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POVZETEK
Ob hitrem razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije v zadnjem času smo bili priča
naglim spremembam v razvoju interneta, kar je prineslo velike premike v komunikaciji
družbe z največjo organizacijo pri nas, državo. Z razvojem interneta se je razvila tudi
informacijska družba, skladno z njo pa tudi elektronska uprava. Ta je s sabo prinesla nov
način upravljanja s hitrejšo odzivnostjo storitev, izboljšano natančnostjo in učinkovitostjo
njihovega zagotavljanja. Država lahko sedaj več upravnih storitev nudi na enem mestu,
informacije in elektronske storitve so dostopne ves čas, prihranek časa je velik, zmanjšajo
pa se tudi čakalne vrste. S tem želi svojo upravo čim bolj približati državljanom in povečati
zaupanje v njeno delovanje. Tako lahko komunicira z državljani (angl. government to
citizen), s poslovnimi subjekti (angl. government to bussiness) ter znotraj javne uprave
med organi (angl. government to government). V diplomskem delu sem se osredotočil na
komunikacijo med upravo in državljani (G2C).
Namen in cilj diplomskega dela je predstaviti elektronsko upravo ter storitve, ki jih ponuja,
in ugotoviti, kako dobro mladi poznajo in uporabljajo storitve elektronske uprave. S tem
namenom sem izvedel empirično raziskavo s pomočjo spletne ankete. Na spletno anketo
se je odzvalo 69 oseb, starih med 18 in 30 let. Analiza odgovorov je izostrila moj vpogled
v to, kako dobro mladi poznajo in uporabljajo storitve e-uprave. Iz rezultatov ugotavljam,
da mladi redko obiskujejo spletni portal, menijo, da niso dovolj seznanjeni s storitvami euprave, večina pa se jih strinja, da bi pogosteje uporabljali elektronske storitve, če bi bili o
njih bolje obveščeni. Na osnovi teh ugotovitev sem predlagal rešitve, ki bi e-upravo in
njene e-storitve približale mladim.
Ključne besede: javna
elektronska uprava, mladi.

uprava,

informacijska

v

družba,

elektronsko

poslovanje,

SUMMARY
ANALYSIS OF KNOWING AND USE OF E-GOVERNMENT SERVICES
Along with the recent rapid development of information and communication technologies,
we have witnessed rapid changes in the development of the internet, which has resulted
in major movements in society’s communication with the largest organization in our
country – the state. With the development of the internet, the information society has
also developed, and together with it the e-government. This has brought a new way of
management with a faster services’ response, and improved accuracy and efficiency of
their provision. The state can now offer more administrative services from one place:
information and e-services are available all the time, the time savings are large, and the
waiting queues are reduced. With e-government, the administration gets closer to the
citizens and their confidence in administrative operations increases. E-government can be
about communication with citizens (Government to Citizen), with business entities
(Government to Business) and within the government (Government to Government). In
the thesis, I have focused on communication between the government and citizens (G2C).
The purpose and aim of the thesis is to introduce the electronic government portal and
the services it offers, and to determine the level of familiarity and usage of the egovernment services among young people in Slovenia. With this purpose I conducted an
empirical research using an online survey: 69 people aged between 18 and 30 years
responded to it. Analysis of the responses provides an insight into how well the young
generation knows and uses the e-government services. The results show that young
people rarely visit the e-government Web portal, as they consider they are not sufficiently
familiar with the e-government services, while most of them agree that they would use eservices more frequently if they were better informed about them. Based on these
findings, I have proposed a set of solutions that would bring e-government and its eservices closer to young people.
Key words: public administration, information society, e-management, e-government,
young people.
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UVOD

Doba informacijsko-komunikacijske tehnologije nam odpira veliko možnosti za razvoj in
napredek v naši informacijski družbi. Tako elektronska uprava (v nadaljevanju e-uprava)
pri nas predstavlja temelj modernizacije in uspešnih reformnih procesov javne uprave že
od leta 2000. Tvorita jo pojma javna uprava in elektronsko poslovanje. Njen namen je
izboljšati poslovanje države v smislu nudenja storitev, kar se kaže v njeni uspešnosti in
učinkovitosti. Njen glavni cilj je usmerjenost k uporabnikom z namenom zagotavljanja
kakovostnih, hitrih, enostavnih ter preglednih storitev fizičnim in pravnim osebam, velik
prihranek časa, pomemben rezultat pa so krajše čakalne vrste pri organih javne uprave
ter večje zadovoljstvo uporabnikov s storitvami, ki jih ponuja.
 Opredelitev področja in opis problema
E-uprava se pri nas uspešno razvija in omogoča dosegljivost storitev po principu »vse na
enem mestu«. Osredotoča se na končnega uporabnika in temelji na uporabi sodobne
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Državni portal e-uprava je na voljo prek spleta,
razpoložljiv pa je 24 ur na dan, vse dni v letu. Storitve so osredotočene oz. narejene po
meri uporabnikov v smislu najbolj pogostih življenjskih dogodkov, kjer so opisane na
način, ki je za končnega uporabnika razumljiv in pregleden ter ga vodi skozi celoten
postopek, ki ga želi opraviti. Tu se nahajajo informacije o storitvah, lahko pa tudi shrani
ali natisne ustrezno vlogo oz. obrazec, vsi obrazci pa so zbrani na podportalu Elektronske
storitve javne uprave. Skozi državni portal E-uprava ima uporabnik tudi možnost vpogleda
v različne državne registre.
Kot študenta Fakultete za upravo me je predvsem zanimala uporaba in poznavanje
spletnih storitev e-uprave, še posebej med mladimi. Ker je cilj e-uprave približati svoje
storitve državljanom preko interaktivnih virov, ki jih ponuja informacijsko-komunikacijska
tehnologija, me je zanimalo, koliko so se dejansko z njo zbližali tudi mladi, ki so
vsakodnevni uporabniki spleta.
 Raziskovalno vprašanje in hipoteze
Raziskovalno vprašanje, ki me je vodilo skozi diplomsko delo, je: Koliko mladi v Republiki
Sloveniji poznajo in uporabljajo spletne storitve e-uprave?.
V diplomskem delu sem skušal potrditi oz. zavreči naslednje hipoteze:
 Raba interneta med mladimi je pogosta, zanimajo pa se tudi za storitve, ki jih

ponuja splet oz. spletne storitve uprave.
 Mladi so seznanjeni z državnim portalom E-uprava.
 Mladi uporabljajo samo določene storitve, ki jih nudi državni portal E-uprava.
 Mladi niso dovolj informirani o vseh storitvah, ki jih ponuja državni portal Euprava.
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 Namen in cilji diplomskega dela
Cilj diplomskega dela je bil proučiti in predstaviti e-upravo v Sloveniji, podrobno raziskati
in opisati državni portal E-uprava, izvesti empirično analizo poznavanja in uporabe
elektronskih storitev uprave med mladimi, ter potrditi oziroma zavreči zastavljene
hipoteze.
Namen raziskave v empiričnem delu, ki sem jo izvedel, je bil ugotoviti poznavanje spletnih
storitev uprave med mladimi, ugotoviti interes za uporabo in se soočiti z razlogi za
morebitno neuporabo. Na njihovi osnovi bi potem lahko podal nasvete za približanje
storitev e-uprave mladim državljanom Republike Slovenije, da bi se mladi njene storitve
ob boljšem poznavanju tudi pogosteje uporabljali.
 Zgradba diplomskega dela
Diplomsko delo sem razdelil na 7 poglavij, ki si sledijo od teoretičnih izhodišč proti
praktičnemu delu in zaključku. Po uvodnem poglavju sem se v drugem opredelil do
pojmov, ki predstavljajo uvod v elektronsko upravo. Opredelil sem se do javnega sektorja,
javne uprave ter državne uprave. Na kratko sem opisal tudi njen razvoj pri nas ter prikazal
reforme, ki so vplivale na njen razvoj.
Tretje poglavje obsega teorijo o elektronski upravi, ki bralca popelje v podrobno vsebino z
uvodnim pojmom informacijska družba. Poglavje sem razdelil na dve podpoglavji:
elektronsko poslovanje in elektronska uprava. Elektronsko poslovanje obsega načela in
njegove vrste ter prednosti in omejitve, ki jih prinaša njegovo uvajanje v javno upravo.
podpoglavje elektronska uprava pa obsega načela, razvoj ter njene prednosti in slabosti.
Dotaknil sem se tudi teme o kvalificiranem digitalnem potrdilu ter opisal postopek
pridobitve za fizične osebe.
V četrtem poglavju sem opisal elektronske portale javne uprave ter podrobno predstavil
državni portal E-uprava. Opisal sem njegovo sestavo ter storitve, ki jih ponuja, razdelil na
tri dele: elektronske storitve za državljane, poslovne subjekte ter elektronske storitve med
organi javne uprave.
Empirično poglavje in hkrati predzadnje poglavje obsega analizo anketnega vprašalnika o
poznavanju in uporabi storitev elektronske uprave med mladimi. V prvem sklopu sem
prikazal demografske podatke anketiranih, starih med 18 in 30 let. Drugi sklop se je
nanašal na vprašanja o rabi interneta, elektronske pošte ter spletnega plačevanja. Tretji
in s tem glavni sklop pa mi je ponudil odgovore o poznavanju, uporabi in morebitni
neuporabi elektronskih storitev državnega portala E-uprava med mladimi.
Diplomsko delo sem zaključil z ugotovitvami ter rešitvami, ki bodo pripomogle k večji
prepoznavnosti in pogostejši uporabi spletnih storitev elektronske uprave med mladimi.
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 Metodologija
Skozi celotno diplomsko delo sem uporabil deduktivni pristop, katerega podlaga je
proučitev spletne in knjižne literature domačih in tujih virov. Z metodo deskripcije sem
opisal teorijo, ki je pomembna za razumevanje obravnavane tematike, na podlagi katere
sem želel poiskati odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje.
V empiričnem delu sem z anketno metodo (izvedba spletne ankete) izvedel statistično
analizo odgovorov na zastavljena vprašanja ter se kritično opredelil do rezultatov. Spletni
vprašalnik sem sestavil sam s pomočjo literature in spletnih virov.
 Prednosti in omejitve
Raziskovalno vprašanje, ki ga proučujem, me zanima na ravni Slovenije. Glede na
zastavljene hipoteze sem predvideval, da mladi redko obiščejo državni portal E-uprava in
redko uporabljajo e-storitve, ker z njimi niso dovolj seznanjeni.
Obravnavana tema je aktualna, saj se v času vsakdanje uporabe spleta vse več storitev
(tudi e-uprave) opravlja preko njega. Vendar pa se storitve e-uprave glede na potrebe
uporabnikov spreminjajo. To predstavlja omejitev pri pisanju, saj so nekateri podatki
aktualni le iz časa pisanja diplomskega dela (aktualne storitve e-uprave za fizične osebe,
podatki o številu zaposlenih v javni upravi itd.). Omejitve, ki so se pojavile pri izvedbi
spletne ankete, so naslednje: anketa je bila spletna, zato možnosti sodelovanja niso imeli
tisti, ki spleta ne uporabljajo. Rezultatov ankete tudi ne morem posplošiti na celotno
populacijo prebivalcev Republike Slovenije, saj so sodelovali le mladi med 18 in 30 let.
Dodatno omejitev predstavlja število anketiranih med 18 in 30 let (69), zaradi katerih
rezultatov ne morem posplošiti niti na celotno populacijo mladih. Kljub temu menim, da
rezultati ankete, ki sem jih dobil predstavljajo realne podatke, ki se lahko uporabijo za
analizo v okviru diplomskega dela.
Sam še nisem zasledil uradne raziskave na temo poznavanja in uporabe storitev e-uprave
med mladimi, zato se mi zdi, da bo moja raziskava spodbudila državo, da bo raziskala
dejanske potrebe mladih v okviru e-uprave. Sam sem se z e-upravo in njenimi storitvami
spoznal v času študija na Fakulteti za upravo. ugotovil sem, da storitve, ki jih nudi državni
portal E-uprava, prinašajo vse prednosti, ki jih nudi spletno poslovanj. Pri vrstnikih, ki ne
študirajo na omenjeni fakulteti, pa sem opazil, da o tem vedo zelo malo.
Ker sem že komuniciral (tudi elektronsko) z največjo organizacijo pri nas, državo, si želim,
da bi rezultati diplomskega dela prispevali k nadaljnjem proučevanju poznavanja in
uporabe elektronskih storitev e-uprave med mladimi, saj menim, da je informacijskokomunikacijska tehnologija močno prisotna v njihovem vsakdanu in bi jo lahko koristno in
pogosteje uporabili, če bi bili z njo bolj seznanjeni.
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2

JAVNA UPRAVA V SLOVENIJI

V poglavju, ki odpira vsebino diplomskega dela, bom opredelil osnovne pojme, ki so
potrebni za razumevanje obravnavane tematike.

2.1 JAVNI SEKTOR
Ko govorimo o javni upravi, govorimo o pojmu, ki je ožji od pojma javni sektor. Javni
sektor je nujen del vsakega družbenega sistema in je pomemben za njegov obstoj. Drugi
del sestavlja zasebni sektor. V družbi sta pojma javna uprava in javni sektor pogosto
razumljena kot sinonima, vendar sta si med seboj različna, če ju gledamo z omenjenega
vidika. V družbi ni dovolj samo zasebni sektor, saj javni sektor proizvede vse tiste dobrine,
ki jih zasebni sektor ne zmore, razlogi za to pa so neučinkovitost in nepopolnost trga.
Prednost javnega sektorja se kaže v tem, da javni sektor predstavlja veliko neprofitno
organizacijo, katere položaj je monopolni, njena funkcija pa je varovanje javnih koristi. Po
obliki delovanja je trajen, financirajo ga pa javne finance z vizijo dolgoročnih naložb v
prihodnost, v duhu profesionalnosti, specializacije, strokovnosti, sistematičnosti in
hierarhičnosti delovanja. Javni sektor je tako nujno potreben za odločanje o javnih
zadevah, javnem dobrem, usmerja pa tudi sistemske interakcije ter skrbi za izvajanje
javnih služb (Pečarič, 2011, str. 124).
Žurga (Pusić v: Žurga, 2011, str. 10) v javni sektor uvršča vse organe in organizacije
državne uprave ter še nekatere druge organizacije, vsem naštetim pa je skupen cilj
izpolnjevati naloge družbenega pomena. Njihovo delovanje omogoča javno financiranje,
ureja pa jih posebna pravna ureditev.
Definicija javnega sektorja je zapisana v Zakonu o javnih financah v 3. členu, pravi pa, da
javni sektor sestavljajo neposredni in posredni proračunski uporabniki. Med neposredne
tako šteje državne oziroma občinske organe ali organizacije ter občinske uprave, med
posredne proračunske uporabnike pa prišteje javne sklade, javne zavode ter javne
agencije, ki jih ustanovi država ali občina. V javni sektor uvršča tudi Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javne
gospodarske zavode, javna podjetja in druge osebe javnega prava, v katerih ima država
ali občina prevladujoč vpliv na upravljanje.
Podobno javni sektor opredelita tudi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v 2. členu ter
Zakon o javnih uslužbencih v 1. členu. Oba imata zapisano definicijo, da javni sektor
sestavljajo državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije,
javni skladi, javni gospodarski zavodi, sem pa so prištete tudi druge osebe javnega prava,
pod pogojem, da so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne
skupnosti. Razlika med omenjenima zakonoma in zakonom o javnih financah je v tem, da
javna podjetja ter gospodarske družbe z večinskim deležem države ali lokalne skupnosti
po njuni definiciji niso del javnega sektorja.
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Javni sektor v številkah redno spremlja spletni portal AJPES, skupno število pa sestavljajo
neposredni in posredni uporabniki proračunov državne ali občinske na podlagi opravljenih
ur. Število zaposlenih oseb poročajo pravne osebe skupaj z ostalimi podatki izplačanih
plač za posamezni mesec. V število pa niso vključene zaposlene osebe, ki so bile več kot
30 dni odsotne zaradi bolniškega ali porodniškega dopusta, ter zaposlene osebe,
vključene v javna dela in napoteni delavci.
Grafikon 1: Gibanje števila zaposlenih pri osebah javnega prava (neposrednih in
posrednih uporabnikih državnega in občinskih proračunov) na podlagi opravljenih ur

Vir: AJPES, statistično raziskovanje Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih
osebah (2014).
Grafikon zgoraj (Grafikon 1) prikazuje gibanje števila zaposlenih od decembra 2007 do
marca 2014. Število neposrednih uporabnikov je iz leta v leto rahlo upadalo, kot je
razvidno iz grafa. V grobem, decembra 2007 je bilo zaposlenih neposrednih proračunskih
uporabnikov 42.830, marca 2014 pa nekaj manj, in sicer 40.088. Malce drugače je bilo pri
posrednih uporabnikih proračuna, in sicer jih je bilo decembra 2007 zaposlenih 111.640,
nato se je število iz leta v leto povečevalo do leta decembra 2011, ko je število naraslo na
118.408 zaposlenih. Število je pričelo upadati tudi pri omenjenih uporabnikih proračuna,
in sicer za nekaj manj kot 1000 zaposlenih, na 117.704. Nasploh je skupno število
zaposlenih raslo od decembra 2007, ko je bilo zaposlenih v javnem sektorju 154.470, do
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decembra 2011, ko je bilo število najvišje, in sicer 160.868, nato pa je začelo upadati
zaradi racionalnejše politike zaposlovanja, ki je posledica gospodarske krize in
preobsežnega javnega sektorja, ki je kazal na nepreglednost in neučinkovitost ter
zastarelost birokratskega sistema). Omenjeni razlogi so poskrbeli, da se je pričel javni
sektor krčiti (novi javni menedžment, sistematizacija delovnih mest, vsesplošno krčenje).
Marca 2014 je končno število pokazalo 157.792 zaposlenih v javnem sektorju. Cilj v
prihodnosti je najti ravnovesje med številom zaposlenih glede na zmožnosti financiranja
zaradi gospodarske krize, ter glede na učinkovitost delovanja. To pomeni s primernim
prilivom sredstev najti čim boljši izkoristek učinkovitega in uspešnega delovanja javnega
sektorja. Aktualna politika še vedno išče rešitve za racionalen javni sektor s primernim
številom zaposlenih glede na zmožnosti javnih financ.

