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POVZETEK
Smo v času, ko so podjetja vedno bolj izpostavljena globalni konkurenci, ki jih sili v
racionalizacijo stroškov, učinkovitost in kakovost. Izpostavljeni smo neprestanim
znanstvenim odkritjem in tehnično-tehnološkim novostim. V svetu hitrih sprememb je
prisotna potreba po hitrih in učinkovitih odzivih podjetij in organizacij na te
spremembe. Potreba po fleksibilnosti in inovacije silijo podjetja v razčlenitev njihovih
procesov v obvladljive celote. V poslovnem svetu so vse bolj pomembni zbiranje,
obdelava, shranjevanje in posredovanje podatkov in informacij. Podjetniki so pogosto
v negotovosti, kakšno programsko opremo naj izberejo, da bo najbolje podprla
poslovanje podjetja. V podjetjih potrebujejo celovite informacijske sisteme, ki so
zgrajeni na podlagi skupne baze podatkov. Taki informacijski sistemi omogočajo
podporo različnim poslovnim funkcijam v podjetju, od vodenja, računovodstva,
financ, trţenja, proizvodnje do kadrov. V diplomskem delu sem raziskala in opisala
moţnosti elektronskega sodelovanja med javno upravo in poslovnimi subjekti na
podlagi informacijskih orodij.
Ključne besede: informacijski sistem, poslovni subjekt, javna uprava, elektronsko
poslovanje.
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SUMMARY
Nowadays companies are increasingly exposed to global competition that forces
them to rationalize the costs, efficiency and quality. We are constantly exposed to
scientific discoveries and technical-technological innovations. In the world of rapid
changes is present a need for fast and efficient responses of companies and
organizations to these changes. The need for flexibility and innovations is forcing
companies in the breakdown of their processes to manageable whole. In the
business world are increasingly important gathering, processing, storage and
transmission of data and information. Contractors are often uncertain which software
to choose to make best support to business. The companies need comprehensive
information systems that are built on the basis of a common database. Such
information systems provide support to various business functions within the
company, from management, accounting, finance, marketing, production to
personnel. In this thesis I explored and described possibilities of electronic
cooperation between public administration and business entities on the basis of
information tools.
Key words: information system, business entity, public administration, electronic
business (e-business).

iii

KAZALO
POVZETEK ...................................................................................................... ii
SUMMARY ..................................................................................................... iii
1

UVOD ....................................................................................................... 1

1.1

NAMEN IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA .......................................................... 3

1.2

METODE DELA ........................................................................................... 3

2

INFORMACIJSKI SISTEMI POSLOVNIH SUBJEKTOV.............................. 5

2.1

VLOGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V POSLOVNEM SISTEMU ..................... 5

2.2

INTEGRIRANA OBDELAVA PODATKOV ......................................................... 7

2.3

POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEM PODJETJA AGB LAB D. O. O. ................ 9

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
3

Predstavitev podjetja ............................................................................... 9
Uporabniško programsko orodje podjetja ................................................. 9
Uporaba programskih modulov v informacijskih podsistemih .................... 11
Varnost in zaščita podatkov ................................................................... 14
Analiza infomacijskih potreb podjetja ..................................................... 15

ELEKTRONSKO POSLOVANJE Z VIDIKA RELACIJE POSLOVNI SUBJEKT
– JAVNA UPRAVA .................................................................................. 17

3.1

RAZVITOST PONUDBE E-STORITEV ZA POSLOVNE SUBJEKTE V SLOVENIJI 19

3.2

PRAVNI OKVIRI ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA ........................................ 22

3.3

MOŢNOSTI UPORABE PROGRAMSKEGA ORODJA PODJETJA PRI
ELEKTRONSKEM SODELOVANJU Z JAVNO UPRAVO .................................... 24

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8

Vse na enem mestu (portal e-VEM) ........................................................ 24
Vloge v elektronski obliki ....................................................................... 26
Računi v elektronski obliki...................................................................... 27
Predloţitev poročil drţavnim institucijam ................................................. 27
E-bančništvo ......................................................................................... 33
E-zaposlitve .......................................................................................... 34
E-carina ................................................................................................ 34
Javni razpisi .......................................................................................... 35

iv

4

UPORABA IN ZADOVOLJSTVO Z E-STORITVAMI V SLOVENIJI ........... 37

5

PRIPOROČILA ZA USPEŠNEJŠO POVEZAVO POSLOVNIH SUBJEKTOV Z
JAVNO UPRAVO..................................................................................... 42

