAVE

V okviru pričujočega dela bo med seboj primerjanih pet držav in sicer Danska, Estonija,
Avstrija, Slovenija in Hrvaška. Državam je skupno to, da so si po velikosti dokaj primerljive
ter da so vse članice Evropske unije. Prvi del pričujočega poglavja bo prikazal države glede
na naslednja kazalnika – indeks EGDI in indeks CPI.

5.1 PREDSTAVITEV KAZALNIKOV
Uporabljena kazalnika, ki bosta prikazovala stanje držav sta: Indeks razvoja e-uprave (egovernment development index – EDGI) in indeks zaznave korupcije (Corruption
perception index – CPI). Indeks EDGI je podrobneje opisan v poglavju 3.1.1. Indeks zaznave
korupcije izvaja organizacija Transparency International. Vzpostavljen je bil leta 1995. Gre
za sestavljeni kazalnik, katerega namen je meritev zaznave korupcije javnega sektorja
različnih držav. Metodologija merjenja indeksa je bila v zadnjem času večkrat prilagojena z
namenom njenega izpopolnjevanja in izčiščevanja. Zadnja prenovitev je bila izdelana leta
2012. Proces agregacije podatkov je od takrat prenovljen in poenostavljen. Od zadnje
prenove je omogočena tudi primerjava ocen. Indeks je predstavljen na lestvici od 0 do 100
– prvi rezultat je zelo koruptiven, slednji pa zelo čist (Transparency International Slovenia,
2018). Metodologija izračuna Indeksa zaznave korupcije zajema naslednjih pet korakov
(Transparency International Slovenia, 2017):
-

-

izbira virov podatkov: vsak vir podatkov mora biti ustrezno kvalificiran, da bi se ga
lahko uporabilo za izračun indeksa – dejansko mora kvantificirati percepcijo
korupcije v javnem sektorju, osnovan mora biti na zanesljivi metodologiji in izvajati
ga mora kredibilna institucija. Leta 2017 je bilo za izračun uporabljenih 13 virov
podatkov, ki jih je priskrbelo 12 institucij.
standardizacija podatkovnih virov da so na lestvici med 0 (najvišja raven zaznane
korupcije) in 100 (najnižja raven zaznane korupcije);
izračun povprečja in
poročilo o stopnji statistične negotovosti.

5.2 DANSKA
V tabeli 7 sta prikazana indeks razvoja e-uprave in indeks zaznave korupcije za Dansko v
letih 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2016 in 2018.
Tabela 7: Prikaz indeksa razvoja e-uprave in indeksa zaznave korupcije za Dansko med leti 2003
in 2018
Proučevano leto: Indeks razvoja e-uprave: Indeks zaznave korupcije:
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2003

0,82

9,5

2005

0,91

9,5

2008

0,91

9,3

2010

0,79

9,3

2012

0,89

9

2014

0,82

9,2

2016

0,85

9

2018

0,92

8,8
Vir: Lasten

Mogoče je opaziti, da je Indeks EGDI v zadnjih petnajstih letih za Dansko zelo visok. Najvišji
je bil leta 2018, ko je dosegel 0.92. Tudi leta 2005 je bil zelo visok, s kar 0,91. Najnižji je bil
leta 2010 z 0,79. Povprečje vseh zadnjih 15 let je 0,86. V tem pogledu Danska dosega daleč
najvišje rezultate, po velikosti ji sledijo Estonija s povprečjem 0,78, Avstrija z 0,76, Slovenija
z 0,69 in Hrvaška z 0,63.
Podobno kot pri rezultatih EGDI, je mogoče tudi opaziti dobre rezultate na področju indeksa
CPI. Najvišja rezultata v zadnjih 15 letih sta bila leta 2003 in 2005. Do leta 2016 so bili
rezultati konstantno nad 9, le kasneje, leta 2018, je moč opaziti upad na 8.8. Danska v
proučevani skupini na tem področju dosega daleč najboljše rezultate, saj ima v zadnjih 15
letih povprečje 9,2. Sledi ji Avstrija s 7,73, Estonija s 6,57, Slovenija s 6,13 in nazadnje
Hrvaška s 4,33.