2.2 JAVNA UPRAVA
»Javna uprava je uprava v javnih zadevah« (Bučar v: Brezovšek in Črnčec, 2007, str. 15).
Javne zadeve nastanejo zaradi interesov družbe, mednje pa uvrščamo tiste, ki se dotikajo
določene skupnosti v celoti, ne vsakega posameznika posebej, zato morajo biti opravljene
za javno dobro.
Načelo delitve oblasti, ki deli oblast na zakonodajno, sodno in izvršilno, uvršča javno
upravo med slednjo. Javna uprava ima funkcijo strokovnega aparata države, ki izvaja
javne zadeve, deluje pa po netržnih načelih ob upoštevanju načela ohranjanja javnih
koristi (Haček v: Brezovšek in Črnčec, 2007, str. 15).
Enotna definicija javne uprave ne obstaja. Javna uprava deluje znotraj pojma javni sektor,
vsekakor pa je širša od pojma državna uprava, ki je le njen največji del, poleg organov
lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil. Taka definicija določa ožji pomen, širši
pomen pa se kaže v javni upravi kot veliki organizaciji, ki poleg izvršilne veje oblasti
zajema tudi organe sodne in zakonodajne oblasti ter osebe javnega prava (Trstenjak,
2003, str. 14).
Colnar (2006, str. 76) zagovarja definicijo javne uprave v materialnem in formalnem
smislu. V materialnem smislu gre za odločanje o javnih zadevah, v formalnem smislu, pa
je definirana kot struktura upravnih organov, ki aktivno sodelujejo pri javnih politikah
(priprava nekaterih predlogov ter izvrševanje sprejetih odločitev).
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Po Virantu (2006, str. 13) javno upravo v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS)
sestavljajo:
 državna uprava;1
 uprave lokalnih skupnosti;2
 nekateri nosilci javnih pooblastil.3
Javna uprava deluje po načelih zakonitosti in samostojnosti. Načelo zakonitosti je
prisotno, ko je pristojnost ali dejanje uprave ustrezno z neposredno pravno podlago v
sprejetem zakonu ali aktu Vlade RS. Načelo samostojnosti pa prihaja do izraza v smislu
popolnoma samostojnega izvajanja pristojnosti in funkcij javne uprave, ob držanju
zakonskih predpisov in aktov Vlade RS (Colnar, 2006, str. 77).

2.3 DRŽAVNA UPRAVA
Iz definicije javne uprave je razvidno, da je državna uprava v RS eno izmed njenih
najpomembnejših področij delovanja, kjer gre predvsem za izvršilno funkcijo izvajanja
političnih odločitev vlade in parlamenta. Gre za najstarejši in največji del javne uprave.
Državna uprava je most med političnim okoljem in družbo.
Državna uprava pozna delitev na organizacijski in funkcionalni vidik. Z organizacijskega
vidika državna uprava pomeni skupek organov, zadolženih za izvrševanje javnih zadev,
brez vmešavanja v določanje politik. Slovensko državno upravo kot tako sestavljajo Vlada
RS, vladne službe, ministrstva, organi v njihovi sestavi in upravne enote. Funkcionalni
vidik pa ima predvsem instrumentalni pomen, saj po zakonu o državni upravi v 1. členu
navaja, da državna uprava opravlja delo strokovnega aparata države in je zadolžena za
izvajanje sprejetih politik v okviru izvršilne veje oblasti (Virant v: Brezovšek in Črnčec,
2007, str. 16).
V RS torej izvršilno oblast sestavljata vlada in upravni organi. Vlada je z zakonom o Vladi
RS v 1. členu opredeljena kot najvišji organ državne uprave, uprava pa je z zakonom o
državni upravi RS v 1. členu opredeljena kot izvršitelj upravnih nalog. Žurga (2001, str.
13) sklepa, da vlada vodi in usmerja državno upravo preko ministrstev, procesi se tu
odvijajo na politični ravni, strokovno izvršilni del vodenja pa prepušča upravi, ki deluje kot
strokovni aparat za izvajanje sprejetih politik na predhodni ravni.

1

Državno upravo sestavlja vladni in nevladni del. Vladni del sestavljajo vladne službe, ministrstva
in organi v njihovi sestavi ter upravne enote. Nevladni del pa sestavljajo državni organi, ki niso
državna uprava. To so predsednik republike, državni zbor, državni svet, republiška volilna komisija,
varuh človekovih pravic, ustavno sodišče, računsko sodišče in SAZU.
2
Uprave lokalnih skupnosti sestavljajo uprave občin, krajevnih skupnosti ter organi lokalne
samouprave.
3
Nosilce javnih pooblastil sestavljajo javne agencije, javni zavodi, javni skladi, javne ustanove ter
druge osebe javnega prava, če so uporabniki proračuna RS (Banka Slovenije, Rdeči križ, SAZU)
(Pečarič, 2011, str. 126).
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Državna uprava, kot samostojna veja oblasti, pri nas deluje v okviru ustave, zakonov in
drugih zakonskih predpisov. Poleg izvajanja sprejetih politik na institucionalni ravni
pripravlja tudi predloge različnih aktov, zagotavlja pa tudi strokovno pomoč pri
oblikovanju politik.
Delovanje državne uprave se v delovnih funkcijah popolnoma razlikuje od delovnih funkcij
ostalih organizacij v družbenem sistemu. Delovne funkcije državne uprave, ki so temeljne
za njeno učinkovito in uspešno delovanje, so naslednje (Vintar v: Brezovšek in Črnčec,
2007, str. 16):
 regulativna funkcija (izdajanje predpisov in priprava strokovnih podlag za izdajanje
predpisov vlade in zakonov ter drugih aktov zakonodajnega organa);
 kontrolno-nadzorna funkcija (nadzor nad izvajanjem predpisov);
 operativna funkcija (izdajanje posamičnih pravnih aktov za opravljanje upravnih
dejanj in izvajanje upravnih ukrepov);
 študijsko-analitična funkcija (spremljanje stanja družbe ter razvojne naloge z
dolgoročnimi vizijami v prihodnost);
 upravna funkcija (upravne naloge opravljajo ministrstva, organi v sestavi
ministrstev in upravne enote (ZDU−1, 14.člen)).
Zakon o državni upravi (ZDU−1) v uvodnih členih navaja načela, po katerih državna
uprava tudi deluje. To so:








načelo
načelo
načelo
načelo
načelo
načelo
načelo

zakonitosti in samostojnosti;4
strokovnosti;5
politične nevtralnosti;6
nepristranskosti;7
o uradnem jeziku v upravi;8
o javnosti dela uprave;9
o poslovanju s strankami.10

4

Državna uprava deluje samostojno, k pristojnostim in delu jo zavezuje Ustava RS, zakoni in drugi
pravni predpisi.
5
Državna uprava deluje po predpisih, ki jih določa stroka.
6
Državna uprava deluje politično nevtralno.
7
Državna uprava deluje nepristransko in ne daje nobene prednosti posameznim udeležencem.
8
Državna uprava uporablja uradni jezik, ki je pri nas slovenščina, upošteva pa tudi italijansko in
madžarsko narodno manjšino, kjer se lahko uporabi tudi jezik omenjenih narodnih skupnosti.
9
Državna uprava deluje javno, ob upoštevanju varstva osebnih in tajnih podatkov ter drugih
predpisov, ki omejujejo javnost delovanja.
10
Državna uprava mora upoštevati osebnosti strank in spoštovati njihovo dostojanstvo, da bi se
čim hitreje uresničevale njihove pravice in pravne koristi.
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2.4 RAZVOJ JAVNE UPRAVE IN REFORME
Javna uprava predstavlja ključni element z vidika merjenja uspešnosti države, s tem pa
izkazuje tudi profesionalnost in učinkovitost. Prek nje izvemo, kako je država razvita v
gospodarskem, socialnem in kulturnem smislu. Dotika se vsakega slehernega državljana
kot posameznika oziroma člana družbe, kot tudi celotne družbe. Je ključni igralec pri
razvoju in napredku države, kakovosti javnih politik, družba pa lahko prek nje izraža svojo
voljo. Osrednji element javne uprave je že omenjena državna uprava, s katero država
izvaja neposredno oblast (Brezovšek in Črnčec, 2007, str. 38).
Razvoj družbe sili državo k nenehnemu razvoju, vsaka modernizacija pa se dotakne tudi
javne uprave, ki se vsakodnevno spoprijema s problemom njene prenove. Namen prenove
se kaže v zagotovitvi učinkovite, uspešne, uporabniku prijazne, sposobne, legitimne,
odgovorne, odzivne, profesionalne in pravične javne uprave.
Vedno večje potrebe družbe, so silile javni sektor k nenehnemu razvoju. Posledica razvoja
je bil vedno večji javni sektor, to pa je povzročalo preglavice pri merjenju uspešnosti
delovanja in zagotavljanju učinkovitosti, saj se je pozabljalo na strokovnost ter splošno
moderniziranje znotraj javnega sektorja. Ob osamosvojitvi je bil namreč cilj javne uprave
čim večja organizacija, s tem pa se je pozabljalo na preglednost. Slovensko javno upravo
je prebudil šele cilj vstopa v EU. Konkurenca v javnem sektorju do tedaj ni obstajala, zato
se tudi storitve niso neposredno dotikale uporabnikov, bolj prijazne so jim bile v
zasebnem sektorju. V takšni birokraciji kakovost storitev ni bila na prvem mestu, zato so
jo ljudje pogosto označevali za slabo, pojavljal se je negativizem o javni upravi, z
navedbami, da se neodgovorno in neučinkovito zapravlja denar iz proračunske blagajne.
Reorganizacija javne uprave je bila nujno potrebna. Nujno je bilo zmanjševanje javnega
sektorja z boljšo izrabo obstoječih virov in zagotavljanjem uporabniku prijazne in
učinkovite uprave. Skozi razvoj in posodabljanje se je državna uprava pričela zavedati
svojih šibkosti in slabosti, zato se je razvoj usmeril v nadaljnje postopne reforme,
posledica pa so bile postopne izboljšave v njenem delovanju (Brezovšek in Črnčec, 2007,
str. 38).

9

2.4.1

KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED

Razvojne faze po Evropi je izkusila tudi slovenska javna uprava. Razvojne faze javne
uprave so naslednje (Lane v: Vučković in dr., 2011, str. 36):





Transformacija;11
Konsolidacija;12
Modernizacija;13
Adaptacija.14

Kronologija razvoja slovenske javne uprave je naslednja (Trpin v: Vučković in dr., 2011,
str. 37):
 revolucija (1990-1994)
 tranzicija (1995-1997)
 pridruževanje EU (po letu 1997).
Javna uprava RS je pričela svoj osrednji razvoj ob osamosvojitvi leta 1991, njen prvi pogoj
za obstoj pa je bila njena strukturna vzpostavitev, da bi lahko opravljala ključne funkcije,
ki tvorijo samostojno državo. Njene prve pristojnosti so bile prevzete iz zvezne uprave, to
pa je s sabo prineslo tudi ustvarjanje novih institucij in krepitev tistih, ki so svojo funkcijo
že opravljale. Med prve pristojnosti prištevamo carine, izdajo potnih listin, dodelitev
državljanstva ipd. Samostojna RS je po letu 1994 pričela z ločevanjem temeljnih funkcij na
državno in lokalno oblast, od katerih je tako vsaka postala odgovorna za samostojnost
opravljanja lastnih funkcij. Razvili sta se dve obliki, imenovani državna uprava in lokalna
samouprava. Pristojnosti oz. funkcije so bile dodeljene glede na pomen obravnavanih
zadev. Nove organizacijske strukture in s tem tudi prve upravne in območne enote
centralnih organov so dale pridih prvemu delu razvoja in modernizacije javne uprave RS.
Center državne uprave je postala Vlada RS (Vučković idr., 2011, str. 33).
Tako poslovno kot družbeno okolje, v katerem živimo, sta bila podvržena nenehnim
spremembam, katerim se je morala država prilagoditi in svoj razvoj usmeriti v smer, ki bo
obrodila veliko sadov in sejala nove uspehe v lastno prihodnost. Z letom 1996 se je Vlada
RS odločila narediti korak naprej v razvoju slovenske javne uprave, predvsem zaradi
vključevanja RS v EU. Novi pogled je bil usmerjen k reformam, ki bi prinesle večjo
usmerjenost javne uprave k uporabnikom, povečale njeno odprtost, preglednost,
demokratičnost in učinkovitost. Nova javna uprava bi tako izpolnjevala lastnosti t. i.
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Rušenje karakteristik birokracije in oblikovanje nove javne uprave s spremenjeno vlogo vlade,
uvedbo lokalne samouprave, večstrankarskih sistemov ipd.
12
Stabilizacija političnega sistema, več možnosti za privatizacijo, uvajanje tržnih elementov in
konkurence.
13
Reforme s poudarkom na novih vlogah javnih institucij z organizacijsko transformacijo in
postopno deregulacijo.
14
Uvedba merjenja učinkovitosti in uspešnosti kot pogoj za vstop v EU.
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»novega javnega menedžmenta (NJM)«. Pomen reform se je kazal v stalnih izboljšavah, ki
so pomembne, da država sledi nenehnemu razvoju in napredku ostalih držav in ostane
konkurenčna. Reforme javne uprave imajo pomen temeljnih projektov samostojne RS. S
potekom reform javne uprave, se je pri nas pričel proces njene stalne modernizacije
(Vučković idr., 2011, str. 33).
Želja po prehodu od zastarele birokracije k NJM je bila očitna. Kazala se je ob procesih
profesionalizacije menedžmenta, uvedbi standardov merjenja učinkovitosti in uspešnosti,
ob izhodnih kontrolah (nadzor nad izvajanjem storitev), ob decentralizaciji in prenosu
odgovornosti na nižje organizacijske ravni, ob uvajanju poslovnih metod dela, ob
racionalni izrabi proračunskih virov, med najbolj pomemben element NJM pa štejemo
uvedbo konkurence, ki je slovensko javno upravo naredila bolj odzivno in učinkovito.
Vsesplošni razlogi za stalno modernizacijo javne uprave so se kazali v globalizaciji
poslovanja, privatizaciji, deregulaciji gospodarstva javnih podjetij in javnega sektorja, v
razvoju informacijske tehnologije ter v spremembah prioritet družbe. Reforme so obsegale
celotno javno upravo, kljub temu pa je ohranjala samostojnost in zakonitost, varovala
javne koristi in politično nevtralnost (Vučković idr., 2011, str. 31).
Postopne priprave na priključitev EU so prinesle veliko novosti, pri tem pa so slovenski
upravi pomagale tudi evropske institucije. Slovenska javna uprava je sprejela
kopenhagenski politični kriterij iz leta 1993, njegova nadgradnja pa so bili madridski
kriteriji iz leta 1995. Namen sprejetja kriterijev je bil, da se slovenska javna uprava razvije
v smer efektivne javne uprave ob upoštevanju evropskega pravnega reda (Vučković idr.,
2011, str. 33).
Začetki reform, ki so bile temelj pridružitvenih procesov slovenske javne uprave v EU, so
bili v znamenju priprave in sprejemov novih sistemskih zakonodaj na podlagi načel in
metod dela NJM. Strategije so bile usmerjene k uporabnikom, k zmanjševanju
administrativnih ovir ter k preverjanju kakovosti storitev. Med letoma 1997 in 1999 je
nastal Strateški načrt za implementacijo reforme javne uprave RS, po njegovem nastanku,
pa so se reforme začele tudi uresničevati (z namenom povečevanja efektivnosti in
prilagoditve strukture javne uprave glede na pridružitvene pogoje EU). Država je postala
prijatelj družbe s servisno funkcijo, represivna vloga je pričela ugašati. Delo javne uprave
se je izražalo na profesionalnem nivoju, odločanje je bilo preneseno na decentralizirane
ravni oblasti, vertikalne in horizontalne delitve dela so močno pretresle strukturno
organiziranost javne uprave, efektivnost pa je svoj ideal poiskala v učinkoviti izrabi
proračunskih sredstev. Vlada RS se je kot poglavitni organ državne uprave po delitvi
oblasti še bolj ločila od Parlamenta RS (Vučković idr., 2011, str. 38).
Reforme so zajemale državno upravo, lokalne samouprave, javne službe, varstvo pravic
posameznikov v razmerju do uprave, razvoj uprave, položaj javnih uslužbencev ter javne
finance. Načela NJM pa so bila skozi uvajanje reform le delno upoštevana zaradi
neskladnosti aktualnih politik in časovnih omejitev. Nenehno približevanje vstopa v EU je
med leti 2000 in 2003 tako poskrbelo za nove reforme, ki so se usmerile na obstoječo
zakonodajo in se dotaknile zakonov o javnih uslužbencih, o sistemu plač v javnem
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sektorju, o državni upravi, o javnih agencijah, inšpekcijskem nadzoru, javnih skladih, o
novelah zakona o lokalni samoupravi, sprejet pa je bil tudi nov Zakon o splošnem
upravnem postopku. S tem so bili zakonski kriteriji za vstop v EU izpolnjeni. Leto 2001 je
bilo zaznamovano z odpravljanjem administrativnih ovir ter posledično boljšo interno
komunikacijo javne uprave. Izboljšal se je tudi položaj posameznikov in zasebnega
sektorja v medsebojnih odnosih z državo. Velika pridobitev je bil Odbor za kakovost RS, ki
je preko uvedbe različnih standardov kakovosti storitev (ISO, CAF, EFQM idr.) poskrbel za
višjo raven zagotavljanja kakovosti storitev v javni upravi (Vučković idr., 2011, str.
38−41).
Posebno zgodbo razvoja javne uprave ima elektronska uprava. Krovni zakon za njeno
vzpostavitev in delovanje, je bil Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu iz leta 2000, ob strani pa sta mu stala tudi Vladna strategija elektronskega
poslovanja ter Akcijski načrt e-uprava do leta 2004. Ti pravni akti so bili uvedeni z
namenom sodobnejše dvosmerne interakcije upravnih storitev z njenimi uporabniki ter z
namenom izboljšanja postopka javnega naročanja (Vučković idr., 2011, str. 41).
Nadalje se je razvoj javne uprave med leti 2003 in 2005 usmeril v napredno modernizacijo
državne uprave s temeljnim dokumentom Strategija nadaljnjega razvoja slovenskega
javnega sektorja 2003-2005, sprejetega s strani Vlade RS v letu 2003. Vlaj (Kovač v: Vlaj,
2006, str. 106) povzema, da je bistvo omenjene strategije reorganizacija državne uprave,
opredelitev statusnih oblik javnih uslužbencev in funkcionarjev, racionalizacija proračuna
ter modernizacija javnih zavodov in javnih podjetij, nadaljnji razvoj pa se je usmerjal tudi
na bolj racionalno zaposlovanje z vzpostavitvijo enotnega plačnega sistema, ki je prinesel
učinkovito zaposlovanje v smislu pravšnjega števila zaposlenih na organizacijsko enoto, da
bo delo učinkovito in uspešno opravljeno. Strategija je pripomogla k napredku pri
upravljanju kadrovskih virov, prestrukturiranju nalog in procesov v javni upravi, ter k bolj
racionalno usmerjeni porabi javnih sredstev (Vučković idr., 2011, str. 42).
Pomemben segment razvoja slovenske javne uprave je bila ustanovitev Ministrstva za
javno upravo v letu 2004. Omenjeno ministrstvo je postalo center stalne modernizacije in
je vključevalo vse elemente nadaljnjega uspešnega razvoja javne uprave pri nas.
Učinkovitost in usmerjenost k uporabnikom sta se zavihtela na sam vrh strateških ciljev,
terjala pa sta notranjo ureditev državne uprave v pregledno in racionalno strukturo, ki
deluje po standardih učinkovitosti in uspešnosti. Z nadaljnjo odpravo administrativnih ovir
je klasično birokracijo pričela nadomeščati e-uprava, procesi pa so vključevali tudi
nadaljnje izboljšave kakovosti tako upravnih storitev, kot tudi kasneje e-storitev. Ker je
uprava zagovarjala usmerjenost k uporabnikom, je bilo veliko sredstev vloženih v
usposabljanje javnih uslužbencev z rednimi izobraževanji, da bi upravičili svoj moto
»prijazna in učinkovita uprava«. Uporabniki so pričeli uživati v konceptu odprte uprave, ki
je omogočila dostop do informacij javnega značaja v letu 2003 s sprejetim Zakonom o
dostopu informacij javnega značaja. V konceptu odprte uprave, pa so pričeli uživati tudi v
pravici do soodločanja pri sprejemanju nekaterih aktov državne uprave. V letu 2004 je po
izpolnjenih pogojih RS postala pravnomočna članica EU (Vučković idr., 2011, str. 42).
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Po letu 2006, ko je bila učinkovitost javne uprave že v skokovitem napredku, so
posledično pričele rasti tudi zahteve uporabnikov. Ker so postali velik del državne uprave,
v smislu soodločanja, je ob njenem razvoju prišlo do uvedbe novega koncepta delovanja
državne uprave v smislu podjetniških konceptov dela ter povezovanjem in prenašanjem
načel zasebnega v javni sektor, z namenom zagotovitve še bolj učinkovite in uporabniku
prijazne uprave ob še bolj racionalnejši porabi slovenskega proračuna (Kovač v: Vlaj,
2006, str. 111).
V nadaljnjih razvojnih fazah se je reform slovenske javne uprave neizogibno dotaknila
svetovna finančna in gospodarska kriza. Javna uprava se je morala krizi prilagoditi in
poiskati izhod v prestrukturiranju javne uprave, da bi bila vzdržnejša in zanesljivejša v
prihodnosti. Ker je okrevanje dolgotrajno in zahteva veliko truda in vloženega časa, je
slovensko izhodno strategijo 2010−2013 (Slika 1: Koncept izhodne strategije)
zaznamoval koncept ukrepov ekonomske politike - od institucionalnih prilagoditev za
učinkovitejše delovanje trgov in javnega sektorja, do racionalnejše porabe proračunskih
virov ter spodbujanja gospodarskih aktivnosti, ki so se zaradi krize upočasnile in postale
nekonkurenčne. Ob takšni krizi so se pojavili tudi okoljski in socialni problemi. Javna
uprava je skušala najti odgovor na to v aktivni politiki zaposlovanja ob ustvarjanju novih
kakovostnih delovnih mest. Za stabilizacijo javnih financ je bila nujno potrebna njihova
konsolidacija v obliki krčenja izdatkov, brez povečevanja davčnih obremenitev. Da bi bila
konsolidacija uspešna, je Slovenija morala določiti obseg javne potrošnje s fiskalnim
pravilom, ki bi upošteval tudi razvojne prioritete. Poslovno okolje se je pričelo zavestno
spreminjati, cilj javne uprave je postala odprava novih administrativnih ovir z namenom,
da bi Slovenija postala konkurenčna in še bolj privlačna za tuje investitorje, ki bi ji s tem
tudi posredno pomagali iz krize. Vlada RS je pričela ukrepati tudi na področju
stimulatorjev (napredovanje in nagrajevanje delovne uspešnosti) in na področju plač v
javnem sektorju. Kljub temu pa so zahteve uporabnikov še vedno rasle. Velik izziv takšni
upravi je bilo nadaljnje izpolnjevanje ciljev strategije zagotoviti še boljšo, še bolj
pregledno ter učinkovito javno upravo, ki se bo odzvala na dražljaje iz okolja in bila hkrati
tudi v zgled ostalim državam. Proces stalnih izboljšav in postopnih reform se tako nikoli
zares ni zaključil, ampak nadaljuje razvojne faze tudi v prihodnost (Vučković idr., 2011,
str. 43).
Slika 1: Koncept izhodne strategije