6

ZAKLJUČEK............................................................................................ 44

LITERATURA ................................................................................................ 46
VIRI ............................................................................................................. 47
SEZNAM SLIK IN TABEL .............................................................................. 50
SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC ............................................................... 51
IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA ......................................... 52

v

1 UVOD
Razvoj informacijske tehnologije in elektronsko poslovanje sta v zadnjih desetih letih
dosegla nepričakovan razvoj. Ţe od svojega nastanka je informacijska tehnologija
spreminjala dojemanje in delovanje posameznikov in druţbe. Potenciali, ki so na
voljo, so veliki, prav tako teţave, vse pa kaţe na potrebo po razumevanju ne le
tehničnih plati tehnologije, temveč interakcije tehnologije s človekom.
Skupaj z nastajanjem informacijske druţbe se spreminja podoba podjetij; na zunaj v
obliki razvoja in uporabe informacijskih sistemov, znotraj pa s spreminjanjem odnosa
med podjetji in posamezniki. Ključni dejavniki za podjetja v prihodnosti bodo tako
informacije, znanje, inovativnost in kreativnost ter uporaba informacijskih tehnologij
v obliki informacijskih orodij, skupaj s pravilnim vodenjem posameznikov.
Telekomunikacijske tehnologije omogočajo prenos podatkov na daljavo in v različnih
oblikah, kar omogoča uporabnikom večji doseg, kot bi jim bilo to fizično mogoče.
Omogočajo širši obseg zajemanja podatkov in s tem pridobivanja informacij in
znanja. Informacijska tehnologija nam pomaga pri hranjenju velike količine podatkov,
olajša rutinske postopke in vsakemu posamezniku nudi nove moţnosti za ustvarjanje
in razvoj.
Uporaba informacijske tehnologije in razvoj interneta sta spodbudila razvoj
elektronskega poslovanja. Sam pojem elektronsko poslovanje (v nadaljnjem besedilu
e-poslovanje) pomeni poslovanje brez fizičnega stika med poslovnima partnerjema.
Najširše gledano je to izmenjava poslovnih informacij in aktivnosti preko omreţij s
pomočjo računalniške izmenjave podatkov in podobnih tehnologij. Evropska komisija
(http://ec.europa.eu/index_sl.htm) opredeljuje e-poslovanje kot katerokoli obliko
poslovne transakcije, pri kateri stranke sodelujejo elektronsko, namesto da bi si
fizično izmenjavale dokumente. E-poslovanje sloni na obdelavi in prenosu podatkov,
vključno s tekstom, zvokom in sliko. Pokriva različne dejavnosti: elektronsko trţenje
blaga in storitev, elektronsko dostavo digitalnih vsebin, elektronski prenos denarja
idr.
Razvoj informacijske tehnologije ne prinaša sprememb samo na gospodarskem
področju, ampak tudi v poslovanju javne uprave. Elektronsko poslovanje vztrajno
prodira v naše ţivljenje in razbremenjuje uporabnike večine vsakdanjih opravil.
Slovenija se tako kot številne drţave po svetu trudi prilagajati novim načinom
komuniciranja. S preureditvijo drţavne uprave in uvajanjem novih načinov poslovanja
se drţava ţeli pribliţati drţavljanom.
Pred nekaj leti je drţava začela vlagati v izgradnjo informacijske infrastrukture ter v
izobraţevalne procese s področja informatike. Naslednji korak je bila prilagoditev
zakonodaje novemu načinu poslovanja, ki je temelj za urejeno izvajanje
elektronskega poslovanja. Bistveni korak pri pribliţevanju storitev javne uprave je bila
v Sloveniji objava enotne spletne strani konec leta 2003 (e-uprava - http://www.e-