5.3

ESTONIJA

V tabeli 8 sta prikazana indeks razvoja e-uprave in indeks zaznave korupcije za Estonijo v
letih 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2016 in 2018.
Tabela 8: Prikaz indeksa razvoja e-uprave in indeksa zaznave korupcije za Estonijo med leti 2003
in 2018
Proučevano leto: Indeks razvoja e-uprave: Indeks zaznave korupcije:
2003

0,70

5,5

2005

0,76

6,4

2008

0,76

6,6
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2010

0,70

6,5

2012

0,80

6,4

2014

0,82

6,9

2016

0,83

7

2018

0,85

7,3
Vir: Lasten

Pri preučevanju trenda rezultatov indeksa EGDI za Estonijo je mogoče opaziti stalni porast
z izjemo leta 2010, ko je dosegla najnižji rezultat v zadnjih 15 letih poleg leta 2003 - obe leti
je bil namreč rezultat 0,70. Z izjemo leta 2010 pa je mogoče opaziti stalni porast do
najvišjega rezultata leta 2018 in sicer 0,85. Estonija je sicer med proučevanimi državami v
zadnjih 15 letih dosegla drugi najboljši rezultat, in sicer 0,78. Prekaša jo le Danska s
rezultatom 0,86. Nižji rezultat so dosegle Avstrija z 0,76, Slovenija z 0,69 ter Hrvaška z 0,63.
Prav tako je moč opaziti stalno naraščanje indeksa CPI z izjemo dveh let in sicer 2010 in
2012. Estonija je v letu 2003 dosegla najnižji rezultat na tem področju in sicer 5,5. Od takrat
je mogoče opaziti stalno višanje rezultata na najvišji rezultat leta 2018, in sicer 7,3. Med
preučevanimi državami je v zadnjih 15 letih glede na indeks CPI Estonija na tretjem mestu,
saj dosega povprečje 6,57. Najboljši rezultat dosega Danska s povprečjem 9,2. Višji rezultat
od estonskega dosega Avstrija s 7,73. Nižji rezultat od estonskega pa imata Slovenija s 6,13
in Hrvaška s 4,33.

5.4 AVSTRIJA
V tabeli 9 sta prikazana indeks razvoja e-uprave in indeks zaznave korupcije za Avstrijo v
letih 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2016 in 2018.
Tabela 9: Prikaz indeksa razvoja e-uprave in indeksa zaznave korupcije za Avstrija med leti 2003
in 2018
Proučevano leto: Indeks razvoja e-uprave: Indeks zaznave korupcije:
2003

0,68

8

2005

0,73

8,7

2008

0,74

8,1

2010

0,67

7,9
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2012

0,78

6,9

2014

0,79

7,2

2016

0,82

7,5

2018

0,83

7,6
Vir: Lasten

Preučevanje trenda rezultatov indeksa EDGI v zadnjih 15 letih kaže na naraščanje z izjemo
leta 2010. Avstrija je leta 2003 dosegla rezultat 0,68, edini nižji rezultat je bil leta 2010 in
sicer 0,67. Takoj naslednje leto si je država močno opomogla v tem smislu in dosegla
rezultat 0,78. Najvišji rezultat je bil v zadnjem proučevanem letu in sicer 2018 z rezultatom
0,83. Med proučevanimi državami glede na indeks EGDI v zadnjih petnajstih letih je Avstrija
dosegla tretje mesto, saj je bilo njeno povprečje 0,76. Na prvem je Danska z 0,86, drugem
Estonija z 0,78. Sledita ji Slovenija z 0,69 ter Hrvaška z 0,63.
Pri preučevanju indeksa CPI pa je mogoče opaziti sprva visok rezultat saj je leta 2003
dosegla rezultat 8, leta 2005 pa 8,7, kar pa je bil tudi najvišji rezultat v zadnjih 15 letih.
Najnižji rezultat je bil leta 2012 s 6,9. Rezultat se je začel nato nekoliko višati skozi leta. V
zadnjem preučevanem letu je Avstrija dosegla rezultat 7,6. Avstrijsko povprečje indeksa CPI
v zadnjih 15 letih je 7,73. Edini boljši rezultat med proučevanimi državami ima Danska in
sicer 9,2. Nižji rezultat imajo Estonija s 6,57, Slovenija s 6,12 in Hrvaška s 4,33.