Vir: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve (2011).
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2.4.2

POGLED V PRIHODNOST

V okviru osnutka strateškega dokumenta Strategija razvoja Slovenije 2014−2020 želi
javna uprava RS najti odgovore na vprašanja o dolgoročni obstojnosti javne uprave z
učinkovitim in uspešnim delovanjem. V obravnavi je trenutno tudi Strategija nadaljnjega
razvoja slovenske javne uprave 2014 - 2020, ki je za nadaljnje delovanje nujno potrebna.
V Strategiji razvoja Slovenije 2014 - 2020 zasledimo in se osredotočimo na kar nekaj
opornih točk, ki govorijo o razvoju javne uprave (Ministrstvo za gospodarstvo, 2013):
 strategija razvoja Slovenije se usmerja na ustvarjanje novih delovnih mest, ki ne
bodo imela negativnih posledic na okolje;
 razvojna vizija se osredotoča na konkurenčnost Slovenije v svetu, ki bi upoštevala
okoljske omejitve in prebivalcem zagotovila socialno blagostanje;
 učinkovita javna uprava in pravna država bosta lahko zagotavljali učinkovito izrabo
vseh virov – človeških, finančnih in naravnih, ob uporabi informacijskokomunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) in ob povečanju zaposlenosti;
 prioritete razvoja Slovenije so: gospodarstvo, ki bo ustvarjalo konkurenco drugim,
visok delež znanja in zaposlovanja, zeleno življenjsko okolje in vključujoča družba,
ki bo tesno povezana z državo;
 da bi dosegli učinkovito državo, je potrebno zagotoviti sistem, ki bo deloval po
načelih učinkovitosti in uspešnosti in bo zagotavljal pozitivno, k uporabniku
usmerjeno, učinkovito in uspešno javno upravo;
 za vzpostavitev učinkovite pravne države je potrebno zagotoviti visoko stopnjo
pravne varnosti in zagotavljati spoštovanje človekovih pravic. Poskrbeti je treba za
zaupanje v upravo s hitro odzivnostjo ter zagotavljanjem pravnega reda. Ustvariti
je potrebno poslovno okolje, ki bo dereguliralo dejavnosti in poklice, dvignilo
zaupanje v menedžerje in ki bo vključevalo IKT, s katero bomo lahko sledili
konkurenci iz okolja. Potrebno je spremljati kakovost, zagotoviti učinkovito
delovanje k uporabniku usmerjene uprave, povečati odprtost in transparentnost,
povečati usposobljenost javnih uslužbencev in zagotoviti povezljivost sistemov
podatkovnih zbirk med upravnimi organi zaradi lažjega izmenjavanja podatkov.
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3

ELEKTRONSKA UPRAVA (E-UPRAVA)

V poglavju o elektronski upravi (v nadaljevanju e-uprava), bom najprej pojasnil pojem
informacijska družba, ki je ključnega pomena za e-upravo, saj z njo mislimo na razvoj
IKT, dodaten vtis nanjo prenesejo tudi socialni, politični, kulturni in gospodarski vplivi
politike in gospodarstva (Gualtieri v: Žurga, 2001, str. 66).

3.1 INFORMACIJSKA DRUŽBA
V 70. letih prejšnjega stoletja so se pojavili prvi računalniki in kasneje tudi pričeli svoj
pohod po gospodinjstvih, v 90. letih prejšnjega stoletja pa začnemo govoriti o razvoju
interneta in hkrati o razvoju informacijske družbe. Ker je pojem sorazmerno mlad, je še
danes predmet razprav in raziskav. Pojem vključuje uporabo IKT. Slovenija se je kar hitro
odzivala na spremembe, ki so se pojavljale. Proučevanja informacijske družbe je bil
deležen tudi naš študijski prostor, in sicer v študijah rabe interneta v družbi (RIS, 2008).
Informacijska družba je družba, ki temelji na podatkih in informacijah. Informacije in
vključujoča tehnologija so ključnega pomena za njen obstoj (Groznik in Kovačič v: Žurga,
2001, str. 67).
Preživetje informacijske družbe omogoča informacija, ki deluje kot osnovna dobrina in je
prosto dosegljiva. Enako se mora obravnavati tudi IKT in znanje o njej, sama pa mora
delovati na visoki razvojni stopnji, da se lahko informacijska družba dobro zakorenini v
prihodnost (Győrkős v: Žurga, 2001, str. 67).
Webster (2006, str. 8) pravi, da obstaja pet vidikov pojma informacijska družba:
 tehnološki vidik pravi, da je modernizacijo družbe zaznamoval razvoj tehnologije
(prve televizije, računalniki, ipd.), posledično pa se je razvil tudi internet, kateremu
se je družba zelo hitro prilagodila in tako postala informacijska;
 ekonomski vidik kaže na to, da se je informacijska aktivnost prebila k visokemu
deležu v BDP. Tako so informacijske aktivnosti postale konkurenčne deležu
industrijskih, kmetijskih ter gospodarskih aktivnosti;
 okupacijski vidik, ki govori o tem, da je informacija postala glavna surovina
delovnih aktivnosti družbe;
 prostorski vidik zagovarja informacijsko družbo in informacije ki potujejo in so
aktualne v prostoru in času;
 kulturni vidik vidi informacijsko družbo kot družbo, v katero se je tehnologija tako
razširila, da jo imamo praktično vsepovsod. Če smo prej imeli televizijo samo
doma, jo imamo sedaj na prenosnih računalnikih, na telefonih ipd.. Glasbe ne
poslušamo več samo doma, ampak imamo temu namenjene tudi različne prenosne
medije, da jo lahko vzamemo s sabo vsepovsod. Informacijska družba je
preplavljena z medijskimi vsebinami, ki so posledica razvoja IKT, kultura bivanja
pa se ji je tako močno prilagodila, da sta se zlili skupaj.
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Žurga navaja naslednje (Gualtieri v: Žurga, 2001, str. 67) značilnosti informacijske
družbe:







boljša povezljivost informacij;
interaktivnost;
večja hitrost pretoka informacij;
bogat nabor informacij, ki so na voljo;
omogočanje lažjega dostopa do informacij;
negotovost glede nadaljnjega razvoja (razmeroma mlad pojem).

3.2 E-POSLOVANJE
Oblika informacijske družbe kot sodobne družbe je nujno potrebna za obstoj v današnjem
svetu. Prihod e-poslovanja v javno upravo je prinesel nove mehanizme administrativnega
poslovanja, nove procese in hkrati nove storitve, ki pred prihodom e-uprave niso
obstajale. Tako se je Slovenija ob približevanju EU spoprijela z modernizacijo družbe, ta
pa je vključevala tudi modernizacijo poslovanja javne uprave, ki je svoje elektronsko
poslovanje razširila izven notranjih poslovnih organizacijskih meja. Modernizacija
poslovanja javne uprave ne zajema le ureditve notranje komunikacije, temveč tudi celotno
delovanje javne uprave v okviru organizacije, kadrov, upravnih postopkov in
dokumentiranega gradiva. Cilj uvajanja elektronskega poslovanja konceptualizira pojem
sodobne skupnosti in ji dodeljuje izboljšan nabor storitev na podlagi demokracije v državi.
S tem si država želi postati uspešen, učinkovit in prijazen servis državljanom, s širokim
naborom kakovostnih storitev, smiselnih za vse življenjske situacije (Pečarič, 2011, str.
305).
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) v uvodnem členu
opredeli e-poslovanje kot poslovanje v elektronski obliki, ki pri delu uporablja IKT in
elektronski podpis v pravnem prometu. Ta vključuje tudi e-poslovanje v sodnih, upravnih
in drugih podobnih postopkih, če zakon ne določa drugače (ZEPEP-UPB 1, 1. člen).
Ministrstvo za notranje zadeve v svojem slovarju opredeljuje e-poslovanje kot izpeljanko
besed »e-pošta« in »e-trgovanje«, skupaj pa tvorita spletno poslovanje, ki za medij
uporablja splet ali pa druge IT (Petrič, 2008, str. 4).
Namen elektronskega poslovanja javne uprave je bil opredeljen že s strani Centra Vlade
za informatiko (CVI) v letu 2001. Smisel e-poslovanja je v zagotavljanju enostavnega,
hitrega, kakovostnega in poceni dostopa državljanom do informacij in storitev javne
uprave s pomočjo sodobne IKT, kjer koli in kadar koli, na uporabniku prijazen način (z
notranjim povezovanjem evidenc) ter skrajšanjem odzivnih časov reševanja zadev javne
uprave. Pozitivni vidiki uvajanja elektronskega poslovanja pa se kažejo tudi v
racionalizaciji poslovanja javne uprave RS, v izboljšani notranji in zunanji komunikaciji
med državo in njenimi uporabniki ter z vzpostavitvijo e-demokracije (CVI, 2001, str. 7).
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3.2.1

NAČELA E-POSLOVANJA V JAVNI UPRAVI

Načela e-poslovanja v javni upravi so sledeča (Vintar, 2011, str. 6):








načelo
načelo
načelo
načelo
načelo
načelo
načelo

nediskriminacije elektronske oblike;
odprtosti;
pogodbene svobode strank;
dvojnosti;
varstva osebnih podatkov;
varstva potrošnikov;
mednarodnega priznavanja.

Načelo nediskriminacije elektronske oblike govori o tem, da je treba elektronsko obliko
poslovanja enačiti s papirno. Za obe obliki velja enakovredna veljavnost in dokazna
vrednost.
Načelo odprtosti oz. tehnološke nevtralnosti pravi, da se ZEPEP ne nanaša samo na eno
od vrst tehnologije, ampak je uporaben za daljše časovno obdobje, v več različnih
okoliščinah (v gospodarstvu, javni upravi ipd.).
Načelo pogodbene svobode strank zagovarja ravnanje stranke, ki lahko ureja svoja
razmerja (preko elektronskih sporočil) drugače kot to določi zakon.
Načelo dvojnega pristopa spodbuja tehnološki razvoj in omogoča različnim overiteljem
ponudbo e-storitev. Obenem spodbuja tudi širok nabor e-storitev e-poslovanja.
Načelo varstva osebnih podatkov spoštuje zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.
Načelo varstva potrošnikov seznanja nevešče uporabnike s pravno zakonodajo in
tehničnimi vidiki ter s posledicami uporabe e-poslovanja.
Načelo mednarodnega priznavanja pravi, da se takšno slovensko poslovanje lažje
vključuje v mednarodno gospodarstvo v obliki medsebojnega priznavanja elektronskih
dokumentov in predpisov.
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3.2.2

VRSTE E-POSLOVANJA

Elektronsko poslovanje razvrščamo glede na vrsto komunikacije med udeleženci
omenjenega procesa, komunikacija pa privede do boljše transparentnosti, k lažji in
izboljšani operativnosti, k boljši odzivnosti in k večji učinkovitosti poslovanja javne uprave.
Posameznik lahko igra različno vlogo, in sicer je lahko potrošnik (kupec), zaposleni (v
ožjem smislu) in organ javne uprave (v širšem smislu), ali pa državljan, kot je razvidno na
spodnji sliki (Slika 2).
Slika 2: Vloga posameznika v elektronskem poslovanju

Vir: EMRIS (2014).
Slika 3: Oblike komuniciranja med udeleženci e-poslovanja

Vir: Fountainhead Infosolutions Pvt. Ltd. (2014).
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E-poslovanja v javni upravi se e-uprava poslužuje na vseh ravneh komunikacije med
udeleženci z najvišjim deležem uporabe IT. Tako ga najdemo na državni, regionalni in na
lokalni ravni, zajema pa tudi vse veje oblasti, od zakonodajne, izvršilne, pa tudi do sodne.
E-uprava loči naslednje oblike komuniciranja med udeleženci e-poslovanja (Slika 3)
(Kunstelj v: Vintar in Grad, 2004, str. 16):





poslovanje med upravo in občani ali potrošniki (G2C15);
poslovanje med upravo in podjetji ali ustanovami (G2B16);
notranje poslovanje uprave (G2G17);
poslovanje med upravo in nevladnimi oz. neprofitnimi organizacijami (G2N18).

G2C pomeni nudenje elektronskih storitev državljanom. Storitve predstavljajo temeljne
rešitve za zahteve državljanov do države. Tu lahko najdemo različne informacije v spletu,
oddajamo lahko elektronske vloge, plačujemo upravne takse, iščemo zaposlitev,
soodločamo v javnih zadevah ipd.
G2B pomeni nudenje elektronskih storitev poslovnim in gospodarskim subjektom. Tu
lahko najdemo različne informacije v spletu, prijavimo davek na dodano vrednost (DDV),
sodelujemo pri javnih naročilih ipd.
G2G pomeni izvajanje e-storitev znotraj javne uprave. Gre za urejanje medsebojnih
odnosov med organi ter v samih organih med zaposlenimi. Organi si med seboj
izmenjujejo podatke, urejajo različne evidence ali jih povezujejo skupaj (Kričej, 2002, str.
33).

15
16
17
18

Angl.
Angl.
Angl.
Angl.

Government
Government
Government
Government

to
to
to
to

citizen.
business.
government.
non-profit organizations.
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V spodnji tabeli (Tabela 1) so prikazane različne stopnje zrelosti informacij in interakcije estoritev med zgoraj naštetimi udeleženci e-poslovanja v javni upravi. Stopnje si sledijo od
neinfomiranosti proti integraciji, od 0 do 5. Klasifikacija si sledi v zaporedju od ničelne
informacije do podane informacije, nadalje ji sledi enosmerna interakcija, dvosmerna
interakcija, transakcija ter integracija (Kričej, 2002, str. 34).
Tabela 1: Stopnje zrelosti interakcije e-storitev med udeleženci e-poslovanja v javni
upravi
0

1

2

3

4

5

NI
INFORMACIJE

INFORMIRANJE

ENOSMERNA
INTERAKCIJA

DVOSMERNA
INTERAKCIJA

TRANSAKCIJA

INTEGRACIJA

Informacije o
storitvah niso
dostopne v
spletu.

Podane so le
informacije o
storitvah na
spletu. Primer so
opisani postopki,
opis zakonodaje,
ipd.