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uprava.gov.si), ki predstavlja medij za elektronsko poslovanje med javno upravo in
drţavljani, med javno upravo in podjetji ter med organi znotraj javne uprave.
Drţavljan pogostokrat ni čisto prepričan na kateri oddelek in na kateri organ se mora
obrniti, da bi prišel do določene informacije ali storitve. Z vzpostavitvijo spletne strani
e-uprava je drţavljanom olajšan dostop do iskane storitve in organa, ki je za to
pristojen. Drţava si prizadeva dvigniti preglednost delovanja javne uprave s
posredovanjem informacij o sestavi, vlogi in delovanju organov javne uprave.
Prizadeva si učinkovito in enostavno posredovanje storitev čim večjemu številu
drţavljanov in podjetij z uvajanjem elektronskih storitev. V prihodnosti naj bi bilo
mogoče vse storitve opraviti po elektronski poti. Storitveni portal je oblikovan na
osnovi ţivljenjskih situacij tipičnih uporabnikov ciljnih skupin (drţavljanov, podjetij in
organov javne uprave). Uporabnikom naj bi bilo omogočeno opravljanje storitev z
enega mesta brez poznavanja formalno-pravne strukture organov javne uprave. Prav
tako je namen oz. cilj spletne strani dvig demokratičnosti delovanja javne uprave in
aktivno vključevanje uporabnikov v proces delovanja. Vsak drţavljan lahko preko
spleta stopi v neposreden stik z drţavnim organom, poda svoje stališče o drţavnih
temah, kar mu omogoča moţnost udeleţbe, svetovanja in odločanja, kar pa lahko
posledično dvigne zaupanje v delovanje javne uprave.
Prednosti takšnega poslovanja so predvsem zmanjšanje stroškov, prihranek časa,
učinkovitost in transparentnost. Tako postaja Slovenija konkurenčna drţavam EU in
ima vse mehanizme, da se lahko pribliţa najboljšim.
V diplomskem delu sem raziskala in opisala moţnosti elektronskega sodelovanja med
javno upravo in zunanjimi subjekti na podlagi informacijsko tehnoloških rešitev. Ker
je spekter moţnosti sodelovanja med različnimi subjekti obseţen, sem se omejila na
področje, s katerim se soočam vsakodnevno, in sicer na povezave poslovnih
subjektov z javno upravo.
Diplomsko delo je razdeljeno na šest poglavij. V začetku predstavljam namen in cilje
ter metode priprave diplomskega dela. Drugo poglavje je namenjeno teoretičnim
spoznanjem o informacijskih sistemih in integrirani obdelavi podatkov, predvsem v
povezavi s poslovnimi subjekti. Poseben poudarek gre vlogi informacijskih sistemov
pri zagotavljanju informacijske podpore za upravljanje in odločanje v organizacijah.
Obenem predstavljam programsko orodje podjetja AGB Lab d. o. o., ki ga je podjetje
implementiralo kot rešitev, s katero je zagotovilo integracijo in racionalizacijo
poslovnih procesov ter razloge za uvedbo celovite informacijske rešitve. Podatki
morajo biti organizirani tako, da je zagotovljen hiter dostop, učinkovita obdelava in
njihova zaščita. Hkrati poglavje opisuje potrebe po informacijah, proces informiranja
in organizacijske rešitve na obravnavanem področju. V tretjem poglavju se
osredotočim predvsem na moţnosti neposredne uporabe programskega orodja
poslovnega subjekta v različnih, najbolj pogostih oblikah elektronskega sodelovanja z
javno upravo. To poglavje obravnava tudi razvitost ponudbe elektronskih storitev
javne uprave v Sloveniji ter pravno podlago za razvoj le-teh. V četrtem poglavju, na
podlagi predhodnih raziskav, predstavim koliko in za katere namene poslovni subjekti
v Sloveniji elektronske storitve uporabljajo. V petem poglavju diplomskega dela so
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prikazane priloţnosti in omejitve, ki jih prinaša izkoriščenost integriranih programskih