5.5 SLOVENIJA
V tabeli 10 sta prikazana indeks razvoja e-uprave in indeks zaznave korupcije za Slovenijo v
letih 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2016 in 2018.
Tabela 10: Prikaz indeksa razvoja e-uprave in indeksa zaznave korupcije za Slovenijo med leti
2003 in 2018
Preočevano leto: Indeks razvoja e-uprave: Indeks zaznave korupcije:
2003

0,63

5,9

2005

0,68

6,1

2008

0,67

6,7

2010

0,62

6,4

2012

0,75

6,1
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2014

0,65

5,8

2016

0,78

6,1

2018

0,77

6
Vir: Lasten

Slovenija se v zadnjih 15 letih v rezultatih EGDI giblje nekje okoli rezultata 7. Opazit je
mogoče vzpone in padce na tem področju, je pa v zadnjem letu rezultat višji kot je bil na
začetku proučevanja. Povprečje za zadnjih 15 let je za Slovenijo 0,69. Od nje ima nižji
rezultat le Hrvaška.
Indeks CPI v zadnjih 15 letih za Slovenijo ni dosegel konkretnejših povečav. Prvi preučevan
rezultat leta 2003 je bil 5,9. V zadnjem preučevanem letu in sicer 2018 je bil le malo višji z
rezultatom 6. Opaziti je mogoče, da je bil najvišji rezultat leta 2008 in sicer 6,7. Zopet ima
med proučevanimi državami nižji rezultat le Hrvaška.

5.6 HRVAŠKA
V tabeli 11 sta prikazana indeks razvoja e-uprave in indeks zaznave korupcije za Hrvaško v
letih 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2016 in 2018.
Tabela 11: Prikaz indeksa razvoja e-uprave in indeksa zaznave korupcije za Hrvaško med leti
2003 in 2018
Proučevano leto: Indeks razvoja e-uprave: Indeks zaznave korupcije:
2003

0,53

3,7

2005

0,55

3,4

2008

0,57

4,4

2010

0,59

4,1

2012

0,73

4,6

2014

0,63

4,8

2016

0,72

4,9

2018

0,70

4,8
Vir: Lasten
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Indeks EDGI za Hrvaško se v zadnjih 15 letih giba okoli 0,60. Najvišji je bil leta 2012 in sicer
0,73, najnižji pa 0,53. V povprečju je bil 0,63. Med proučevanimi državami je Hrvaška
dosegla najnižji rezultat.
Tudi glede na indeks CPI je Hrvaška med preučevanimi državami dosegla najnižji rezultat. V
povprečju je znašal 4,33. Je pa mogoče opaziti trend naraščanja.

5.7 STATISTIČNA PRIMERJAVA STOPNJE RAZVITOSTI E-UPRAVE IN
STOPNJE KORUPCIJE V IZBRANIH DRŽAVAH
Zato, da bi lahko primerjali, kako se razvitost e-uprave povezuje s stopnjo korupcije smo
izvedli regresijsko analizo med dvema spremenljivkama. V analizo smo vključili leta 2003,
2010 in 2016.
Grafikon 1: Linearna regresija med stopnjo razvitosti e-uprave in stopnjo korupcije v izbranih
državah v letu 2003

Vir: Lasten

Iz grafikona 1 je razvidno, da znaša regresijski koeficient 0,792, kar pomeni, da obstaja
močna povezava med stopnjo razvitosti e-uprave in stopnjo korupcije v izbranih državah
leta 2003. Razberemo lahko, da višja kot je stopnja razvitosti e-uprave, nižja je tudi stopnja
korupcije, saj je regresijska premica naraščajoča. Tako lahko vidimo, da je imela Hrvaška
tako najnižjo vrednost indeksa EGDI kot tudi najvišjo stopnjo korupcije, nasprotno pa je
Danska dosegla najvišjo vrednost EGDI indeksa in je bila tudi najmanj koruptivna.
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Grafikon 2: Linearna regresija med stopnjo razvitosti e-uprave in stopnjo korupcije v izbranih
državah v letu 2010

Vir: Lasten

Podobne rezultate lahko vidimo iz grafikona 2, ki prikazuje povezavo med indeksom EGDI
in stopnjo korupcije za leto 2010. Tudi tukaj je bila Hrvaška najslabša v obeh pogledih,
Danska pa je dosegla najboljše rezultate. Regresijski koeficient znaša 0,766, kar kaže na
srednje močno pozitivno povezanost med spremenljivkama, kar pa je razvidno tudi iz
naraščajoče regresijske premice.