Spletne strani
javne uprave so
enosmerno
interaktivne, zato
je omogočen
nabor obrazcev,
vlog, prijav, ki jih
lahko shranimo v
medij ali
natisnemo.

Spletne strani
javne uprave so
dvosmerno
interaktivne, saj
lahko zaznajo
vnos podatkov
uporabnika estoritve. Tako
omogočajo
izpolnjevanje
obrazca, vloge,
prijave preko
spleta,
komunikacijo z
uslužbenci preko
e-pošte,
posledično pa se
izvede e-storitev
tudi prek spleta.

Spletne strani
javne uprave
omogočajo
celoten postopek
e-poslovanja in
izvedbo plačila estoritev kar prek
spleta19.

Uporabniški vnos
je integriran v
podporne
aplikacije po
načelu »vse na
enem mestu«
(angl. one stop
shop). Primer je
pošiljanje vloge
zaledni aplikaciji,
ki avtomatsko
izvede izpisek iz
evidence ali
registra brez
nepotrebnega
posredovanja
podatkov
uporabnika. Tu
se izkaže
transparentnost
delovanja, ki
popolnoma
zadovolji potrebo
uporabnika.

Vir: Kričej (2002, str. 34).
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Transakcija je redek primer e-poslovanja, saj se jih večina konča s podajanjem informacij.
Klasičen primer transakcije še vedno velja za fizično poslovanje z odhodom na upravno enoto, kjer
lahko v celoti izvedemo storitev. Problem se lahko reši tako, da se avtomatizira postopke v ozadju
in izboljša povezljivost upravnih organov (Kričej, 2002, str. 35).
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3.2.3

PREDNOSTI IN OMEJITVE E-POSLOVANJA V JAVNI UPRAVI

Postindustrijska modernizacija v informacijsko dovršeno družbo je s sabo pripeljala tako
prednosti kot slabosti takšnega načina medsebojnega komuniciranja.
Med prednosti uvajanja elektronskega poslovanja štejemo (Colnar, 2006, str. 220):
prehod iz papirnatega k elektronskemu poslovanju;
nižje stroški e-storitev;
omogočanje izmenjave podatkov med organi (povezovanje uradnih evidenc);
visok prispevek k razvoju gospodarstva in zmanjšanju deleža onesnaževanja
okolja;
 izboljšanje vodstvene funkcije državne uprave;
 povečanje transparentnosti delovanja uprave;
 omogočanje boljše komunikacije v smislu soodločanja državljanov (e-demokracija).





Med omejitve uvajanja elektronskega poslovanja štejemo (CVI, 2001, str. 8):
sprejemanje zakonodaje e-poslovanja, ki se odvija relativno počasi;
pomanjkanje znanja in usposobljenosti javnih uslužbencev;
pomanjkanje informiranosti državljanov o možnostih e-poslovanja;
zadržan odnos državljanov do sprememb poslovanja javne uprave;
pomanjkanje varnosti in zanesljivosti podatkov;
pomanjkanje medsebojne komunikacije med organi in javnimi uslužbenci;
hitrost tehnoloških sprememb v IKT in sposobnost hitrega prilagajanja novonastali
strukturi upravnega poslovanja;
 stroške, ki nastanejo zaradi tehnoloških sprememb.








3.3 E-UPRAVA
E-uprava je od leta 2000 naprej znana kot sinonim modernizacije in uspešnih reformnih
procesov javne uprave pri nas. Na omenjeni pojem sta vezana javna uprava in
elektronsko poslovanje, skupaj pa smiselno tvorijo koncept e-uprave. Ker je pojem
sorazmerno mlad, enotne definicije teoretiki ne poznajo, zato jo vsak opisuje po lastnem
prepričanju. Tako nekateri teoretiki zagovarjajo klasično definicijo e-uprave v smislu
uporabe IT v upravi, nekateri storitveno usmerjeni teoretiki pa se orientirajo po tistem kar
nam e-uprava ponuja in tako omenjajo e-upravo kot ponudbo e-storitev med uporabniki
in upravo. Velja omeniti tudi e-upravo kot generatorja sprememb, teoretiki pa jo
zagovarjajo v smislu novega vpliva na javno upravo v skladu z reformami in njeno
modernizacijo (Vintar v: Vintar in Grad, 2004, str. 4−5).
E-uprava je definirana v ožjem in širšem smislu. V ožjem smislu pomeni nabor storitev za
fizične in pravne osebe, storitve pa so vezane na IKT. V širšem smislu pa javna uprava
deluje kot organizacija, ki se poslužuje načel e-poslovanja, da bi izboljšala končni rezultat
storitev v smislu uspešnosti in učinkovitosti, delovanje pa ji omogočata IKT in eposlovanje (Gorza, 2014).
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»E-uprava je uprava, katere celotno delovanje temelji na uporabi elektronskih
dokumentov, e-poslovanja in interneta v njenem notranjem in zunanjem poslovanju,
uvajanju novih sistemskih in organizacijskih rešitev ter novih modelov upravljanja« (Vintar
v: Vintar in Grad, 2004, str. 5).
E-uprava zagotavlja profesionalne storitve uprave, dostop do vseh vrst podatkov ter
boljšo komunikacijo med upravo in njenimi uporabniki. Pri tem ji pomaga sodobna IKT
(Colnar, 2006, str. 158).
Z e-upravo se država poslužuje poslovanja med državljani, poslovnimi subjekti in
zaposlenimi v državni upravi, to pa dosega s ponudbo storitev po načelu »vse na enem
mestu«, dostopno preko spleta ali različnih medijev. Tako je usmerjena h končnim
uporabnikom z namenom, da bi zagotovila čim večje število kakovostnih, hitrih,
enostavnih in preglednih storitev pravnim in fizičnim osebam ter s tem zmanjšala čakalne
vrste na številnih uradniških okencih, hkrati pa bi sama po sebi postala bolj učinkovita
glede na delo, ki ga opravi (povezovanje evidenc, samodejna obdelava podatkov, ipd.).
Pri vsakodnevnem razvoju izhaja iz potreb uporabnikov, svoj koncept pa razvija na
podlagi tvorjenja osnovnih življenjskih situacij, preko katerih nam smiselno ponuja svoje
upravne storitve. Njeno delovanje nam omogoča 24-urno poslovanje, brez omejitve
delovnega časa. V Republiki Sloveniji jo omogoča državni portal Republike Slovenije Euprava (MJU, 2010).
Evropska komisija vidi e-upravo kot orodje, ki uporablja informacijsko in komunikacijsko
tehnologijo za zagotavljanje boljših in učinkovitejših storitev za uporabnike in poslovne
organizacije. Zagovarja jo kot učinkovito e-upravo, ki lahko proizvede različne koristi,
vključujoč z učinkovitostjo in prihranki za proračun ter večjo preglednostjo. Zagotavlja, da
se z e-upravo vključuje v soodločanje vedno več ljudi. V okviru prijazne uprave zagotavlja
uporabnikom in poslovnim sistemom lažje in hitrejše medsebojno poslovanje ob nižjih
stroških (European Commission, 2014).
E-upravo sestavljajo 4 dimenzije (Ministrstvo za notranje zadeve, 2014):
 e-storitve, ki so dosegljive ves čas, vse dni v letu;
 e-trgovanje, v smislu elektronskih transakcij finančnih sredstev, v zameno za blago
ali storitev;
 e-demokracija, pri kateri gre za e-komunikacijo med državljani in upravo v fazi
sprejemanja nekaterih temeljnih odločitev;
 e-menedžment, ki skrbi za izboljšavo procesov v javni upravi.
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Cilji e-uprave so (Vintar, 2011, str. 13):
 izboljšati medsebojno sodelovanje organov znotraj uprave v smislu povezovanja
podatkov;
 izboljšati preglednost upravnih storitev in jih razvrstiti na podlagi temeljnih
življenjskih situacij;
 izboljšati čas reševanja upravnih storitev;
 povišati odzivnost uprave na zunanje dejavnike (posamezniki, organizacije);
 narediti upravo bolj transparentno.
3.3.1

NAČELA E-UPRAVE

Načela e-uprave v javni upravi so sledeča (Vintar, 2011, str. 14):
načelo enkratnega obveščanja;
načelo obveznega pridobivanja podatkov, mnenj in soglasij s strani uprave;
načelo ponudbe »vse na enem mestu«;
načelo razvoja ponudbe storitev brez osebnega stika s stranko (storitve na
daljavo);
 načelo ponudbe storitev po konceptu »življenjskih situacij« (v nadaljevanju ŽS).





Načelo enkratnega obveščanja govori o tem, da je naša dolžnost priglasiti vsako
spremembo osebnega stanja, ki ga evidentira uprava, samo enkrat. Cilj načela je poenotiti
in povezati vse informacijske sisteme, evidence in podatkovne baze.
Načelo obveznega pridobivanja podatkov, mnenj in soglasij s strani uprave govori o tem,
da mora uprava sama poiskati in si pridobiti vse potrebne podatke, ki so predhodno
shranjeni v informacijskih sistemih, evidencah in podatkovnih bazah.
Načelo ponudbe »vse na enem mestu« je koncept, ki vsebuje vse storitve uprave na
enem samem javnem portalu. Tako vse storitve postanejo povezane in poenotene zaradi
njihove lažje preglednosti in dostopnosti (Slika 4).
Slika 4: Koncept »vse na enem mestu«

Vir: Vintar (2011, str. 14).
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Načelo razvoja ponudbe storitev brez osebnega stika s stranko zagovarja zagotavljanje
storitev na daljavo, pod pogojem, da se oblikuje varno e-poslovanje. Za to je potrebno
spremeniti zakonodajo, preiti iz papirnega v e-poslovanje ter zamenjati lastnoročni podpis
za e-podpis. To je možno s prenovo poslovnih procesov in vzpostavitvijo virtualne uprave.
Načelo ponudbe storitev po konceptu ŽS je rešitev za obstoječe poslovanje javne uprave,
ki je urejala posamezna področja uporabniških zahtev. Uporabniki storitev javne uprave so
bili preobremenjeni s številčnostjo obrazcev in vezani na uradne ure organov, svoje
zadeve pa so morali urejati na več različnih mestih, da so prišli do cilja. Rešitev ponudbe
storitev po konceptu ŽS se kaže v tem, da se uvedejo storitve, zasnovane na podlagi ŽS, v
katerih se znajdejo uporabniki. Takšen koncept je prijazen za uporabnika, saj ta ne rabi
več vedeti, kateri organi so pristojni za njegovo zadevo in kaj vse mora postoriti da reši
svoj problem. Sodobni koncept ŽS vsebuje vse storitve, ki pripeljejo do rešitve
uporabnikovega problema.
3.3.2

RAZVOJ E-UPRAVE

Razvoj e-uprave lahko delimo na tri obdobja (Slika 5), in sicer (Vintar, 2011, str. 3):
 obdobje avtomatizacije (1970−1990);
 obdobje informatizacije (1990−2000);
 obdobje e-uprave (2000−);
Slika 5: Razvoj e-uprave

Vir: Vintar (2011, str. 3)
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Razvoj e-uprave se je v letu 1970 pričel z avtomatizacijo postopkov v upravi. Prvi
računalniki so postali nadomestki za razna množična ročna dela, kjer je prevladovala
rutina. Računalniki so imeli šibke zmogljivosti, namenjeni so bili preprostim opravilom
administrativne narave. Organizacijske spremembe niso bile potrebne, saj so bili
računalniki in informacijski sistemi (v nadaljevanju IS) le v pomoč operativnemu delu
uprave (Vintar, 2011, str. 3).
Obdobje informatizacije predstavlja taktično raven z razvojem osebnih računalnikov in
njihovo obsežno uporabo. Nova tehnologija je bila sposobna obdelati vse vrste informacij
in dokumentov, namenjena pa je bila bolj zahtevnim opravilom, tudi na strokovnih, ne le
operativnih rutinskih področjih. Zaznati je bilo manjše organizacijske spremembe,
predvsem na mikro ravni, z namenom narediti poslovanje z IKT bolj učinkovito in uspešno
(Vintar, 2011, str. 3).
E-uprava svoj začetek zapiše okoli leta 2000, skladno z razvojem interneta. Operativna in
strokovna raven sta bili nadgrajeni v strateško načrtovanje poslovanja, potrebne pa so
bile že obsežne organizacijske spremembe na mikro in makro ravni s temeljito prenovo
poslovanja v upravi. Nova informacijska tehnologija je zagotavljala, da so IS postali ključni
za delovanje uprave. Poslovanje uprave je pridobilo na novih razsežnostih, zapisani pa so
bili tudi prvi cilji poslovanja nove e-uprave (Vintar, 2011, str. 3):





storitve na daljavo;
poslovanje brez papirja;
poslovanje brez osebnega stika s strankami;
delovanje po principu »vse na enem mestu«.

E-uprava je skozi razvoj slovenske javne uprave postala ključ do uspeha pri modernizaciji
poslovnega okolja, ki ga ponuja. Njen začetek se je pojavil malce kasneje kot v drugih
državah. Iztočnico informacijskega razvoja javne uprave označuje Zakon o elektronskem
poslovanju in elektronskem podpisu, ki je nastal leta 2000, s katerim je bilo v javno
upravo prvič vključeno elektronsko poslovanje, s tem pa omogočen tudi prehod iz klasične
v informacijsko družbo. Zakon je bil pogoj in osnovna podlaga za delovanje e-uprave, v
prvem členu omenjenega zakona pa je že zapisano, da zajema poslovanje v e-obliki,
uporablja pa IKT in e-podpis v pravnem prometu (ZEPEP-UPB1, 1. člen).
Vlada RS je v letu 2001 sprejela Strategijo e-poslovanja do leta 2004 (SEP 2001−2004), v
kateri so bili zapisani cilji razvoja e-uprave z namenom povečati učinkovitost in uspešnost
delovanja javne uprave pri nas. V istem času je Center Vlade RS za informatiko ustanovil
posebno agencijo, ki je zadolžena za izdajo digitalnih potrdil za državljane in zaposlene v
javni upravi, SIGEN-CA in SIGOV-CA. Da bi e-uprava zaživela v polnem okviru, je v istem
letu kot omenjena strategija nastal tudi državni portal E-uprava. Z njim so se pojavile prve
e-storitve, ki so postale temelj delovanja državnega portala (Batagelj idr., 2008, str. 14).
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Leto 2002 je zaznamoval Akcijski načrt za izvajanje strategije SEP 2001−2004, ki ga je
sprejela Vlada RS. Akcijski načrt se je opredelil do ciljev e-uprave, opredelil ključne estoritve, izhajal pa je iz potreb državljanov in direktiv EU, namenjenih razvoju e-uprave
(Ministrstvo za notranje zadeve, 2014).
Eden prvih projektov strategije e-uprave je bil projekt G2G (angl. government to
government) iz leta 2002, omogočil pa je izmenjavo podatkov med centralnim registrom
prebivalstva in Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Sledil mu je
projekt e-notar, v letu 2003 pa je novo, prenovljeno podobo, dobil tudi Državni portal euprava, katerega cilj je bil usmeritev k uporabnikom in zadovoljitvi njihovih potreb, po
konceptu življenjskih situacij. Leto 2003 je zeleno luč prižgal tudi portal upravnih enot, ki
je združil vse spletne strani vsake upravne enote posebej. Izpolnjen je bil cilj poenotenja
storitev, ki jih ponuja državna uprava (Batagelj idr., 2008, str. 14).
Kot ena izmed prvih storitev za državljane, je bil omogočen vpogled v Centralni register
prebivalstva (CRP), to pa je pomenilo odprtje javne uprave državljanom z neposrednim
dostopom do omenjenega registra.
V letu 2004 je e-upravo zaznamovala še odlična pridobitev, in sicer je nastal generični
sistem, imenovan Elektronske upravne zadeve (EUZ). Omogočal je sprejem e-vlog, epodpis, usmerjanje e-vlog na upravno enoto in izvedbo e-plačil. V istem letu smo pridobili
še elektronski sodni register in številne nove aplikacije s področja e-davkov, kar nam je
prineslo možnost oddajanja dohodninske napovedi kar prek spleta (Batagelj idr., 2008,
str. 15).
Številna področja e-uprave so dobila novo podobo in postala dosegljiva tudi državljanom.
Pomembne pridobitve so bile: Statistični urad, AJPES, Carina, Odprtje zemljiškega katastra
in zemljiške knjige.
Leto 2005 je prineslo spremembe s prenovo registra stalnega prebivalstva, informatizirale
so se tudi matične knjige. Nastal je tudi nov projekt, portal e-VEM, namenjen
podjetnikom.
V letu 2006 je nastal nov strateški dokument Strategija e-uprave RS za obdobje 2006 do
2010 (SEP-2010), katerega vizija se glasi: »Državljanom in poslovnim subjektom v vseh
življenjskih dogodkih zagotoviti prijazne, enostavne, dostopne in varne elektronske
upravne storitve, aplikacije e-demokracije in informacije, ki bodo prek interneta na bojo
kadar koli in kjer koli« (MJU, 2006).
V tem obdobju je potekala tretja prenova portala e-uprava, ki se je popolnoma usmerila k
državljanom in njihovim potrebam, svoje storitve pa oblikovala glede na konkretne
življenjske situacije. Namen strateškega dokumenta je bila ocena dosedanjega razvoja euprave in cilji za nadaljnji, še uspešnejši razvoj, grajen na zadovoljstvu uporabnikov,
racionalizaciji poslovanja uprave in še sodobnejših e-storitvah. Z željo postati ena izmed
najbolj razvitih e-uprav med ostalimi sodobnimi državami je slovenska e-uprava naredila
korak naprej v razvoju, s ciljem zadovoljiti potrebe slehernega državljana in pozitivno
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vplivati na njegovo zadovoljstvo. E-uprava RS je sledila razvoju po meri uporabnikov, s
konceptom vse na enem mestu, s tem pa je postala pregledna, enostavna za uporabo,
varna, poceni in učinkovita. Državljanom je bilo omogočeno soodločanje v nekaterih
javnih zadevah, v smislu e-demokracije. Pomembna pridobitev e-uprave je postal tudi t. i.
meta-register, ki je povezal vse uradne evidence in tako omogočil lažje poslovanje euprave v zaledju delovanja kot tudi hitrejše poslovanje z uporabniki e-storitev. Omenjeno
obdobje je prineslo tudi aplikacijo za e-podaljšanje registracije motornih vozil. MJU je
vzpostavil izdajatelja časovnih žigov, ustanovil pa je tudi agencijo za podporo
biometričnim potnim listom (Batagelj idr., 2008, str. 16).
Leta 2006 je bil v okviru Ministrstva za javno upravo, ustanovljen Urad za informatiko in
e-upravo, ki je nadaljeval pot razvoja e-uprave. V letu 2007 pa je bilo dokončano
generično orodje za izdelavo različnih e-vlog, v nadgradnji portala e-VEM istega leta, pa je
bilo omogočeno sodelovanje tudi gospodarskim združbam. Da bi slovenska uprava
zagotovila vsem uporabnikom enake možnosti, je bil uveden tudi portal za otroke in
mladino (Batagelj idr., 2008, str. 16).
V bližnji preteklosti sta nastala še dva uradna strateška dokumenta, in sicer Strategija
razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc (SREP) v letu
2009 ter Akcijski načrt elektronskega poslovanja javne uprave 2010 do 2015 (AN SREP) v
letu 2010. Omenjena dokumenta nadaljujeta uspešen in učinkovit razvoj e-uprave pri nas,
z namenom povečati uporabo e-storitev javne uprave, razviti skupne storitve med
vsebinskimi področji uprave ter zagotoviti elektronsko podporo za vzpostavitev enotnega
trga in čezmejnih storitev v EU in mednarodnem okolju.
3.3.3

PREDNOSTI IN SLABOSTI E-UPRAVE

Prihod e-uprave v upravno poslovanje je s sabo prinesel veliko pozitivnih novosti, ki se
tičejo tako uporabnika, kot tudi uprave same. Vsak pozitiven element e-uprave pa ima v
ozadju tudi nevarnosti, ki se jim skuša izogniti ali pa jih izkoreniniti.
Pozitivni vidiki e-uprave s strani uporabnika so (Ministrstvo za notranje zadeve, 2014):
 uporabnik lahko do storitev dostopa na več različnih načinov;
 storitve so bolj prilagojene uporabniku (po konceptu ŽS);
 uporabnik prihrani čas, ko potrebuje informacije za opravljanje storitev in ob sami
storitvi zaradi lažjega načina izvedbe storitve;
 storitve in informacije so dostopne ves čas, vse dni v letu;
 uporabnik se lahko še bolj zbliža z javno upravo (soodločanje, ipd.).
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Pozitivni vidiki e-uprave s strani uprave so (Ministrstvo za notranje zadeve, 2014):








poslovanje uprave je postalo bolj pregledno;
viri so bolje razporejeni;
odzivnost reševanja in ponudbe storitev se je povečala;
višji je standard kakovosti storitev;
napake in podvajanje dela je odpravljeno;
nižajo se stroški zaposlenih in administracije;
javni upravi se veča ugled glede na uveljavljeno slabo mnenje o birokraciji v
preteklosti.