orodij za elektronsko sodelovanje z javno upravo in predlogi izboljšav oziroma
priporočila za uspešnejše sodelovanje med obravnavanima subjektoma.
1.1 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je prikazati obstoječe moţnosti uporabe informacijskih
sistemov za elektronsko sodelovanje poslovnih subjektov z javno upravo v Sloveniji.
Predstaviti ţelim predvsem prednosti in pripravljenost slovenskih podjetij na uporabo
tovrstnega sodelovanja. V zadnjih letih je bilo v Sloveniji precej narejenega na
področju elektronskega poslovanja, predvsem na področju oddajanja zunanjih
računovodskih poročil. Spoznanje o pomembnosti in moţnostih elektronskega
poslovanja se mora razširiti iz strokovnih krogov in postati osnovno vedenje vseh
gospodarstvenikov, managerjev v javni upravi in nenazadnje vseh nas potrošnikov in
kupcev.
Cilji diplomskega dela so naslednji:
- prikazati vlogo informacijskega sistema poslovnega subjekta v povezavi z
javno upravo,
- prikazati obstoječe moţnosti in pomen elektronskega sodelovanja med
poslovnimi subjekti in javno upravo,
- z anketami, ki so bile izvedene med slovenskimi podjetji, ugotoviti
pripravljenost poslovnih subjektov v Sloveniji na sprejemanje novega načina
komuniciranja z javno upravo, analizirati intenziteto uporabe elektronskega
poslovanja, ugotoviti trenutno stanje dosegljivosti elektronskih storitev v javni
upravi in dejansko rabo le-teh ter zadovoljstvo z njimi in na tej podlagi podati
smernice za uporabo elektronskega poslovanja v slovenskih podjetjih,
- na konkretnem primeru uporabiti spoznanja, jih povezati v predlog izboljšav, ki
bodo zagotovile kvalitetnejšo storitev in s tem pripomogle k bolj preglednemu,
enostavnemu, uporabniku prijaznemu in učinkovitejšemu delovanju podjetja,
- predstaviti nujnost in pomen novih tehnologij in sistemov za elektronsko
poslovanje, ki ni samo v podporo poslovnim funkcijam in procesom, ampak
neposredno vplivajo na oblikovanje rešitev v smislu prenove poslovnih
procesov in oblikovanja novih strategij.
1.2 METODE DELA
Za dosego ţelenega cilja v diplomskem delu sem uporabila znanja, pridobljena pri
dosedanji zaposlitvi kot tudi spoznanja iz domače in svetovne literature ter prakse.
Pri preučevanju teme sem uporabila metode deskripcije, dedukcije, analize
teoretičnih spoznanj, pridobljenih s pomočjo proučevanja domače in tuje literature
ter drugih virov, statistične podatke, ugotovitve predhodnih raziskav in anket ter
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metodo sinteze, kjer sem zdruţila teoretična in praktična spoznanja v nove predloge
rešitev.
Obravnavana tema izhaja iz področja, ki je dnevno spreminjajoč se pojav. To zahteva
sprotno spremljanje novosti in pridobivanje novih znanj, saj le-ta hitro zastarajo.
Predpostavljam, da bodo podatki, ki jih bom pridobila, aţurni in bodo temeljili na
zadnjih ugotovitvah raziskav.
Kljub temu, da je obravnavana tema predmet novejših proučevanj, se bom izognila
nekaterim splošnim opisom pojmov.
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2 INFORMACIJSKI SISTEMI POSLOVNIH SUBJEKTOV
Informacije opredelimo kot znanje o predmetih, stvareh, pojmih, torej o stvarnosti, ki
nas obdaja. Pretok in izmenjava informacij je moţna samo, če obstajata pošiljatelj in
prejemnik. Pri procesu izmenjave informacij pošiljatelj in prejemnik nista nujno na isti
lokaciji in tudi nista nujno na zvezi v istem trenutku. Zato je potrebno pri izmenjavi
informacij premostiti lokacijsko in časovno razdaljo med pošiljateljem in
prejemnikom. Izmenjavo informacij med njima rešuje informacijski sistem (po