Grafikon 3: Linearna regresija med stopnjo razvitosti e-uprave in stopnjo korupcije v izbranih
državah v letu 2016

Vir: Lasten
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Iz grafikona 3 lahko razberemo, da je leta 2016 podobno stanje kot je bilo leta 2003 in 2010.
Hrvaška ima spet najnižji indeks EGDI in CPI, Danska pa najvišje. Regresijski koeficient znaša
0,877, kar pomeni, da je povezanost med spremenljivkama še višja, kot je bila prejšnja leta.

5.8 STATISTIČNA PRIMERJAVA STOPNJE RAZVITOSTI E-UPRAVE IN
STOPNJO POLITIČNE PARTICIPACIJE V IZBRANIH DRŽAVAH
Drugi kazalec, ki smo si ga izbrali za primerjavo s kazalcem razvitosti e-uprave je bila
politična participacija. To smo merili s pomočjo volilne udeležbe na zadnjih državnih
volitvah za leto 2003, 2010 in 2016. Tudi tukaj smo uporabili regresijsko analizo za to, da bi
ugotovili, ali med spremenljivkama obstaja povezava.
Grafikon 4: Linearna regresija med stopnjo razvitosti e-uprave in politično participacijo v
izbranih državah v letu 2003

Vir: Lasten

Iz grafikona 4, ki prikazuje povezavo med stopnjo razvitosti e-uprave in politično
participacijo za leto 2003 je razvidno, da obstaja zelo šibka povezava med spremenljivkama,
saj znaša regresijski koeficient zgolj 0,114. Tako lahko razberemo, da kljub temu, da čeprav
je imela Danska viši indeks EGDI kot Hrvaška, je imela Hrvaška višjo volilno udeležbo tistega
leta. Iz grafikona ne moremo razbrati, da obstaja močna povezava med indeksom EGDI in
stopnjo korupcije.
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Grafikon 5: Linearna regresija med stopnjo razvitosti e-uprave in politično participacijo v
izbranih državah v letu 2010

Vir: Lasten

Iz grafikona 5 lahko vidimo, da se je v sedmih letih stanje spremenilo. Regresijski koeficient
znaša 0,717, kar nakazuje na močno povezanost med indeksom EGDI in politično
participacijo – države, ki imajo višji indeks EGDI imajo tudi višjo politično participacijo (npr.
Danska), države, ki pa imajo nižji EGDI, imajo tudi nižjo politično participacijo (npr. Hrvaška).
Podobno se lahko vidi tudi iz regresijske premice, saj se ji točke v grafikonu približajo.
Grafikon 6: Linearna regresija med stopnjo razvitosti e-uprave in politično participacijo v
izbranih državah v letu 2016

Vir: Lasten
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Iz grafikona 6 lahko vidimo, da tudi leta 2016 obstaja povezava med indeksom EGDI in
politično participacijo, čeprav je ta nekoliko nižja kot leta 2010 – je srednje močna in njena
vrednost je 0,558. Tudi tukaj lahko vidimo, da višji kot je indeks EGDI, višja je tudi politična
participacija in obratno.