Negativni vidiki e-uprave so (Gorza, 2014):
 varnost podatkov v spletu bo ogrožena;
 varovanje osebnih podatkov je vprašljivo, kršitve zasebnosti pa so dokaj pogoste;
 Zzaupanje uporabnikov v upravo je bilo že prej nizko, zato težko sprejemajo
elektronski način transakcij in opravljanja storitev;
 elektronskih postopkov ni mogoče razumeti s strani vseh fizičnih in pravnih oseb,
zato je potrebno usposabljati in seznanjati uporabnike z e-poslovanjem e-uprave;
 dostopnost e-storitev ni omogočena vsem zaradi socialnega statusa ali drugih
razlogov, vendar se sodobna javna uprava trudi omogočati e-upravo dostopno
vsem preko javnih e-točk.
3.3.4

DIGITALNO POTRDILO IN POSTOPEK PRIDOBIVANJA

Da bi lahko uporabljali večino storitev e-uprave, moramo uporabljati kvalificirano digitalno
potrdilo. Pod vsakim uradnim dokumentom je potreben lastnoročni podpis, ki je v
elektronskem poslovnem okolju javne uprave znan kot e-podpis, ki pa ima pravno veljavo,
če je overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom, katerega izda kvalificirani overitelj
(Ministrstvo za notranje zadeve, 2014).
Digitalno potrdilo (angl. digital certificate) je ključ do varnega poslovanja prek spleta.
Skladno s tem se tudi poveča zaupanje v e-poslovanje. Center Vlade za informatiko
(2001, str. 68) definira digitalno potrdilo kot alternativo lastnoročnemu podpisu. Z njim se
identificira pošiljatelja, ki je poslal elektronski dokument. Digitalno potrdilo torej
uporabimo, ko dokument podpišemo z e-podpisom, tako da šifriramo podatke z digitalnim
potrdilom, ta pa zablokira nadaljnje spreminjanje dokumenta (spreminja ga lahko samo
lastnik dokumenta). Z digitalnim potrdilom lahko prek spleta opravljamo različne zadeve.
Digitalno potrdilo si moramo pridobiti od tretje, uradne osebe, ki preveri naše osebne
podatke in nam izda potrdilo, ki vsebuje naše ime in priimek, elektronski naslov, enkratno
serijsko številko, rok uporabe in rok o preklicu, kopijo našega javnega ključa in digitalni
podpis overitelja digitalnega potrdila (Vintar, 2011, str. 11).
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Registrirani overitelji kvalificiranih digitalnih potrdil v RS so fizične ali pravne osebe, ki so
zadolžene za izdajo digitalnega potrdila in podobne storitve glede overjanja in e-podpisov.
To so (Vintar, 2011, str. 10):





Ministrstvo za javno upravo;
Nova ljubljanska banka, d. d.;
Halcom informatika, d. o. o.;
Pošta Slovenije, d. o. o.

Izdajatelja digitalnih potrdil na Ministrstvu za javno upravo sta SIGEN-CA in SIGOV-ca.
Razlika med njima je, da SIGEN-CA izdaja digitalna potrdila državljanom in fizičnim ali
pravnim osebam, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, SIGOV-CA pa izdaja
digitalna potrdila institucijam javne uprave.
Postopek pridobitve digitalnega potrdila za fizične osebe (Slika 6) poteka tako, da iz
ustrezne spletne strani, kjer izdajajo digitalna potrdila, prosilec natisne obrazec za
pridobitev digitalnega potrdila, nato pa ga ustrezno izpolni, podpiše in priloži osebno sliko.
Nato se osebno zglasi na upravni enoti, kjer obrazec odda, tam pa preverijo istovetnost z
osebnim dokumentom in verodostojnost podatkov iz obrazca. Zaposleni na upravni enoti
nato pošlje obrazec na varen način k izdajatelju digitalnih potrdil SIGEN-CA, ta pa odobri
ustrezen zahtevek in izda enkratno referenčno številko in enkratno avtorizacijsko kodo.
Prosilec nato prejme referenčno številko po elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa s
poštno pošiljko. Prosilec lahko prevzame svoje digitalno potrdilo v skladu z navodili za
prevzem digitalnega potrdila.
Slika 6: Postopek pridobitve digitalnega potrdila za fizične osebe

Vir: Overitelj na Ministrstvu za javno upravo (2014).
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4

E-PORTALI JAVNE UPRAVE V SLOVENIJI

E-portali uveljavljajo razlog obstoja s tem, da so zmožni zagotavljati enotno dostopno
točko do vseh informacij, ki jih uporabnik potrebuje. Vintar (2011, str. 17) jih vidi kot
osrednje vstopno okno, na katerega se zanašajo upravni organi in institucije, da bi prek
njega lahko nudili različne storitve uporabnikom, in to kar prek interneta. Na portalih
lahko najdemo različne informacije, ki jih potrebujemo za enostavne in hitre rešitve.
Poznamo več vrst e-portalov v Sloveniji:
 EU portal
Portal EUROPA je izhodišče za uporabnika, če išče informacije in storitve,
zagotovljene s strani EU. Zagotavlja osnovne informacije delovanja EU,
zadnje novice in dogodke EU ter povezave do informacij EU, ki so prosto
dostopne na internetnih straneh institucij in agencij EU. S spletiščem v
imenu vseh institucij upravlja Oddelek za komuniciranje Evropske komisije.
 Državni portal E-uprava
Državni portal E-uprava odpira vrata elektronskega delovanja uprave z
namenom zagotovitve enotne vstopne točke do vseh informacij in storitev
e-uprave. Je najbolj obiskan slovenski portal javne uprave. Namenjen je
različnim potrebam uporabnikov, storitve pa so razdeljene po principu
življenjskih situacij, da bi lahko kar najhitreje prišli do uporabne informacije
oziroma rešitve, ki jo iščemo. Razdeljen je na podportale za ciljne skupine,
in sicer za državljane, pravne osebe ter na posebni podportal, namenjen
informacijam znotraj javne uprave. Podrobno bom državni portal e-uprava
predstavil v naslednjem podpoglavju.
 E-davki
Portal uporabniku omogoči preprosto in varno izpolnitev ter oddajo
davčnega obrazca kar z osebnim računalnikom. Uporabnik lahko npr. odda
napoved za odmero dohodnine, brez da bi moral obiskati upravno enoto,
pravne osebe pa lahko izpolnijo obrazce s področja DDV in VIES. V naboru
e-storitev se nahaja tudi registracija davčnih zavezancev od e-poslovanja in
izmenjave njihovih podatkov z davčnimi upravami ostalih članic EU do
preverjanja davčnih številk davčnih zavezancev iz EU.
 E-carina
Portal je namenjen pravnim osebam in omogoča lažjo pripravo
dokumentacije in izvajanje carinskih postopkov. Omenjene storitve
omogočajo dostop do podatkov informacijskega sistema TARIC iz
uporabnikovih lokalnih aplikacij z uporabo SOAP funkcij, interaktivne
vpoglede v TARIC podatke, prevzem dnevno svežih podatkov o
spremembah TARIC baze podatkov, interaktivni dostop do podatkov o
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odprtih, blokiranih in porabljenih kvotah ter vpogled v uporabnikovo stanje
obračunskega dolga po posameznem instrumentu zavarovanja.
 AJPES
Portal omogoča poslovnim subjektom predložitev letnih poročil kar prek
svojega osebnega portala. V skladu z zakonodajo je zagotovljena tudi
javnost podatkov iz letnih poročil vseh gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov, uporabnik pa lahko dostopa tudi do podatkov o izplačanih
plačah, vpogled pa ima tudi v izpeljana javna naročila, finančne račune,
podatke in registre.
 JAPTI
Portal zagotavlja informacije za poslovni svet. Namenjen je podjetnikom.
Omogoča poenostavitev poslovanja z željo po rasti in razvoju slovenskega
gospodarstva.
 E-prostor
Portal je vzpostavljen z namenom izboljšanja dostopnosti geografskih in
geodetskih ter ostalih informacij v Sloveniji. Uporabniku omogoči vpogled
v:
 geodetske podatke;
 register nepremičnin;
 seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku;
 centralno evidenco prostorskih podatkov;
 zemljiški kataster;
 kataster stavb;
 register prostorskih enot;
 register zemljepisnih imen;
 topografsko-kartografski sistem;
 Turistični portal
Portal je stičišče vseh elementov, ki povezujejo slovenski turizem. Je
ogledalo RS, predstavlja jo kot posebno in prepoznavno deželo, ki izkazuje
svoje turistične prednosti in je tako privlačna za obisk turistov in tujcev.
Portal uporabniku nudi vse informacije o Sloveniji, usmerjene pa so tudi
povezave na nastanitve, zdravilišča, igralništvo, zabavo, kongresni turizem,
znamenitosti, kulinariko, podeželje ipd.
 Knjižnični informacijski sistem COBISS.SI
Portal omogoča vsem knjižnicam povezavo v enoten knjižnični sistem prek
povezave ARNES. Knjižnične baze se med seboj povezujejo, sistem pa
uporabniku ponudi iskanje bibliografskih podatkov ter podatke o zalogi
gradiv iz vseh baz podatkov posameznih knjižnic. Storitev uporabniku
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omogoča tako iskanje kot rezervacijo in podaljšanje gradiva prek spleta
(MJU, 2014).

4.1 DRŽAVNI PORTAL E-UPRAVA
Državni portal E-uprava (Slika 7) je zaživel 5. marca 2001, kot del strategije o
elektronskem poslovanju do leta 2004. Bil je prvi državni e-portal, z borbo za obstoj zaradi
različnih pomanjkljivosti v začetku pa se je kasneje tudi uveljavil in tako postal temelj
delovanja

e-uprave.

Dostopen

je

na

spletni

strani

http://e-uprava.gov.si/e-

uprava/portal.euprava.
Slika 7: Državni portal Republike Slovenije: E-uprava

Vir: Ministrstvo za javno upravo (2014).
Zanj skrbi Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, predstavlja pa vstopno točko do
različnih informacij o državni in javni upravi in določenih storitev. Menim, da je pridobitev
državnega portala E-uprava zelo približala javno upravo državljanom in povečala zaupanje
vanjo, saj je viden trud, vložen za poenostavljeno poslovanje z javno upravo prek portala,
ki nam ponuja veliko informacij in storitev za čim lažje poslovanje z državo. Namen
državnega portala E-uprava je tako približati državljanom in podjetjem v vseh življenjskih
situacijah, prijazne, enostavne, dostopne in varne storitve in informacije e-uprave, ki so
na voljo preko interneta kjer koli in kadar koli. Cilja na določene skupine uporabnikov,
rešitve pa se kažejo v obliki podportalov, deljenih na državljane (G2C), pravne osebe
(G2B) in podportal (G2G), namenjen informacijam in zaposlenim s področja javne uprave.
Prilagojen je tudi osebam s posebnimi potrebami, kar se mi zdi zelo pozitivna poteza s
strani javne uprave, da v sodelovanje vključi čisto vse potencialne uporabnike e-storitev
e-uprave.
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Državni portal E-uprava uresničuje svojo strategijo (SEP-2010) v skladu s cilji portala euprava (Batagelj in dr., 2008, str. 24):











e-uprava po meri uporabnikov;
vse na enem mestu;
preprosto za uporabo;
enotno;
kakovostno;
pregledno;
varno;
kjer koli in kadar koli;
hitro, učinkovito in ugodno;
osebno in za vse (prilagojene informacije vsakemu uporabniku).

Portal omogoča dostop do javnih podatkov, upravnih postopkov in obrazcev, ki jih
uporabnik potrebuje za rešitev zadeve. Uporabnik lahko npr. pošilja vloge, zahtevke in
druge upravne dokumente, plačuje upravne takse. Menim, da s tem vsakdo prihrani svoj
dragoceni čas in denar, predvsem čas pa je zaradi sodobnega načina življenja težko
razpoložljiv. Poleg informacij za različne življenjske dogodke ima uporabnik vpogled tudi v
različne registre, aktualne novice, iskalnik, različne hitre povezave do aktualnih storitev, ki
so navedene ob desni strani portala, odgovore na najpogostejša vprašanja ter različne
anketne vprašalnike, ki analizirajo in pomagajo k izboljšavi storitev e-uprave (Batagelj idr.,
2008, str. 44).
Informacije in storitve e-uprave so podane v obliki temeljnih življenjskih situacij − od
rojstva do upokojitve − tako lahko uporabnik na hiter in zelo poenostavljen način najde
informacijo ali storitev, ki jo potrebuje. Uporabnik je voden skozi celoten postopek prek eoblike storitev. Vsaka storitev vsebuje informacijo o postopku, kje in kako se storitev
lahko opravi, k nekaterim storitvam pa je podana tudi vloga ali obrazec, ki ga uporabnik
lahko natisne ali izpolni, plača upravno takso, če je potrebno, vlogo pa lahko tudi
elektronsko odda, če storitev to dopušča. Opisi storitev so omogočeni s strani posameznih
organov, ki so pristojni za omenjene storitve, učinkovitost delovanja pa zagotavlja priložen
kontakt pristojnega organa, na katerega se uporabnik lahko obrne v primeru vprašanj za
lažje reševanje zadeve. Storitve so zbrane v posebnem podportalu Elektronske storitve
javne uprave. Omogočena je tudi personalizacija e-uprave, tako pa si lahko vsak
posameznik omogoči pregledovanje informacij le za določene storitve, ki ga zanimajo
(Batagelj idr., 2008, str. 44).
4.1.1

SESTAVA DRŽAVNEGA PORTALA E-UPRAVA

Državni portal e-uprava je po mojem mnenju zelo pregleden, saj lahko ponudi vse
informacije, ki jih uporabnik potrebuje, na pregleden in zanimiv način. Po strukturi od
vrha navzdol vhodna stran državnega portala prikazuje storitve in informacije, ki so
uporabniku omogočene, ko vstopi na portal.
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Na prvi pogled nam portal e-uprava ponudi ločitev storitev na državljane, pravne osebe in
storitve znotraj javne uprave, izbrane storitve pa se nam prikažejo v jedru internetne
strani. Osrednji del portala, namenjen storitvam, je tako strukturiran po področjih, ki
opisujejo temeljne življenjske situacije (npr. družina in otroci). Znotraj posameznih
področij lahko uporabnik najde koristne informacije o postopku, ki ga želi izvesti.
Informacije vsebujejo ime organa, ki zagotavlja storitev, kdo, kje in kako lahko storitev
opravi, kateri organ je pristojen za določeno zadevo, podane so različne vloge in obrazci,
če so na voljo, dodatne informacije o storitvi, razdelek o plačilu takse, pravne podlage ter
rubrika vprašanja in odgovori. Če uporabnik izbere storitev vloga ali obrazec, je
avtomatsko preusmerjen na podportal E-storitve, kjer si lahko obrazec natisne ali pa ga
izpolni, plača upravno takso in obrazec tudi odda, če je to mogoče. Podportal je
uporabniško usmerjen in uporabnika vodi skozi postopek, da ta sploh ne stori napake pri
vnosu. Menim, da je to zelo dobro, zlasti za uporabnike, ki še nimajo dovolj znanja o estoritvah. Tu so zbrani vsi obrazci in vloge e-uprave, a danes žal še vedno ni možno
natisniti in oddati vseh obrazcev in vlog preko interneta, vendar javna uprava vztraja pri
razvoju, kar se mi zdi pozitivno, saj to omogoča uporabniku lažje opravljanje storitve.
Rubrika vprašanja in odgovori je zelo koristna, če uporabnik česa ne ve, pa bi želel
povprašati, a ne ve na koga naj se obrne. Določeni odgovori so že podani med najbolj
pogostimi vprašanji in odgovori, tako da uporabniku ni potrebno postavljati novih
vprašanj, kar obremenjuje tako uporabnika kot ponudnika storitev. Nasploh je to zelo
koristna stvar za poslovanje na daljavo, s čim manj motečimi dejavniki med samim
postopkom, kar omogoča hitrejšo in učinkovitejšo izvedbo postopka.
Enostavno iskanje po straneh portala nam omogoča iskalnik, vpogled imamo v aktualne
novice, dostopamo lahko do različnih registrov, ločen je razdelek z aktualnimi storitvami
ter odgovori na najpogostejša vprašanja. V razdelku moja e-uprava si lahko registriran
uporabnik prilagodi e-upravo po svojih merah, lahko se naroči na novice, lahko uporablja
spletni opomnik, izvaja vpogled v lastne osebne podatke, preverja, kaj se dogaja z
oddanimi vlogami, ter pregleda potrdila o plačanih stroških taks in drugih stroških. Državni
portal meri tudi zadovoljstvo uporabnikov prek anket, ki jih lahko izpolnjujemo. Imamo
možnost izbire štirih jezikov, in sicer slovenskega, angleškega, italijanskega in
madžarskega.
Uporabniki, ki se na portalu ne znajdejo takoj, imajo na voljo tudi pomoč prek Enotnega
kontaktnega centra javne uprave, kjer lahko izvejo vse kar jih zanima v zvezi z
delovanjem portala na številki 080 2002. Uradne ure telefona so od ponedeljka do petka
od 08.00 do 16.00 ali po e-pošti na ekc@gov.si. Stran je prilagojena tudi osebam s
posebnimi potrebami, na voljo so jim storitve, razdeljene na tri področja: govorec, tolmač
ter slepi in slabovidni. Po mojem mnenju so te storitve sestavni del portala in se odlično
vključujejo med uporabnike, saj vključujejo celotno populacijo, brez izjem. S tem se
povečuje zaupanje v delovanje javne uprave. Uporabnikom so na voljo tudi promocijska
gradiva, od brošur do raznih koristnih informacij, ki jih lahko preberemo v razdelku
Multimedijski center.
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4.1.2

E-STORITVE ZA DRŽAVLJANE (G2C)

Portal ponuja možnost pridobivanja informacij o storitvah in opisov nekaterih storitev prek
spleta. Vse storitve so razdeljene na smiselna področja po življenjskih situacijah. Poznamo
jih 17, in sicer (MJU, 2014):


















družina in otroci;
osebna stanja in dokumenti, prijava prebivališča;
šola, izobraževanje, mladi;
delo in zaposlitev;
podjetništvo;
osebne finance in davki;
zdravje in nega;
socialno varstvo, invalidi, vojne pravice;
starejši, pokojnine, upokojitev;
promet, vozniki, vozila;
okolje in prostor;
kmetijstvo, gozdarstvo, prehrana;
kultura in šport;
varnost, reševanje, vojska, orožje;
država in družba;
smrt in žalovanje;
tujina, potovanja, vizumi.