Vintarju, 2003, str. 53)
Informacijski sistem je le en vidik (podsistem) poslovnega sistema, ki proizvaja vse
potrebne informacije za delovanje le-tega in njegovega okolja. Osnova za delovanje
in upravljanje poslovnega sistema je torej informacijski sistem, ki predstavlja
organizacijsko-tehnično okolje, v katerem potekajo procesi, s katerimi se zagotavljajo
potrebne informacije (po Vintarju, 1999, str. 49-50).
Informacijski sistem je torej sklop postopkov, podatkov, ljudi in informacijske
tehnologije, namenjen učinkovitemu zbiranju, obdelavi, shranjevanju in posredovanju
podatkov uporabnikom. Je mnoţica aplikacij in aktivnosti, ki so potrebne za
upravljanje, obdelavo in uporabo informacij kot virov organizacije, naravnan k
uresničevanju ciljev posameznega sistema.
Značilnosti sodobnih informacijskih sistemov so: kompleksnost, integriranost,
odprtost, dinamičnost in prilagojenost delu uporabnikov na vseh ravneh.
Informacijski sistemi so v organizacijah postali eden najpomembnejših dejavnikov.
Danes niso namenjeni zgolj pasivni obdelavi podatkov, ampak se vedno bolj
uporabljajo kot aktivna podpora za laţje sprejemanje poslovnih odločitev.
2.1 VLOGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V POSLOVNEM SISTEMU
Organizacija kot sistem je kompleksna in povezana z okoljem. Je komunikacijska
mreţa, v kateri posamezniki in skupine vzajemno izmenjujejo informacije, s tem
postaja vse pomembnejša gradnja informacijskih sistemov. V organizaciji se izvaja
niz aktivnosti, s katerimi se veličine materialne, energijske in informacijske narave
transformirajo v izhodne. Vsaka organizacija je del druţbe in izpolnjuje del druţbenih
potreb, zato je povezana z ostalimi podsistemi s številnimi interakcijami (po Vintarju,
1999, str. 44).
»Sistemski model organizacije temelji na njeni odprtosti in poudarja njeno
vsestransko povezanost z okoljem. Vsaka taka organizacija je odprt sistem, ki
vsestransko komunicira s svojo okolico - izmenjuje materialne proizvode, energijo in
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informacije. Na primer, finančna sredstva, ki zagotavljajo redno poslovanje in
investicijske posege, so deloma generirana iz okolice sistema (banke, drugi poslovni
partnerji), večinoma pa morajo biti rezultat samofinanciranja. Kadri, predmeti dela in
sredstva za delo so tiste komponente, ki jih vsaka obstoječa gospodarska
organizacija ţe mora imeti, vendar jih je potrebno stalno dopolnjevati, menjati,
izpolnjevati v interakciji z okolico. Navedene komponente so vhodi v sam proces, ki
teče v organizaciji in transformira vhode v izhode. Kot izhodne veličine nastopajo
proizvodi, storitve, odpadki, informacije. Zaradi regulacije procesa so v sistem
vgrajene povratne zveze (primerjava plana in realizacije, cilja in doseţenega). Na
proces odločujoče vpliva tehnologija, kakor tudi obveznosti do poslovnih partnerjev
(prvenstveno kupci oziroma uporabniki proizvodov). Funkcioniranje takega sistema je
povezano z intenzivnimi informacijskimi procesi. Ti informacijski procesi potekajo v
okviru informacijskega sistema organizacije, ki je tesno povezan z informacijskimi
sistemi okolice, ki to organizacijo obdaja. Informacijski sistem organizacije je v bistvu
samo podsistem nekega širšega sistema. Uspešnost delovanja celotne organizacije je
iz dneva v dan bolj odvisna od informacijskega sistema, ki jo oskrbuje s podatki
oziroma informacijami« (Vintar, 1999, str. 45-46). Podjetje kot sistem prikazuje Slika
1.
Slika 1: Podjetje kot sistem
okolje sistema
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Vir: Vintar (1999, str. 45)