5.9 PRIMERJAVA Z REZULTATI POVEZANIH ŠTUDIJ
Na podlagi proučitve domače in tuje literature ter drugih virov na temo primerjave
razvitosti e-uprave različnih držav in vrednotenja njenih storitev ocenjujemo, da je področje
e-uprave in e-storitev dokaj natančno popisano, vendar pa se razmere na področju
informacijsko-komunikacijske tehnologije zelo hitro spreminjajo, nadgrajujejo in
dopolnjujejo, zato menimo, da bo magistrsko delo doprineslo h kakovostni opredelitvi
razvitosti področja v določenem časovnem oknu ter dalo kvaliteten prispevek k stroki.
Pregledali smo slovenske baze podatkov, saj nas je zanimalo, ali že obstajajo diplomske,
magistrske ali doktorske naloge, članki, knjige in elektronski viri na temo primerjave
razvitosti e-uprave v posameznih državah in ocenjevanje njenih storitev. Tovrstnih nalog je
kar nekaj, vendar jih je veliko bolj splošnih. Krantić (2017) je izdelala bolj specifično
primerjalno študijo in analizo razvitosti e-uprave, vendar je razlika med to študijo in našim
primerom to, da v našem primeri obravnavamo pričakovane učinke e-uprave.
V tujih strokovnih bazah podatkov smo iskali gradivo z uporabo iskalnih gesel; egovernment, e-services, comparing, comparative analysis; in našli številne članke, analize,
poročila, primerjave, ki zadevajo tako primerjavo razvitosti e-uprave, kot na splošno eupravo ali ocenjevanje njenih storitev. Prav tako je vrsto pomembnih prispevkov moč najti
na spletnih straneh Evropske unije (v nadaljevanju EU) in Evropske komisije. Prav te bomo
pri izdelavi magistrskega dela s pridom uporabili za izdelavo primerjave razvitosti in
ocenjevanja njenih storitev.
Primerjav razvitosti e-uprave med državami je torej veliko, ni jih pa veliko, ki bi primerjale
dejavnika stopnje korupcije in politične participacije, ki bi bila narejena v pričujoči raziskavi.
V nadaljevanju predstavljamo pregled virov, ki se (vsaj posredno ali delno) ukvarjajo z
dejavniki stopnje korupcije, izobrazbe in politične participacije v povezavi z razvitostjo euprave.
Kot prvo naj v povezavi s korupcijo in e-upravo omenimo študijo, ki jo je opravil Nam (2018,
str. 9) v kateri je raziskoval vpliv razvitosti e-uprave na nivo korupcije in prišel do ugotovitve,
da ima strateška uporaba e-uprave potencial za znižanje nivoja korupcije v državah, ki so za
to dovzetne. To predlagajo tudi Bertot, Jaeger in Grimes (2010), saj naj bi e-uprava
ustvarjala kulturno transparentnosti in posledično zmanjševala korupcijo. To ugotovitev
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podajo tudi Matheus in drugi (2010, str. 392) v njihovi študiji tako imenovanih
»transparentnostih« portalov.
Pomembno študijo na tem področju je naredil tudi Anderson (2009), ki je proučil več kot
sto držav in njihov razvoj e-uprave ter stopnjo korupcije. Prišel je do ugotovitve, da je euprava učinkovito orodje za zmanjševanje globalne stopnje korupcije. Bhatnagar (2003) je
v eni izmed zgodnjih študij proučil, na kakšen način e-uprava zmanjšuje korupcijo v državah.
Ugotovil je, da obstoj e-uprave v državi eliminira diskretnost, kar posledično zmanjša
priložnosti za arbitrarna dejanja, ki pogosto vodijo v korupcijo. Povečuje tudi
transparentnost zaradi večje dostopnosti informacij v bazah podatkov, kar pomeni, da je
njihov nadzor veliko lažji in jih je zaradi široke dostopnosti težje manipulirati.
Kim, Kim in Lee (2009) so izdelali študijo primera »OPEN sistema« v Južni Koreji. Gre za
protikorupcijski program v Seulu, ki ponuja uporabnikom dostopne informacije, ki se tičejo
javnih storitev. Raziskovalci so prišli do ugotovitev, da je sistem pozitivno vplival na
zmanjševanje nivoja korupcije, da je med implementiranimi institucionalnimi mehanizmi za
zmanjševanje korupcije najbolj učinkovit mehanizem nadzora, da je bil za implementiranje
storitev bil zelo pomemben dejavnik močnega vodstva in da morajo biti v oblikovanju
sistema vključene štiri strategije za boj proti korupciji: preprečevanje, izvrševanje, dostop
do orodij in informacij ter razvijanje sposobnosti. Ta isti sistem sta preučila tudi Cho in Choi
(2004, str. 734) in mu pripisala velik uspeh pri preprečevanju korupcije zaradi njegove
inovativnosti.
Shim in Eom (2008, str. 312) tudi prihajata do ugotovitve, da je e-uprava učinkovito orodje
za zmanjševanje korupcije, saj povečuje učinkovitost notranjega nadzora in povečuje
transparentnost vlade.
Aluko in Aderinola (2019) sta proučevala razloge za nerazvitost e-uprave v Nigeriji in glavni
razlog za to videla stopnjo korupcije v državi. Nam (2018, str. 9) je v svoji študiji raziskoval
vpliv razvitosti e-uprave na nivo korupcije in prišel do ugotovitve, da ima strateška uporaba
e-uprave potencial za znižanje nivoja korupcije v državah, ki so za to dovzetne.
Pri proučevanju participacije in e-uprave je bilo narejenih tudi nekaj študij, ki bolj ali manj
direktno obravnavajo tematiko. Povezavo predlagata Sandoval-Almazan in Gil-Garcia
(2012), saj naj bi vladni internetni portali vodili k večji interakciji državljanov in vlade ter
večji participaciji državljanov. Raziskava je bila izvedena s proučevanjem vladnih portalov,
vendar pa avtorja poudarjata omejitve Mehike, kjer je bila raziskava narejena, saj je
možnost participacije tamkajšnjega prebivalstva na splošno omejena. Področje raziskujeta
tudi Kim in Lee (2012), ki za prikaz povezanosti participacije in razvitosti e-uprave podata
model, ki vsebuje več dimenzij: proces participacije, značilnosti državljanov,
transparentnosti vlade in javnega zaupanja v njo. Goldfinch, Gauld, in Herbison (2009, str.
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333) sta izdelala telefonsko anketo med 438 anketiranci v Avstraliji ter 500 v Novi Zelandiji
in prišla do ugotovitve, da tisti anketiranci, ki manj sodelujejo v politiki manj uporabljajo
storitve e-uprave. Tolbert in Mossberger (2006) ugotavljata pozitivno korelacijo med
obiskovanjem vladnih strani in zaupanjem v vlado.
Colesca in Dobrica (2008) sta proučevala kaj vpliva na večjo uporabo e-uprave med 481
anketiranci v Romuniji. Ugotovljeno je bilo, da anketiranci, ki štejejo storitve e-uprave za
bolj uporabne, preproste in bolj zaupajo v vlado v večji meri uporabljajo njene storitve.
Kolsaker in Lee-Kelley (2008) sta izdelala kvantitativno študijo 3000 anketirancev v Veliki
Britaniji. Prav tako tudi onadva opazujeta povezanost pozitivne naravnanosti anketirancev
do demokratskega sodelovanja in uporabo e-upravnih storitev. Bwayla (2009) proučuje
razloge za slabo razvitost e-uprave v Zambiji. Med drugim jo pripiše tudi nizkemu interesu
za politiko.
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6