Portal namenjen državljanom je narejen tako, da nam nudi osnovne informacije o
določeni storitvi (npr. družina in otroci). Ko odpremo rubriko, lahko najdemo različne
informacije, ki nas zanimajo. Pot za pridobitev informacije je enostavna, saj izberemo
podstoritev, ki nas zanima (npr. starševsko varstvo in družinski prejemki), storitev pa nas
pripelje do podrobnih informacij o storitvi, ki nas zanima. Vsebino informacij sem že
omenil v prejšnjem odstavku, nekatere storitve, ki jih lahko izvedemo elektronsko, pa nas
povežejo na naslednji portal Elektronske storitve e-uprave, kjer imamo na voljo različne
obrazce in vloge, ki jih lahko natisnemo, izpolnimo, plačamo upravno takso, če je
potrebno, in jih oddamo na ustrezen organ prek ustreznega informacijskega sistema.
Povezava je smiselna, saj nas avtomatsko preusmeri na nadaljnje poslovanje z državo in
nam pomaga pri postopku.
Iz državnega portala je razvidno, da so s strani državljanov med zadnjimi najbolj obiskane
rubrike: izdaja osebne izkaznice, izdaja potnega lista, pridobitev potrdila o
nekaznovanosti, pridobitev evropske kartice zdravstvenega zavarovanja itd. (MJU, 2014).
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Poleg osnovnih storitev e-uprave je državljanom omogočen vpogled tudi na naslednja
storitvena področja, ki niso razporejena po življenjskih dogodkih (MJU, 2014):










4.1.3

zemljiška knjiga;
VLOP – vpogled v lastne osebne podatke;
kataster – računalniški dostop do geodetskih podatkov;
sodni register;
podatki javne uprave (ISPO);
klasje;
atlas okolja;
geoportal ARSO;
dostop do okoljskih prostorskih podatkov;
eRKG – register kmetijskih gospodarstev.
E-STORITVE ZA GOSPODARSTVO (G2B)

Med e-storitvami za gospodarstvo, so področja razdeljena na štiri razdelke in sicer (MJU,
2014):





samostojni podjetniki;
pravne osebe v nastajanju;
delujoče pravne osebe;
društva in zavodi.

Vsi poslovni subjekti imajo možnost v pogleda tudi v naslednja storitvena področja (MJU,
2014):





zemljiška knjiga;
kataster – računalniški dostop do geodetskih podatkov;
sodni register;
e-carina.

Med zadnjimi aktualnimi storitvami portala e-uprava za poslovne subjekte so bile sledeče
storitve: objava prostega delovnega mesta pri Zavodu RS za zaposlovanje, pridobitev
digitalnega potrdila SIGEN-CA za poslovne subjekte ter prijava delavca v obvezno
zdravstveno zavarovanje (MJU, 2014).
4.1.4

E-STORITVE MED ORGANI JAVNE UPRAVE (G2G)

Med omenjene storitve so zajete tiste, ki se odvijajo znotraj javne uprave. Odvijajo se
zaradi enostavnejšega poslovanja med organi in kakovostnejšega zagotavljanja storitev
državljanom in poslovnim subjektom.
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Med storitve organov javne uprave štejemo (povzeto po: MJU, 2014):
 ZPIZ-MJU-CRP
Storitev predstavlja povezavo med Zavodom za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje RS, Ministrstvom za javno upravo ter Centralnim registrom
prebivalstva. ZPIZ-u se z uporabo informacijskega sistema zagotovi
nemoten in neprekinjen dostop do baze CRP. Tako se lahko pridobivajo
različni podatki iz evidenc za potrebe zavarovancev, ki uveljavljajo svoje
pravice na ZPIZ-u. Pridobivajo se podatki o državljanstvu, stalnem
prebivališču ipd.
 MDDSZ-MJU-CRP
Storitev predstavlja povezavo med Ministrstvom za delo, družino in socialne
zadeve RS, Ministrstvom za javno upravo ter Centralnim registrom
prebivalstva. MDDSZ-ju se z uporabo informacijskega sistema zagotovi
nemoten in neprekinjen dostop do baze CRP. Tako se lahko pridobivajo
različni podatki iz evidenc, kot so podatki o državljanstvu, stalnem
prebivališču ipd.
 MKGP-MJU-CRP
Storitev predstavlja povezavo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano RS, Ministrstvom za javno upravo ter Centralnim registrom
prebivalstva. Končni uporabniki MKGP imajo prek informacijskega sistema
omogočen vpogled v prej omenjene podatke CRP.
 JSP
Storitev vključuje Javni jamstveni in preživninski sklad RS v sistem euprave. Omogočeno je oddajanje e-vloge za uveljavljanje pravic iz naslova
insolventnosti delodajalca in iz naslova nadomestila preživnine, vpogled
določenih podatkov o vlogi ter pridobivanje ažurnih podatkov o osebah, za
katere je sklad pooblaščen, da jih lahko pridobi.
 E-SEJE VLADE
Informacijski sistem, ki povezuje aplikacije med seboj, zajema tudi e-seje
vlade. Proces zajema delovanje ministrstev in vladnih služb, ki pripravljajo
dokumente in gradiva za seje vlade ter njihovih delovnih teles. Člani vlade
lahko prek prenosnih računalnikov spremljajo redno sejo vlade v sejni
dvorani ali pa odločajo o točkah dnevnega reda na dopisni seji.
 INFOKLIP
Informacijski sistem je namenjen spremljanju medijev. Vsebuje podatke iz
dnevnega tiska, STA in drugih virov z možnostjo iskanja po različnih
kriterijih, za različna časovna obdobja.
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Praktični del diplomskega dela obsega statistično analizo anketnega vprašalnika, ki sem ga
izdelal preko spleta. V poglavju so podrobno predstavljeni rezultati odgovorov ter
komentarji na zastavljene hipoteze. V zaključku praktičnega dela je ugotovljeno in povzeto
dejansko stanje poznavanja in uporabe storitev e-uprave med mladimi v Sloveniji ter
podani nasveti, kako izboljšati svoje znanje o spletnih storitvah e-uprave ter povečati
njihovo uporabo. S tem je bil cilj anketnega vprašalnika tudi dosežen.
Namen analize poznavanja in uporabe storitev e-uprave je bil ugotoviti, koliko mladi
poznajo spletne storitve, ki jih ponuja e-uprava, kakšen je interes za uporabo omenjenih
storitev, posledično pa tudi, zakaj jih ne uporabljajo. S statistično analizo poznavanja in
uporabe storitev e-uprave sem želel preveriti zastavljene hipoteze.

5.1 METODOLOGIJA
Zbiranja podatkov o poznavanju in uporabi storitev e-uprave med mladimi sem se lotil z
anketiranjem s pomočjo spletnega vprašalnika20. Za spletno anketiranje sem se odločil
zaradi prednosti, ki jih tovrstno anketiranje ponuja. Prihranil sem veliko časa, saj je
anketo lahko v zelo kratkem času izpolnilo veliko ljudi. Anket ni bilo potrebno natisniti in
biti fizično prisoten pri anketirancih, hkrati pa omenjena spletna stran za izpolnjevanje in
ustvarjanje anket nudi tudi podrobno urejanje in analizo rezultatov. Anketiranje sem
opravil med osebami, starimi od 18 do 30 let.
V raziskavi Statističnega urada RS je zapisano, da so kot mladi obravnavani tisti, ki živijo v
obdobju življenja ki se začne z otroštvom in zaključuje z zrelostjo. Zapisano je tudi, da
nekateri sociologi obravnavajo mlade od 15. do 25. leta, nekateri do 30. leta nekateri pa
celo do 35. leta. Zakon o mladinskih svetih in Statistični urad RS mlade opredeljujeta od
15. do 29. leta (STAT, 2009).
Vabila za reševanje spletne ankete sem poslal preko socialnega omrežja Facebook,
natančneje preko lastnega Facebook profila, preko e-poštnega povabila pa tudi tistim
prijateljem in znancem, ki Facebook profila nimajo. Omenjeni način za izvedbo spletne
ankete se mi je zdel najprimernejši, ker imam na Facebook profilu zbranih največ tistih
ljudi, ki sodijo v omenjeno starostno skupino, poleg tega pa je njihov odziv glede na
pogosto uporabo omenjenega socialnega omrežja zelo hiter.

20

Za izdelavo in izvedbo anketiranja sem uporabil spletno stran www.1ka.si, ki je namenjena
izdelavi spletne ankete, izvedbi anketiranja in osnovni statistični analizi dobljenih odgovorov.
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Spletna anketa je sestavljena iz demografskih vprašanj in 15 vprašanj, ki se nanašajo na
področje e-uprave in njenih storitev. Odgovori na teh 15 vprašanj (13 osnovnih vprašanj
in dve podvprašanji, ki se pojavita v soodvisnosti od odgovorov na druga vprašanja) so
bili vključeni v kasnejšo analizo rezultatov. Pri nekaterih vprašanjih je bilo možno obkrožiti
en odgovor, pri nekaterih pa več. Odgovore na spletno anketo sem zbiral v obdobju od
21. 7. 2014 do 21. 10. 2014. K reševanju spletne ankete je bilo nagovorjenih okoli 600
ljudi, s klikom na anketo pa se jih je odzvalo 158. Kar 114 se jih je odzvalo preko
socialnega omrežja, 43 vprašanih se je odzvalo prek vabila na neposredni klik na spletni
anketni vprašalnik, en klik pa sem opravil sam, zaradi testiranja ankete. Štel sem ga kot
neveljavnega. Anketo je od 158 anketirancev, ki so se odzvali, v celoti pravilno in popolno
izpolnilo 69 oseb. Njihove odgovore sem vključil v končno analizo rezultatov.
Spletno anketo sestavljajo trije sklopi vprašanj. Prvi sklop se nanaša na demografske
podatke, ki zajemajo spol, starost in končano izobrazbo. Drugi sklop je sestavljen iz
vprašanj, ki se nanašajo na rabo interneta, elektronske pošte in spletnega plačevanja.
Tretji, glavni sklop vprašanj, zajema poznavanje, uporabo oz. morebitno neuporabo
elektronskih storitev, ki jih ponuja državni portal E-uprava. Pri sestavljanju anketnega
vprašalnika sem uporabil posamezna anketna vprašanja, ki sem jih našel na državnem
portalu E-uprava v rubriki »Sodelujte z nami«, v podrubriki »arhivske ankete«.
Omejitve, ki so se pojavile pri izvedbi spletne ankete, so naslednje: anketa je bila spletna,
zato možnosti sodelovanja niso imeli tisti, ki spleta ne uporabljajo. Rezultatov ankete tudi
ne morem posplošiti na celotno populacijo prebivalcev Republike Slovenije, saj so
sodelovali le mladi med 18 in 30 let. Dodatno omejitev predstavlja število anketiranih med
18 in 30 let (69), zaradi katerih rezultatov ne morem posplošiti niti na celotno populacijo
mladih. Kljub temu menim, da dobljeni rezultati ankete predstavljajo realne podatke, ki se
lahko uporabijo za analizo v okviru diplomskega dela.
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5.2 VZOREC RAZISKAVE IN DEMOGRAFSKI PODATKI
Grafikon 2: Struktura anketiranih po spolu (n = 69)
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Vir: Lasten (Priloga 1).
Anketirane osebe so sprva razdeljene po deležu moških in žensk. Izmed 69 sodelujočih je
anketo v celoti rešilo 42 žensk, kar predstavlja 61 %, in 27 moških, kar predstavlja 39 %
sodelujočih.
Grafikon 3: Starostna struktura anketiranih (n = 69)
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Vir: Lasten (Priloga 1).
Starostna struktura je razdeljena v tri razrede, ki sem jih poljubno opredelil ob izdelavi
anketnega vprašalnika. Prvi je starostni razred od 18 do 22 let, drugi od 23 do 26 let,
tretji pa od 27 do 30 let. Več kot polovica anketirancev (56 %) pripada starostnemu
razredu od 23 do 26 let, kar je morebiti odraz vpliva moje lastne starosti in posledično
populacije mladih v tej starostni skupini, ki jih imam na Facebook profilu, medtem ko 28
% sodelujočih predstavlja mlade od 18 do 22 let, 16 % pa od 27 do 30 let.
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Grafikon 4: Izobrazbena struktura anketiranih (n = 69)
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Vir: Lasten (Priloga 1).
V sklopu demografskih podatkov prikazujem tudi izobrazbeno strukturo mladih med 18 in
30 let. Največ vprašanih ima zaključeno srednješolsko oziroma gimnazijsko izobrazbo (62
%). Sledijo jim mladi z visoko oziroma višjo izobrazbo (33 %). Majhen delež anketiranih
ima končano izobrazbo z nazivom doktor oziroma magister (3 %), najmanj pa jih ima
končano osnovno šolo (2 %).
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5.3 ANALIZA POZNAVANJA IN UPORABE STORITEV E-UPRAVE MED
MLADIMI