Informacijski sistemi imajo v večini poslovnih sistemov infrastrukturno funkcijo in
oskrbujejo temeljni in upravljalni proces z vsemi potrebnimi informacijami. Praviloma
nudijo informacijsko podporo za delovanje številnim različnim uporabnikom. Z
načrtovanjem in gradnjo poslovnih informacijskih sistemov skušamo omogočiti čim
boljše in učinkovitejše izvajanje vseh operativnih funkcij organizacije, kar pomeni
zadostiti potrebam po aţurnih podatkih, kot so podatki o kupcih, dobaviteljih,
prometu, zalogah ipd. Informacijski proces moramo organizirati tako, da bo
omogočal preoblikovanje podatkov v informacije in z njimi oskrboval temeljni in
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upravljalni proces z vsemi potrebnimi informacijami, ki jih potrebujeta za učinkovito
delo.
Celoviti informacijski sistem podjetja najpogosteje sestoji iz naslednjih podsistemov
in njihovih elementov (po Vintarju, 1999, str. 185-188):
-

informacijski podsistem proizvodnje,
informacijski podsistem nabave,
informacijski podsistem prodaje,
kadrovski informacijski podsistem,
finančni informacijski podsistem,
informacijski podsistem za potrebe raziskovalnega in razvojnega dela.

2.2 INTEGRIRANA OBDELAVA PODATKOV
Na začetku uvajanja programske opreme v podjetja je bil poudarek na aplikacijah,
namenjenih za zbiranje in obdelovanje specifičnih problemov znotraj organizacij.
Vsaka aplikacija oziroma program je uporabljal in kreiral lastno datoteko, kar je
pomenilo, da je bil izoliran od drugih podobnih programov znotraj podjetja.
»Naraščanje števila računalniških rešitev v posamezni organizaciji je pripeljalo do
problema podvajanja podatkov. S podvajanjem podatkov pa nastopijo naslednji
problemi:
- verjetnost kontradikcije med vrednostmi identičnih podatkov v različnih
datotekah,
- večja poraba prostora na spominskih medijih,
- aţuriranje identičnih podatkov v različnih datotekah, tako da bodo podatki
primerljivi in enako veljavni,
- večji razvojni in vzdrţevalni stroški informacijskega sistema« (Vintar, 1999, str.
152-153).
Našteti problemi so usmerili razvoj aplikacij za shranjevanje podatkov v smer
integracije in nastanek baz podatkov in spremljajočih orodij.
»Baza podatkov je zbirka (mnoţica) medsebojno povezanih operativnih podatkov,
ki so shranjeni v računalnikovem pomnilniku brez nepotrebnega podvajanja na način,
ki omogoča njihovo uporabo različnim uporabnikom z različnimi potrebami glede
uporabe« (Grad in Jaklič, 1996, str. 1).
Značilnosti baze podatkov (po Gradu in Jakliču, 1996, str. 1):
- je urejena zbirka podatkov, ki je shranjena na nosilcu podatkov,
- uporablja jo mnoţica interaktivnih uporabnikov, ki podatke dosegajo,
shranjujejo, dodajajo in brišejo,

7

-

je integrirana, kar pomeni, da vsebuje podatke za mnoge uporabnike, pri
čemer pa vsakega uporabnika v splošnem zanima le manjši del celote; lahko
pa en podatek hkrati uporablja več uporabnikov (slednje prikazuje Slika 2).

Na razvoj konceptov baz podatkov sta močno vplivali še dve ideji:
 o integrirani obdelavi podatkov (koncept, v skladu s katerim se vsak
podatek zajema le enkrat, shranjuje in aţurira, tako se rešuje problem
podvajanja podatkov v informacijskih sistemih iste organizacije);
 o upravljalskih informacijskih sistemih (ideja je nastala na podlagi
zahtev, po katerih naj bi informacijski sistem zagotavljal poleg podatkov in
informacij operativne narave, potrebnih predvsem za izvajanje temeljne
dejavnosti, tudi vse potrebne informacijske podlage za upravljanje in
odločanje).
Slika 2: Prikaz integrirane baze podatkov

poslovni
proces(i)

odločitvene
aktivnosti na
taktičnem/
strateškem
nivoju

aktivnost
tok izvajanja
procesa
del BP
uporaba
podatkovne baze
(vnos, dostop do
podatkov)

BP

Vir: Gradišar et al. (2007, str. 90)