KRITIČNA ANALIZA IN PRISPEVEK K STROKI

V tem poglavju bodo v prvem delu preverili hipoteze ali so veljavne, nato pa bo ocenjen
prispevek magistrskega dela k znanosti in stroki. V zadnjem delu bodo tudi podani tudi
predlogi za izboljšanje stanja na proučevanem področju.

6.1 VELJAVNOST ZASTAVLJENIH HIPOTEZ
Namen pričujoče magistrske naloge je proučevanje povezanosti stopnje razvitosti e-uprave
in stopnje korupcije ter stopnje razvitosti e-uprave in stopnjo politične participacije. Za
proučevanje je bila uporabljena linearna regresija. Omejitev tovrstne študije je v številu
držav, ki so bile vključene v to študijo. Držav je namreč le pet in posploševanje ugotovitev
je zaradi tega omejeno. Za večjo veljavnost rezultatov, bi moralo biti vključenih več držav,
kar pa v obsegu magistrskega dela ni mogoče. Upoštevajoč to omejitev bosta argumentirani
zastavljeni hipotezi.
Raziskovalna hipoteza 1:
Stopnja razvitosti e-uprave v državi je povezana s stopnjo korupcije.
Za preverjanje povezanosti stopnje razvitosti e-uprave in stopnje korupcije so bile izvedene
regresijske analize med tema dvema spremenljivkama. Analize so bile narejene za leto
2003, 2010 in 2016. Analiza leta 2003 je pokazala, da obstaja močna povezava med stopnjo
razvitosti e-uprave in stopnjo korupcije v proučevanih državah. Bolj kot je e-uprava razvita
manjša je stopnja korupcije v državi. Najbolj ekstremna primera sta Hrvaška in Danska.
Hrvaška je leta 2003 imela najnižjo vrednost indeksa EGDI kot tudi najvišjo stopnjo
korupcije, nasprotno pa je Danska dosegla najvišjo vrednost EGDI indeksa in je bila tudi
najmanj koruptivna. Podobni rezultati so bili tudi leta 2010. To leto je bila Hrvaška najslabša
v obeh pogledih, Danska pa najboljša. Regresijski koeficient je za to leto za izbrane države
znašal 0,766. Analiza za leto 2016 je pokazala še večjo povezanost s regresijskim
koeficientom 0.877. Glede na pridobljene rezultate je očitno, da je stopnja razvitosti euprave v proučevanih državah povezana s stopnjo korupcije in sicer na obraten način.
Hipoteza je torej potrjena.
Raziskovalna hipoteza 2:
Stopnja razvitosti e-uprave v državi je povezana s politično participacijo državljanov.
Tudi za proučevanje povezanosti e-uprave s politično participacijo je bila uporabljena
linearna regresija. Uporabljeni so bili podatki za volilno udeležbo v zadnjih državnih volitvah
v letih 2003, 2010 in 2016. Proučevanje podatkov leta 2003 kaže na to, da obstaja šibka
povezanost med tema dvema spremenljivkama. Regresijski koeficient je znašal le 0,114.
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Tako je na primer Danska imela tistega leta višji indeks EDGI, imela pa je nižjo participacijo.
Leta 2010 je bila situacija drugačna. Regresijski koeficient za to leto znaša 0,717. Države z
višjim EGDI imajo višjo politično participacijo in obratno. Leta 2010 je bil regresijski
koeficient nekoliko nižji. Znašal je 0,558. Glede na zbrane podatke, veljavnosti hipoteze ne
moremo potrditi, zato jo zavrnemo. Seveda pa se moramo zavedati, da bi morali za
dokončno preverjanje veljavnosti te hipoteze, bi morali zbrati več podatkov. Predvsem bi
bilo treba zbrati podatke iz več držav, ne le petih.