Grafikon 5: Pogostost uporabe interneta med anketiranimi (n = 69)
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Vir: Lasten (Priloga 1).
Pri prvem anketnem vprašanju me je zanimal odstotek časa v tednu po dnevih, ki ga
mladi preživijo na internetu. Zanimalo me je, ali ga uporabljajo vsak dan, ali ga
uporabljajo 4 do 6 dni na teden ali pa 1 do 3 dni na teden.
Glede na razvitost in rabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v današnjem času,
menim, da je rezultat pri tem vprašanju zanesljiv pokazatelj pogostosti uporabe interneta
med mladimi, čeprav vzorec pri moji analizi ni reprezentativen na državni ravni. Kar 91 %
vprašanih uporablja internet vsakodnevno, le 9% jih uporablja internet 4 do 6 dni na
teden, nihče pa manj kot 4 dni v tednu.
Raziskava RIS (Raba interneta v Sloveniji), ki je bila opravljena leta 2012, ugotavlja, da
raba interneta v Sloveniji iz leta v leto narašča. V letu 2004 ga je vsak ali skoraj vsak dan
uporabljalo 22,1 % ljudi, starih med 10 in 75 let, v letu 2012 pa je bil zaznan porast rabe
interneta na kar 53,9 % uporabnikov starih med 10 in 75 let. Na mesečni ravni uporabe
interneta pa je pogostost uporabe interneta najvišja prav med mladimi, starimi med 10 in
34 let (odstotek se giblje med 93,9 % in 97,4 %).
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Grafikon 6: Uporaba elektronske pošte (n = 69)
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Vir: Lasten (Priloga 1).
Naslednja ugotovitev o uporabi elektronske pošte je tesno povezana s prejšnjim grafom,
kjer sem ugotavljal pogostost rabe interneta med mladimi. Izmed 69 pravilno izpolnjenih
anket, je kar 98 % tistih, ki elektronsko pošto uporabljajo, le 2 % vprašanih pa
elektronske pošte ne uporablja.
Glede na zelo pogosto rabo interneta iz prejšnjega grafa ugotavljam, da večina mladih ob
vsakodnevni rabi interneta uporablja tudi elektronsko pošto.
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Grafikon 7: Uporaba sodobnih načinov spletnega poslovanja (n = 69)
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Vir: Lasten (Priloga 1).
Pri vprašanju o uporabi sodobnih načinov spletnega poslovanja sem želel izvedeti, ali
mladi v času, preživetem na internetu, ob uporabi elektronske pošte uporabljajo splet tudi
v poslovne namene (spletno bančništvo, spletno plačevanje ipd.).
Dobra polovica, oziroma 55 %, se omenjenega načina poslužuje, malo manj kot polovica,
oziroma 45 %, pa se s plačevanjem prek spleta še ni srečala.
RIS, ki je v letu 2012 opravila analizo nakupov prek spleta, v svoji raziskavi med osebami
v starosti 10−74 let ugotavlja, da je spletni nakup opravilo 39 % oseb. Delež se iz leta v
leto povečuje, saj je iz leta 2006, ko je znašal le 15 %, narastel na 39 % v letu 2012.
Raziskava se je dotaknila tudi spletnega bančništva, kjer je odstotek uporabnikov spletne
banke v letu 2012 znašal 26,4 %, v letu 2008 pa 19,8 %.
Glede na relevantne podatke iz raziskave RIS, ki skozi čas naraščajo v prid uporabi
spletnega poslovanja, predvidevam, da postaja plačevanje storitev prek spleta priljubljeno
tudi med mladimi.
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Grafikon 8: Iskanje informacij, povezanih z javno upravo (n = 69)
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Vir: Lasten (Priloga 1).
Pri vprašanju, kje mladi iščejo informacije o delovanju javne uprave, upravnih postopkih
ipd., izhajam iz anketnega vprašanja, ki je bilo objavljeno na spletnem portalu E-uprava
julija 2010. Med ponujenimi odgovori so bili na voljo: iskanje informacij prek državnega
portala E-uprava, prek ostalih spletnih strani, osebno pri organu javne uprave, preko
telefona in drugo (posameznik lahko napiše svoj odgovor).
Analiza raziskave na omenjenem portalu zajema 60 odgovorov. Med njimi jih je 58,33 %
odgovorilo, da informacije iščejo na spletnem portalu E-uprava, 16,67 % jih je odgovorilo,
da informacije iščejo na spletu, 8,33 % je informacije iskalo preko telefona, 11,67 % jih
ima raje osebni stik pri določenem organu javne uprave, 5 % pa jih je izbralo drug način.
V moji raziskavi je bilo možno obkrožiti več odgovorov. Skupno število odgovorov je v tem
primeru 93. Ugotovil sem, da je splet najboljši ponudnik informacij, ki jih mladi
potrebujejo glede delovanja javne uprave, upravnih postopkov itd. Skoraj dve tretjini vseh
odgovorov (skupno 60) razkriva, da anketirani informacije, povezane z javno upravo,
iščejo na spletu. Tako je na prvem mestu s skupno 32 odgovori prevladoval državni portal
E-uprava. Na drugem mestu z 28 odgovori so ostale spletne strani, kamor se mladi
obrnejo, da bi poiskali določene omenjene informacije, 19 je bilo tistih, ki se pozanimajo o
informacijah preko telefonske komunikacije z organi javne uprave, najmanj pa se jih
odloča za obisk pri organu javne uprave neposredno. To število se giblje do 13
odgovorov. Rubriko »drugo«, kjer je naveden odgovor: »redko iščem«, predstavlja 1
odgovor, zato ne predstavlja vzorca, ki bi vplival na rezultat analize pri tem vprašanju.
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Iskanje informacij je porazdeljeno med vse omenjene načine, le da splet (skupaj s
portalom E-uprava) kot vodilni izstopa. Ker je državni portal E-uprava kot vir informacij,
na katerega se mladi obrnejo, glede na vse odgovore dosegel le tretjino vseh odgovorov,
gre razloge iskati tudi v morebitnem nepoznavanju portala, o tem pa več kasneje v
analizi.
Grafikon 9: Delež imetnikov digitalnega potrdila (n = 69)
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Vir: Lasten (Priloga 1).
Zanimalo me je, ali so mladi tudi imetniki kvalificiranega digitalnega potrdila, ki bi ga
morebiti lahko uporabljali pri poslovanju z e-upravo. Graf zgoraj prikazuje, da 67 %
mladih digitalnega potrdila nima, medtem ko ga ima le 33 % mladih.
Rezultat pri svoji analizi sem primerjal z anketo spletnega portala E-uprava, ki je bila
opravljena 1. 9. 2011, nanjo pa je odgovarjalo 43 oseb brez starostne omejitve. Na
vprašanje, ali so lastniki kvalificiranega digitalnega potrdila, je 79,07 % vprašanih
odgovorilo z DA, 13,95 % je odgovorilo, da potrdila nima, 6,98 % vprašanih pa je
odgovorilo, da potrdila še nimajo, ampak ga nameravajo pridobiti.
Glede na omenjene rezultate iz leta 2011 lahko primerjam imetnike digitalnega potrdila v
letu 2011 z mladimi imetniki digitalnega potrdila v letu 2014. Zaključim lahko z
ugotovitvijo, da ima digitalno potrdilo le tretjina mladih, ostali pa ga bodisi ne potrebujejo
bodisi z njim niso seznanjeni, nekateri ga nameravajo imeti, nekateri pa ga ne želijo imeti.
Glede na celotno populacijo ugotavljam, da se mladi manj zanimajo za digitalno potrdilo
kot anketirani vseh starosti pri raziskavi državnega portala E-uprava.
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Grafikon 10: Poznavanje državnega portala E-uprava (n = 69)

38%
45%

Da
Ne
Delno

17%

Vir: Lasten (Priloga 1).
Vprašanje o poznavanju državnega portala E-uprava predstavlja uvod v zadnji sklop
analize o poznavanju in uporabi storitev e-uprave med mladimi. Ta del se dotika analize o
dejanskem poznavanju in njihovi uporabi. Namenjen je proučitvi hipotez in zaključku z
ugotovitvami.
Državni portal E-uprava uporabniku nudi širok nabor različnih e-storitev; vse od nudenja
informacij o storitvah, ki jih javna uprava ponuja, do možnosti oddajanja vlog preko
interneta, ki se lahko tudi shranijo in natisnejo. Skladno s tem se prihrani veliko časa, saj
ima uporabnik vse, kar potrebuje na enem mestu, kar je tudi namen državnega portala Euprava.
Graf na sliki zgoraj prikazuje poznavanje državnega portala E-uprava med mladimi. Mladi
so s 45 % odgovorili, da omenjeni portal poznajo, nekaj manj, oziroma 38 %, jih
omenjeni portal pozna le delno, medtem ko je 17% je tistih mladih, ki državnega portala
E-uprava sploh ne poznajo.
Iz odgovorov »Da« ne morem razbrati, ali so seznanjeni s celotno vsebino portala, glede
na visok odstotek odgovora »Delno« pa se bolj nagibam k temu, da ne poznajo celotnega
portala. Predvidevam, da je morebitni razlog premajhna informiranost o storitvah, ki jih
portal ponuja. Skoraj petina sodelujočih (17 %) državnega portala E-uprava sploh ne
pozna, kar je še dodaten razlog za intenzivnejšo promocijo portala.
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Grafikon 11: Kraj poizvedbe o državnem portalu E-uprava (n = 69)
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Vir: Lasten (Priloga 1).
Pri naslednjem vprašanju, kjer me je zanimalo, kje so mladi sploh izvedeli za portal Euprava, je bilo več možnih odgovorov. Skupaj sem jih prejel 71. Večina jih je odgovorila le
z enim odgovorom, le dva vprašana sta obkrožila po 2 odgovora. Ugotavljam, da jih je
večina za E-portal izvedela prek spleta (skupno 40 odgovorov), zato se držim mnenja, da
ima omenjen spletni portal dobro povezavo s ključnimi besedami, ki jih uporabnik vtipka v
spletni brskalnik (ključne besede, povezane z informacijami javne uprave) in se mu med
zadetki iskanja izpiše državni portal E-uprava. Omenjeni način izpostavljam kot najboljši
način poizvedbe o državnem portalu E-uprava v današnji dobi IKT (informacijsko
komunikacijske tehnologije). Nekateri so (skupno 19 odgovorov) za državni portal Euprava izvedeli na delovnem mestu ali prek družine in prijateljev, le peščica vprašanih
(skupno 3 odgovori) pa je za omenjen portal izvedela osebno v organih javne uprave.
V primerjavi z vprašanjem, kjer me je zanimalo, kje mladi iščejo informacije o javni
upravi, upravnih postopkih ipd., lahko trdim, da je nizek odstotek poizvedbe na organih
javne uprave takšen zato, ker jih le peščica informacije o delovanju javne uprave in
upravnih postopih tam tudi išče.
Kot zanimivi so se ponudili odgovori pod rubriko drugo, ki je bila obkrožena 9krat. Med
odgovori je večina takšnih, ki za poizvedbo o državnem portalu navaja fakulteto oziroma
drugo šolsko ustanovo, nekdo je navedel, da je za portal izvedel preko mojega anketnega
vprašalnika, nekdo pa je navedel da portala sploh ne pozna. Ob analizi sem ugotovil, da bi
lahko med možnimi odgovori navedel tudi šolsko ustanovo, saj je kar nekaj takih, ki so ta
odgovor navedli.
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Z rezultatom pri tem vprašanju povzemam, da državni portal E-uprava širi svojo sled med
vsemi omenjenimi viri, najboljši način poizvedbe pa še vedno ostaja splet.
Grafikon 12: Obisk državnega portala E-uprava (n = 69)
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Vir: Lasten (Priloga 1).
Pogostost obiska državnega portala E-uprava ima med anketiranimi negativen pridih. Le
peščica mladih portal obiskuje redno oziroma pogosto (skupno 5 %), dve tretjini
vprašanih portal obišče redko (66 %), 29 % mladih pa spletnega portala E-uprava sploh
še ni obiskalo.
Za primerjavo je spletni portal E-uprava v juniju 2011 ljudi spraševal po pogostosti
uporabe portala. Izmed 16 sodelujočih je 43,75 % tistih, ki portal obiščejo redko, 37,5 %
ga pa obišče pogosto. Mejne vrednosti zajemajo 6,25 % dnevne uporabe ter 12,5 %
neuporabe.
Ugotavljam, da mladi glede na analizo ankete spletnega portala redkeje zahajajo na
državni portal E-uprava.
Z analizo anketnega vprašanja zgoraj se kasneje v spletni raziskavi odpre novo
podvprašanje, na katerega so odgovorili tisti, ki so na to vprašanje odgovorili z »nikoli« ali
»redko«. Posledično me je zanimalo, kateri so morebitni razlogi za neuporabo državnega
portala E-uprava.
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Grafikon 13: Poznavanje spletnih storitev E-uprave (n = 69)
60%
51%
50%
40%
29%

30%
18%

20%
10%
2%
0%
Da, vse

Poznam večino
storitev

Poznam le nekatere
storitve

Ne poznam

Vir: Lasten (Priloga 1).
V sklopu vprašanj, ki se nanašajo na poznavanje spletnega portala E-uprava, me je
zanimalo, koliko so mladi seznanjeni s samo vsebino, ki jo spletni portal E-uprava ponuja.
Ugotavljam, da dobra polovica (51 %) mladih pozna le nekatere spletne storitve e-uprave,
29 % mladih storitev pa spletnega portala sploh ne pozna. Peščica je takšnih, ki poznajo
večino storitev (18 %), le 2 % pa poznata vse storitve, ki jih spletni portal E-uprava
ponuja.
Ugotavljam, da se skupen odstotek odgovorov prevesi v negativno smer, zato lahko
zaključim, da večina mladih le delno pozna storitve e-uprave, ali pa jih sploh ne pozna.
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Grafikon 14: Seznanjenost s storitvami E-uprave (n = 69)
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Vir: Lasten (Priloga 1).
Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, ali mladi menijo, da so dovolj seznanjeni z estoritvami, ki jih nudi spletni portal E-uprava. Mnenje tistih, ki menijo, da s storitvami eportala niso dovolj seznanjeni (77 %), kaže na slabo poznavanje e-storitev omenjenega
portala, kar lahko povežem s prejšnjim grafom, kjer je navedeno, da več kot dve tretjini
vprašanih pozna le nekatere storitve e-portala ali pa jih sploh ne poznajo. Le 23 % je
takih, ki menijo, da so s storitvami, ki jih spletna uprava ponuja, dovolj seznanjeni.
Raziskava, ki je bila opravljena julija 2007 preko spletnega portala E-uprava, kjer je na
vprašanje, ali so anketirani dovolj seznanjeni s storitvami, ki jih nudi e-uprava, kaže
naslednje rezultate: le 22,6 % anketiranih je bilo s storitvami dovolj seznanjenih, 75,71 %
anketiranih pa je navedlo, da omenjenih storitev ne poznajo dovolj. Tiste, ki so odgovorili
z odgovorom ne vem, predstavlja delež 1,69 %. Trend odgovorov v letu 2007 je zelo
podoben moji analizi vprašanja o seznanjenosti − seznanjenost mladih s storitvami euprave med mladimi ne kaže razlik v primerjavi s seznanjenostjo med anketiranimi vseh
starosti v letu 2007.
Pri nikalnih odgovorih na vprašanje se odpre še drugo podvprašanje, ki je namenjeno
tistim, ki so na vprašanje o seznanjenosti s storitvami e-uprave odgovorili z odgovorom
ne. Posledično me je ob koncu ankete zanimalo, ali bi se mladi storitev e-uprave bolj
posluževali, če bi bili s portalom in omenjenimi storitvami bolj seznanjeni.
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Grafikon 15: Oddaja elektronske vloge ali shranjevanje oz. kopija obrazca javne uprave
prek spleta (n = 69)
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Vir: lasten (Priloga 1)
Pri prejšnjih vprašanjih me je zanimalo, ali mladi poznajo državni portal E-uprava, nato ali
poznajo spletne storitve e-uprave, sedaj pa me zanima, ali so kdaj že oddali ali natisnili
obrazec ali vlogo preko spletnega portala E-uprava. Odgovori kažejo, da je število tistih, ki
so se tega že lotili, s številom tistih, ki tega še niso storili, enako (polovica, če izvzamem
tistega, ki na vprašanje ni odgovoril).
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Grafikon 16: Poznavanje aktualnih storitev E-uprave (n = 69)
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Vir: Lasten (Priloga 1).
Na spletni strani E-uprave so v rubriki Državljani, ki je pod-portal spletnega portala Euprava, zapisane aktualne e-storitve. Prikazane so v grafu zgoraj.
Možno je bilo obkrožiti več odgovorov, prejel sem jih skupno 145, zanimalo pa me je,
katere od aktualnih storitev e-uprave anketirani poznajo. Ugotovil sem, da jih največ (42)
pozna e-storitev, s katero si državljan Republike Slovenije lahko pridobi evropsko kartico
zdravstvenega zavarovanja ali konvencijskega potrdila. Na drugem mestu prevladuje estoritev »Izdaja osebne izkaznice« s 33 odgovori, nižje vrednosti poznavanja med mladimi
pa zajemajo naslednje e-storitve: »Pridobitev digitalnega potrdila za elektronsko
poslovanje« z 20 odgovori, takoj za njo na lestvici poznavanja je e-storitev »Izdaja
potnega lista« z 19 odgovori, sledi ji e-storitev »Kako pridobim potrdilo o nekaznovanosti«
s 17 odgovori, na zadnjem mestu med naštetimi pa je e-storitev »Pridobitev subvencije za
znižano plačilo vrtca in za oprostitev plačila za drugega in nadaljnje otroke, ki so hkrati v
vrtcu«, ki jo je obkrožilo 14 anketiranih.
Ob dejstvu, da med anketiranimi ni nikogar, ki ni odgovarjal na omenjeno vprašanje,
lahko predvidim, da vsak izmed vprašanih pozna vsaj eno e-storitev. Ugotavljam tudi, da
med poznavanjem e-storitev izstopata e-storitvi »Pridobitev evropske kartice
zdravstvenega zavarovanja ali konvencijskega potrdila«, ter »Izdaja osebne izkaznice«.

53

Grafikon 17: Uporaba aktualnih storitev e-uprave (n = 69)
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Vir: Lasten (Priloga 1).
Zadnje vprašanje je povezano s prejšnjim, kjer sem anketirane spraševal po poznavanju
aktualnih storitev e-uprave, sedaj pa sem jih spraševal o tem, ali so katero izmed naštetih
storitev že uporabili. Možno je bilo obkrožiti več odgovorov, skupno sem jih prejel 93. 5
anketiranih pri tem vprašanju ni obkrožilo ničesar, zato predpostavljam, da doslej niso
uporabili še nobene e-storitve. Delež omenjenih oseb predstavlja 7 % vseh vprašanih,
preostali delež 93 % mladih, ki so obkrožili vsaj eno e-storitev, pa je razviden iz grafa
zgoraj. Iz navedenega predpostavljam, da bi pri anketnem vprašalniku lahko dodal tudi
odgovor »Nisem še uporabil nobene izmed navedenih e-storitev.«
Med naštetimi e-storitvami, ki so jih uporabniki že uporabili, zopet, kot pri prejšnjem
vprašanju prevladujeta e-storitvi »Pridobitev evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
ali konvencijskega potrdila« (skupno 38 odgovorov) ter »Izdaja osebne izkaznice« z 22
odgovori. Na tretjem mestu sta z identičnim deležem 10ih odgovorov e-storitvi »Kako
pridobim potrdilo o nekaznovanosti in »Pridobitev digitalnega potrdila za elektronsko
poslovanje,« z nižjim številom odgovorov pa jima sledita »Pridobitev subvencije za
znižano plačilo vrtca in za oprostitev plačila za drugega in nadaljnje otroke, ki so hkrati v
vrtcu« (7 odgovorov) ter »Izdaja potnega lista« na zadnjem mestu s 6 odgovori.
Ugotavljam, da med tistimi, ki so katero izmed e-storitev e-uprave že uporabili,
prevladujeta e-storitvi »Pridobitev evropske kartice zdravstvenega za varovanja ali
konvencijskega potrdila«, ter »Izdaja osebne izkaznice«.
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Grafikon 18: Morebitni razlogi neuporabe storitev e-uprave (n = 66)
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Vir: Lasten (Priloga 1).
Podvprašanje, pri katerem so me zanimali morebitni razlogi neuporabe storitev e-uprave,
je povezano z vprašanjem o obisku državnega portala E-uprava in se anketirani osebi pri
spletni anketi pojavi le v primeru, če je na omenjeno vprašanje odgovoril/a z »redko« ali
»nikoli«. Takšnih oseb je bilo 66, kar predstavlja 95 odstotni delež celote vseh anketiranih
pri omenjenem vprašanju. Pri izbirnem vprašanju se 4 mladi niso odzvali, kar predstavlja
6 % anketiranih pri omenjenem vprašanju. Ob dejstvu, da je bilo možno obkrožiti več
odgovorov, je preostalih 62 mladih podalo skupno 69 odgovorov.
Na prvem mestu prevladuje odgovor »Nisem dovolj seznanjen-a,« ki predstavlja več kot
polovico vseh odgovorov (37). Sledi mu odgovor, s katerim mladi poudarjajo, da imajo
raje osebni stik pri določenem organu javne uprave (27). Z zelo majhnim številom
odgovorov (4) je na tretjem mestu trditev »Državni portal E-uprava mi ni všeč,« 1 oseba
pa je obkrožila odgovor »Drugo,« pod katerim je bila zapisana trditev razloga neuporabe
»ni potrebe«.
Ugotavljam, da več kot polovica odgovorov predstavlja premajhno seznanjenost s
portalom, kar kaže na nepoznavanje spletnega portala E-uprava, na drugem mestu pa
čisto drugo plat kaže odgovor, s katerim mladi opozarjajo, da imajo raje osebni stik pri
določenem organu javne uprave.
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Grafikon 19: Morebitna pogostejša uporaba ob večji seznanjenosti s storitvami euprave (n = 53)
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Vir: Lasten (Priloga 1).
Zadnje podvprašanje se anketirancem odpre, če so na vprašanje »Ali ste dovolj
seznanjeni z e-storitvami, ki jih nudi javna uprava« odgovorili z »ne«. Delež omenjenih
anketirancev je 77 %, ti pa pri naknadnem vprašanju sestavljajo celoto. Izmed teh je
62% tistih, ki so pritrdili, da bi storitve e-uprave uporabljali bolj pogosto, če bi bili z njimi
bolj seznanjeni, le 4 % pa je takšnih, ki jih boljša seznanjenost nebi pritegnila k bolj
pogosti uporabi storitev e-uprave. Neopredeljeni predstavljajo dobro tretjino, 34 % je
neodločnih, ali bi se bolj pogosto posluževali storitev e-uprave, če bi bili z njimi bolj
seznanjeni.
Ugotavljam, da je zelo malo mladih, ki bi zavračali seznanjenost s storitvami e-uprave,
skoraj dve tretjini jih kaže željo po spoznavanju spletnih storitev e-uprave, malo več kot
tretjina pa jih je do omenjenih storitev neopredeljenih.
Podobno anketno vprašanje je bilo zastavljeno na spletišču portala E-uprava, kjer je 19
anketiranih vseh starosti izbiralo med odgovori »da, zagotovo«, »da, verjetno«, »niti ne«
in »ne«. Anketa je bila opravljena v juniju 2011, podala pa je naslednje rezultate: 52,63
% vprašanih je odgovorilo z »da, zagotovo,« sledijo jim tisti, ki so odgovorili z »da,
verjetno« (21,05 %), 26,32 % vprašanih je odgovorilo z »niti ne«, nihče pa z »ne«. Če
posredno primerjam analizo omenjenega anketnega vprašanja z mojim rezultatom, lahko
potrdim, da je tudi med mladimi večina tistih, ki bi se zagotovo ali najverjetneje odločilo
za bolj pogosto uporabo storitev e-uprave. Ugotavljam, da zanimanje za znanje o spletnih
storitvah e-uprave prevladuje z večino vprašanih.
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6