6.2 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI
Kar se tiče prispevka magistrske naloge k znanosti in stroki je ponovno treba ponoviti, da je
magistrska naloga omejena zaradi števila vključenih subjektov v raziskavo. Veliko raziskav
se osredotoča le na eno državo ali pa na veliko večje število podatkov. Raziskav, ki bi se
osredotočale na točno teh pet držav praktično ni. Zaradi tega je težko podati natančno
oceno magistrske naloge na področju e-uprave. Opisane bodo torej študije podobnih
kazalnikov.
Krantić (2017) je izdelala primerjalno študijo in analizo razvitosti e-uprave, vendar je razlika
med to študijo in našim primerom ta, da v našem primeru obravnavamo pričakovane učinke
e-uprave. Nam (2018, str. 9) je izdelal študijo vpliva razvitosti e-uprave na nivo korupcije.
Njegova ugotovitev je bila ta, da strateška uporaba e-uprave potencialno zmanjšuje
korupcijo in ustvarja kulturo transparentnosti. Anderson (2009), ki je proučil več kot sto
držav in njihov razvoj e-uprave ter stopnjo korupcije. Prišel je do ugotovitve, da je e-uprava
učinkovito orodje za zmanjševanje globalne stopnje korupcije. Bhatnagar (2003) je v eni
izmed zgodnjih študij proučil, na kakšen način e-uprava zmanjšuje korupcijo v državah.
Ugotovil je, da obstoj e-uprave v državi eliminira diskretnost, kar posledično zmanjša
priložnosti za arbitrarna dejanja, ki pogosto vodijo v korupcijo. Povečuje tudi
transparentnost zaradi večje dostopnosti informacij v bazah podatkov, kar pomeni, da je
njihov nadzor veliko lažji in jih je zaradi široke dostopnosti težje manipulirati. Shim in Eom
(2008, str. 312) sta prišla do podobnih ugotovitev, da je e-uprava učinkovito orodje za
zmanjševanje korupcije, saj povečuje učinkovitost notranjega nadzora in povečuje
transparentnost vlade.
Tudi na področju participacije je bilo narejenih nekaj študij. Sandoval-Almazan in Gil-Garcia
(2012) trdita, da naj bi vladni internetni portali povečevali interakcijo državljanov in vlade
ter povečevali participacijo državljanov. Kim in Lee (2012) za namen raziskovanja
participacije in razvitosti e-uprave uporabljata večdimenzionalni model. Goldfinch, Gauld,
in Herbison (2009, str. 333) ugotavljata obratno povezanost uporabe e-uprave in
sodelovanja v politiki.
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Menimo, da je za razvijanje e-uprave ključnega pomena nižanje stopnje korupcije.
Korupcija nikakor ne koristi demokratičnim procesom v državi. Čeprav obstajajo mešani
rezultati na področju politične participacije in razvitosti e-uprave nikakor ne more škoditi
vlaganje truda v večanje participacije državljanov.
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7

ZAKLJUČEK

V modernem svetu obstaja velik nivo povezanosti državljanov. To zahteva večjo
transparentnost vlade in hitrejše nudenje storitev. Pričakuje se da bodo vlade zmožne na
odprt način deliti informacije, da poslušajo državljane in jim učinkovito ponudijo načine
vključevanja. V ta namen se močno izkoriščajo informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Zahteva se vedno večja razvitost e-uprave, da bi bile vlade lahko sposobne dostavljati
tovrstne storitve. Rezultati na področju merjenja razvitosti e-uprave kažejo na večjo
razvitost nekaterih držav na Zahodu. Pri tem se postavlja vprašanje, kateri dejavniki vplivajo
na večjo razvitost e-uprave. V pričujočem delu sta bila raziskana dva pomembna dejavnika
demokracije in njun vpliv na razvitost e-uprave. Ta dejavnika sta stopnja korupcije in
politična participacija. Za namen raziskave so bile izbrane naslednje države: Danska,
Estonija, Avstrija, Slovenija in Hrvaška. Raziskava je omejena zaradi majhnega števila
preučevanih držav, a kljub temu lahko ponudi pomemben vpogled v stanje na področju
razvitosti e-uprave.
Ugotavljamo, da vsekakor obstaja povezanost stopnje korupcije in razvitosti e-uprave.
Povezanost je obratna, saj višji nivo korupcije nakazuje na manjšo razvitost e-uprave in
obratno. Povezanosti politične participacije z razvojem e-uprave pa ni mogoče zagotovo
potrditi. Ta negotovost je lahko posledica različnih politik na področju obveznih volitev.
Glede na pridobljene rezultate lahko poudarimo pomen povečevanja razvitosti e-uprave in
skrb za izvajanje protikorupcijskih ukrepov. Motivi za eno in drugo so različni, a glede na
povezanost, lahko pričakujemo sinergijske učinke: nadaljnji razvoj e-uprave in skrb za
protikorupcijske ukrepe bi morali biti prednostni nalogi, ki sta medsebojno lahko dostikrat
povezani. Korupcija je velika skrb na globalni ravni, v razvitem svetu sicer občutno manj.
Materialno izgubo, ki jo povzroča korupcija je težko oceniti, a vse ocene kažejo, da je škoda
ogromna. Opaziti je mogoče veliko truda na svetovnem nivoju za preprečevanje
koruptivnih dejanj in vedenj v državah. V Sloveniji delujejo protikoruptivne organizacije in
vpeljanih je bilo veliko zakonov za njihovo preprečevanje. Obstajajo uspešni projekti euprave v Sloveniji, kot je npr. orodje Supervizor oz. sedaj ERAR, ki omogoča zelo pregleden
vpogled v porabo javnega denarja v Sloveniji. Drugi projekt v Sloveniji, ki kaže na
povezanost preglednosti in e-uprave je zagotovo parlameter.si, ki omogoča vpogled v
delovanje državnega zbora. Je pa seveda moč storiti še več, naj so to spremembe v
legislaturi, povečanje ukrepov na področju preprečevanja korupcije v bančništvu ali pa
spremembe v kazenskem postopku.
Povezanost med politično participacijo in razvitostjo e-uprave ni čisto jasna, kar na primer
prikazuje proučevanje stanja leta 2003, ko je imela Danska veliko večjo razvitost e-uprave
kot Hrvaška, medtem ko je imela veliko nižjo politično participacijo in obratno. A kljub temu
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ne moremo trditi, da politična participacija negativno vpliva na razvitost e-uprave.
Povečevanje vključevanja državljanov v politični proces je ključnega pomena za
demokratični proces v državi in njegovo spodbujanje lahko državi le koristi. Na splošno je
mogoče opaziti, da obstaja manjše politično vključevanje mladih, kar bi se lahko spodbudilo
z različnimi ukrepi – eden izmed njih je izobraževanje.
Raziskavo bi bilo mogoče razširiti na različne načine, ki bi pomagali doseči večje
razumevanje področja. Predvsem bi se v raziskavo dalo vključiti večje število držav, med
drugim ne le iz Evropske unije. Obširnejša raziskava bi bila sicer zahtevnejša in daljša, a ne
nemogoča, saj je merjenje razvitosti e-uprave zelo razvito raziskovalno področje. Zaradi
tega je tudi na voljo veliko podatkov na tem področju, ki omogočajo obširnejšo raziskavo.
Naša raziskava bi lahko služila kot vzorec za nadaljnjo obširnejšo raziskavo. Metodologija je
še vedno uporabna tudi za večji vzorec raziskave, le dodati bi bilo treba podatke o več
državah. V najbolj optimalnem primeru raziskave bi se lahko vključili še podatki vseh
državah, za katere sta izračunana indeks EGDI in indeks CPI ter obstajajo podatki o volilni
udeležbi.
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