UGOTOVITVE IN PREVERJANJE VELJAVNOSTI HIPOTEZ

V tem poglavju se opredeljujem do hipotez, ki sem si jih zastavil v uvodnem delu, s tem
pa bom tudi poiskal odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje, ki se glasi: Koliko

mladi v Republiki Sloveniji poznajo in uporabljajo spletne storitve e-uprave?.
 HIPOTEZA 1: Raba interneta med mladimi je pogosta, zanimajo pa se tudi za

storitve, ki jih ponuja splet oz. spletne storitve uprave.
Rezultati uvodnega dela analize o poznavanju in uporabi storitev e-uprave med mladimi
zares kažejo na pogosto uporabo interneta med mladimi. Med njimi je kar 91 %
vsakodnevnih uporabnikov spleta in 9 % uporabnikov, ki internet uporabljajo pogosto (4do 6-krat tedensko). S tem lahko potrdim prvi del hipoteze 1, da so mladi pogosti oz.
vsakodnevni uporabniki spleta. Poleg pogoste uporabe interneta so tudi aktivni uporabniki
elektronske pošte (98 %), več kot polovica (55 %) pa se jih poslužuje tudi sodobnih
načinov spletnega plačevanja.
V drugem delu hipoteze 1, ali se zanimajo za storitve, ki jih ponuja splet oz. spletne
storitve uprave, se opiram na odgovore, kje iščejo informacije o delovanju javne uprave,
upravnih postopkih itd. Ker jih je večina odgovorila (60 odgovorov od skupno 93
odgovorov), da informacije iščejo neposredno na portalu E-uprava ter prek spleta, lahko
potrdim hipotezo, da se za omenjene storitve zanimajo.
 HIPOTEZA 2: Mladi so seznanjeni z državnim portalom E-uprava.
Pri omenjeni hipotezi me je zanimala seznanjenost mladih z državnim portalom E-uprava.
Rezultati kažejo, da je malo tistih, ki s portalom niso seznanjeni (17%), večina mladih pa
je z njim seznanjena (45 %) ali pa je zanj vsaj že slišala (38 %). Nagibam se k temu, da
mladi ne poznajo celotnega portala. Visok delež anketiranih (66 %) ga tudi obišče zelo
redko oz. nikoli (29 %). Vse to spodbuja dvom, da v celoti poznajo državni portal Euprava. Kljub temu je za mojo analizo pomemben delež odgovorov »Da« in »Delno«.
Hipotezo 2 lahko potrdim, z opombo, da je pri anketirancih vprašljivo oz. pomanjkljivo
vsebinsko poznavanje storitev, kar je predmet obravnavane hipoteze 3 v nadaljevanju.
 HIPOTEZA 3: Mladi uporabljajo samo določene storitve, ki jih nudi državni portal

E-uprava.
Kot sem ugotovil v raziskavi, je večina anketiranih (64) že uporabila vsaj eno e-storitev.
Na podlagi tega lahko zaključim, da mladi uporabljajo samo določene storitve, ki jih
potrebujejo. Po uporabi storitev e-uprave izstopata storitvi »Izdaja osebne izkaznice« in
»Pridobitev evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali konvencijskega potrdila.«
Moje mnenje je, da je to posledica potrebe le po določenih storitvah, ki se pojavijo v tem
starostnem obdobju (največkrat gre prav za omenjene naštete aktualne storitve – npr.
mladi pogosto potrebujejo potrdilo o nekaznovanosti, ker želi biti veliko delodajalcev
seznanjenih s to listino, prav tako veliko mladih potuje in je dobro, da imajo evropsko
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kartico zdravstvenega zavarovanja ali konvencijsko potrdilo, prav tako pa osebno
izkaznico, ki je postala nadomestilo za potni list). Dodatno uporabo le določenih storitev
potrjujejo tudi odgovori na vprašanje o imetnikih digitalnega potrdila, kjer jih kar 67%
tega potrdila nima. Na podlagi tega hipotezo 3 potrjujem.
 HIPOTEZA 4: Mladi niso dovolj informirani o vseh storitvah, ki jih ponuja državni

portal E-uprava.
Hipoteza, ki je ključna za nadaljnje državne raziskave, ki bi se lahko razvile iz mojega
diplomskega dela, je prav tako potrjena. Ugotovil sem, da kar 57 % mladih ni dovolj
seznanjenih s spletnimi storitvami, ki jih ponuja državni portal E-uprava. To je povezano
tudi z redkim obiskom spletnega portala, kjer uporabnik lahko poišče vse e-storitve javne
uprave, ki jih potrebuje, ter uporabo le določenih storitev v določenem starostnem
obdobju (kot že zgoraj). Ob večji seznanjenosti (62 %) s storitvami pa bi jih mladi več
uporabljali.
Vse 4 zastavljene hipoteze sem tako preko empiričnega dela diplomskega dela potrdil v
okviru ugotovitve, da obstaja pomanjkanje vsebinske informiranosti mladih o poznavanju
storitev e-uprave. Predloge za preseganje manjka informiranosti pa bom podal v
zaključnem poglavju.
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7

ZAKLJUČEK

Vsaka reforma, ki je potrebna za nenehen razvoj države in njene konkurenčnosti v svetu,
je ključ do uspešnosti in učinkovitosti v prihodnosti. Tako se je reform posluževala tudi
naša javna uprava. Želela je postati učinkovita, uspešna, uporabniku prijazna, sposobna,
legitimna, odgovorna, odzivna, profesionalna in bolj pravična. Pomemben del reform, ki
smo jih bili deležni v našem prostoru, sta tudi e-poslovanje skupaj z e-upravo z začetkom
razvoja v letu 2000, skladno z razvojem interneta.
Vizija o e-poslovanju je, kot sem tekom pregleda teorije ugotovil, s seboj prinesla povsem
nove vidike administrativnega poslovanja, ki je vidno na vseh področjih: od ureditve
komunikacije javne uprave z njenimi subjekti (G2C, G2B, G2G), do celotnega delovanja v
okviru notranje organizacije, kadrov, upravnih postopkov in dokumentarnega gradiva.
Razlog za uvedbo je bila želja po večji učinkovitosti in uspešnosti zagotavljanja storitev in
komunikacije z državljani, kar ji po mojem mnenju uspeva. Celotno e-poslovanje tako
zajema hiter, kakovosten in ugoden dostop državljanov do informacij in storitev javne
uprave ob močni podpori IKT. Močno je zmanjšan odziven čas reševanja zadev, storitve
pa so dostopne kjer koli in kadar koli prek spleta na uporabniku prijazen način.
Z namenom predstaviti elektronsko upravo ter storitve, ki jih ponuja, sem želel raziskati
kako dobro mladi poznajo in uporabljajo storitve e-uprave. Ker vlada vsesplošno
nezaupanje v državo, se ta trudi državljanom zagotavljati čim večje zadovoljstvo in
zaupanje vanjo. Po mojem mnenju je uvedba e-uprave pomemben člen pri ustvarjanju
večjega zaupanja, saj prinaša veliko prednosti – kot sem ugotovil tudi za mlade. Na
osnovi rabe IKT zagotavlja storitve državljanom in poslovnim subjektom ter zaposlenim
znotraj javne uprave. Tako je država prešla iz papirnatega k elektronskemu poslovanju, ki
predstavlja tudi nižje stroške e-storitev. Organi si sedaj lahko izmenjujejo podatke preko
uradnih evidenc, kar uporabniku prihrani veliko časa pri urejanju vsesplošnih zadev z
državo. Njen osnovni namen je uporabniku zagotoviti čim večje število kakovostnih in
preglednih storitev po načelu »vse na enem mestu«. Pri razvoju storitev izhaja iz potreb
uporabnikov, zato tvori osnovne življenjske situacije, po katerih smiselno nudi svoje estoritve. V diplomskem delu sem se tako osredotočil predvsem na poslovanje države z
njenimi državljani, še posebej z mladimi.
Skladno z razvojem e-uprave se kažejo tudi omejitve, ki ovirajo njeno uspešno izvajanje.
Ob nezaupanju v državo in posledično težjem sprejemanju vseh novosti, ki se zgodijo, je
vprašljiva tudi dostopnost omenjenih storitev, saj niso na voljo vsem (zaradi socialnega
statusa ali drugih razlogov). Splet prinaša tudi mnogo nevarnosti, zato je vprašljiva tudi
varnost podatkov, ki jih razkrije uporabnik, ko uporabi spletne storitve e-uprave. Pogosto
so novosti uporabniku tudi nepoznane, zato je njihova glavna pomanjkljivost seznanjenost
s storitvami e-uprave.
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Premajhna seznanjenost je bila tudi ena izmed mojih ugotovitev empiričnega dela, kjer
sem skušal odgovoriti na raziskovalno vprašanje: Koliko mladi v Republiki Sloveniji
poznajo in uporabljajo spletne storitve e-uprave?. Danes je razvoj tehnologije, družbe in
življenja nasploh hiter, predvsem mladi so vključeni v več aktivnosti, zato svoje aktivnosti
razporejajo glede na prioritete. Pogosto jim za nekatere stvari preprosto zmanjka časa ali
pa se jim ne zdijo dovolj pomembne, da bi jih uvrstili na seznam prioritet višje po njihovi
lestvici. Tako mladim poslovanje z državo ni na prvem mestu, na kar nakazujejo izsledki
moje raziskave. Na podlagi rezultatov raziskave, ki sem jo opravil med mladimi, sem prišel
do naslednjih zaključkov: raba interneta med mladimi je pogosta, zanimajo pa se tudi za
spletne storitve e-uprave; mladi so seznanjeni z državnim portalom E-uprava, medtem ko
je analiza odgovorov odkrila tudi, da uporabljajo le določene e-storitve. Potrdil sem tudi
zadnjo hipotezo, da mladi niso dovolj informirani o storitvah, ki jih nudi državni portal Euprava. Namen raziskave, ki je bil ugotoviti poznavanje spletnih storitev med mladimi,
ugotoviti interes za uporabo ter se soočiti z razlogi za morebitno neuporabo, je bil s
potrjenimi hipotezami dosežen. Prav tako sem odgovoril na raziskovalno vprašanje, da
mladi sicer poznajo državni portal E-uprava, niso pa dovolj seznanjeni s spletnimi
storitvami, ki predstavljajo njegovo vsebino, in uporabljajo le določene. Rezultat je
pokazal, da sta najbolj aktualni storitvi med mladimi »Izdaja osebne izkaznice« in
»Pridobitev evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali konvencijskega potrdila,« ki se
skladata s potrebami mladih v raziskovanem starostnem obdobju, vsekakor pa so se
strinjali, da bi ostale storitve pogosteje uporabljali, če bi bili z njimi bolj seznanjeni.
Na podlagi rezultatov sem razmišljal tudi o predlogih, kako mladim približati državni portal
E-uprava in storitve, ki so z njim povezane, z namenom, da bi se jih v času sodobne IKT
in informacijske družbe tudi več posluževali.
Glede na to, da država želi povečati uporabo e-storitev javne uprave in da spletni portal
E-uprava ponuja vedno več storitev – kar je iz vidika selitve poslovanja državljanov z
državo na splet pozitivno – bi morala država narediti tudi več promocije in mlade bolj
seznaniti z njimi, ali vsaj s samim portalom. Promocija bi se lahko odvijala tudi preko
socialnih omrežij, kjer se mladi veliko zadržujejo. Morda s kakšnimi aplikacijami, ki bi jih
povezale na državni portal E-uprava, te pa bi se lahko razvile v sodelovanju z mladimi. Za
tiste, ki mogoče nimajo možnosti dostopa do spletnih storitev e-portala, je pri nas na voljo
zelo veliko javnih e-točk, ki so lahko tudi predmet promocije. Najprej pa bi bilo potrebno
preveriti, katere storitve so za mlade najbolj pomembne, jih poudariti in predstaviti kot
uvod ostalim storitvam, ki bi jih spoznali sami ob srečanju z omenjenimi. Katere so
prednostne, bi lahko ugotovili z anketami na državni ravni, ali pa z delavnicami za mlade
in fokusnimi skupinami.
Predvsem pa bi morala država delati na poudarjanju pomembnosti sodelovanja mladih z
državo, da bi se ti čutili bolj vključeni v demokratično družbo in bolj spoštovali ter zaupali
v državne organe – ne na podlagi morda prevladujočega negativnega splošnega mnenja,
temveč na podlagi njihovih lastnih (pozitivnih) izkušenj – prvih ali večkratnih.
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S tem bi bili mladi bolj povezani z državo in njenimi storitvami, ki jih ponuja. Morda bi se
bolj zavedeli, da omenjene interaktivne spletne storitve koristijo tudi oz. predvsem njim in
da država že sedaj skrbi zanje na veliko različnih načinov. Spletni portal E-uprava in z
njem povezane spletne storitve so tako lahko zares odlična priložnost za učinkovito
sodelovanje države z državljani, predvsem mladimi, ki želijo z enim klikom urediti vse
stvari.
Prepričan sem, da bodo izsledki in predlogi v okviru mojega diplomskega dela spodbuda,
da država naredi obsežnejšo analizo potreb in aktivnosti mladih v okviru portala E-uprava
in njenih storitev ter naredi sodelovanje z mladimi uspešno in učinkovito.
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PRILOGA 1:
ANALIZA POZNAVANJA IN UPORABE STORITEV E-UPRAVE

Kratko ime ankete: E-UPRAVA
Dolgo ime ankete: ANALIZA POZNAVANJA IN
UPORABE STORITEV E-UPRAVE
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Aktivna od: 21. 07. 2014

Aktivna do: 21. 10. 2014

Avtor: bijuklic.marko
Dne: 1. 7. 2014
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XSPOL - Spol:
Moški
Ženski
Q1 - Starost
18-22 let
23-26 let
27-30 let
XIZ1a2 - Končana izobrazba
Osnovna šola
Srednja šola ali gimnazija
Višja/visoka šola
Magister/doktor
Drugo:
Q2 - Kako pogosto uporabljate internet?
1- do 3-krat tedensko
4- do 6-krat tedensko
Vsak dan
Q3 - Ali uporabljate elektronsko pošto?
Da
Ne
Q4 - Ali se poslužujete sodobnih načinov plačevanja prek spleta?
Da
Ne
Q5 - Kje najpogosteje iščete informacije o delovanju javne uprave, upravnih
postopkih itd.?
Možnih je več odgovorov
Državni portal E-uprava
Ostale spletne strani
Preko telefona
Osebno pri organu javne uprave
Drugo:
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Q6 - Ali imate spletno digitalno potrdilo?
Da
Ne
Q7 - Ali poznate Državni portal E-uprava?
Da
Ne
Delno
Q8 - Na kakšen način ste izvedeli za državni portal E-uprava?
Možnih je več odgovorov
Prek spleta
Delovno mesto/družina/prijatelji
Osebno v organih javne uprave
Drugo:
Q9 - Kako pogosto obiskujete državni portal E-uprava?
Nikoli
Redko
Pogosto
Redno
Q10 - Poznate storitve e-uprave?
Da, vse
Poznam večino storitev
Poznam le nekatere storitve
Ne poznam
Q11 - Menite, da ste dovolj seznanjeni z e-storitvami, ki jih nudi javna uprava?
Da
Ne
Q12 - Ste kdaj oddali elektronsko vlogo ali natisnili obrazec javne uprave prek
interneta?
Da
Ne
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Q13 - Katero/e izmed najbolj aktualnih e-storitev poznate?
Možnih je več odgovorov
Izdaja osebne izkaznice
Izdaja potnega lista
Kako pridobim potrdilo o nekaznovanosti
Pridobitev digitalnega potrdila za elektronsko poslovanje
Pridobitev evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali konvencijskega potrdila
Pridobitev subvencije za znižano plačilo vrtca in za oprostitev plačila za drugega in
nadaljnje otroke, ki so hkrati v vrtcu
Q14 - Katero/e izmed najbolj aktualnih e-storitev ste že uporabili?
Možnih je več odgovorov
Izdaja osebne izkaznice
Izdaja potnega lista
Kako pridobim potrdilo o nekaznovanosti
Pridobitev digitalnega potrdila za elektronsko poslovanje
Pridobitev evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali konvencijskega potrdila
Pridobitev subvencije za znižano plačilo vrtca in za oprostitev plačila za drugega in
nadaljnje otroke, ki so hkrati v vrtcu
IF (3) Q9 = [1, 2]
Q15 - Morebitni razlogi neuporabe storitev e-uprave?
Možnih je več odgovorov
Nisem dovolj seznanjen/a
Državni portal E-uprava mi ni všeč
Raje imam osebni stik pri določenem organu javne uprave
Drugo:
IF (2) Q11 = [2]
Q16 - Bi se bolj pogosto posluževali storitev e-uprave, če bi bili z Državnim
portalom E-uprava in storitvami, ki so z njim povezani, bolj seznanjeni?
Da
Ne vem
Ne
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