Baza podatkov (po Vintarju, 1999, str. 154) zagotavlja:
-

neodvisnost podatkov od programov (podatke lahko spreminjamo, ne da bi to
zahtevalo posege v posamezne programe in obratno);
splošno uporabnost (baza podatkov mora biti zasnovana tako, da ne podpira
samo trenutno znane, ampak vse bodoče informacijske potrebe);
povezave med podatki (omogočena mora biti vzpostavitev vseh potrebnih
povezav med podatki).
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»Gospodarske in javne organizacije bodo vedno bolj odvisne od svojih poslovnih
informacijskih sistemov. Danes je ključni problem podjetij z neprenovljenim ali
neintegriranim poslovno informacijskim sistemom še vedno ta, da za informacijsko
predstavo o svojih aktivnostih uporabljajo medsebojno nekompatibilne in/ali
fragmentirane informacijske sisteme. Posledica takšnih sistemov so netočne
informacije, ki zahtevajo dvojni ali večkratni vnos, podjetja pa so zato bolj počasna,
neodzivna in neučinkovita« (Stemberger v: Grad, 2001, str. 201-202).
»Z uvedbo integriranega informacijskega sistema se poenotijo standardi v podjetju, v
sistemu se ne podvajajo podatki, to pa poleg večjih prihrankov omogoča boljši
nadzor nad poslovanjem podjetja in uvajanje novih storitev« (Gradišar et al., 2007,
str. 56).
2.3 POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEM PODJETJA AGB LAB D. O. O.
2.3.1 Predstavitev podjetja
Podjetje AGB Lab d. o. o. spada v sodobno poslovno okolje, ki se ukvarja z razvojem
in proizvodnjo elektronskih naprav. Zgodovina dejavnosti podjetja sega v leto 1979.
V tem času so izvedli številne večje in manjše projekte na področju lastnega razvoja
in proizvodnje elektronske opreme in naprav. V letih med 1980 in 1990 so pridobivali
dragocene izkušnje na tem področju z razvojem in proizvodnjo elektronskih sistemov
za vse večje rafinerije na območju bivše Jugoslavije, elektronskih naprav za podjetje
Varnost iz Ljubljane, razvili pa so tudi za tiste čase inovativni sistem kontrole dostopa
za sistem ţičnic in vlečnic na smučiščih Rogla. V podjetju so razvili tehnološko
sofisticirano in zanesljivo telemetrično napravo "peoplemeter" z imenom TVM5, ki
prekaša vse dosedanje tehnologije merjenja gledanosti televizije. TVM5 omogoča
merjenje gledanosti televizij, ki oddajajo svoj program v analogni ali v digitalni
tehnologiji. V sodelovanju z vodilno korporacijo za raziskovanje medijev AGB Nielsen
Media Research iz Švice zagotavljajo verodostojne podatke o gledanosti tako
televizijam kot oglaševalskim agencijam in drugim uporabnikom. Z metri, vgrajenimi
praktično po celem svetu, dosegajo večinski svetovni trţni deleţ.
2.3.2 Uporabniško programsko orodje podjetja
V podjetju AGB Lab d. o. o. se je informacijska tehnologija uporabljala v začetku le
za namene razvoja novih izdelkov. Za potrebe računovodstva so se posluţevali
zunanjih izvajalcev. Rast podjetja in prodaje je zahtevala uvedbo informacijskega
sistema, ki bi pokrival vse razvijajoče se poslovne funkcije podjetja. Tako so se v letu
2001 odločili za uvedbo celovite programske rešitve. Vendar je kmalu prišlo do
razdvojitve sistema. Del informacijskega sistema je pokrival proizvodnjo in materialno
poslovanje, drugi del pa računovodsko-kadrovski del. Za potrebe prodaje so
uporabljali drug program, za tehnološke potrebe in razvoj novih izdelkov spet
tretjega. Obstoječi informacijski sistem ni bil integriran, kar je povzročalo nemalo
teţav. Teţave so se pojavljale pri šifrantih, predvsem zaradi ogromnega povečanja
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števila vhodnih in izhodnih podatkov je prišlo do podvajanja in izgube podatkov.
Problemi so se pojavljali tudi z nadgradnjami sistema. V zadnjih letih je podjetje raslo
izredno hitro, zaradi česar so se pojavile potrebe po hitrem in učinkovitem
zagotavljanju kakovostnih informacij, ki jih potrebuje vodstvo pri svojem odločanju.
Podjetje je pričelo iskati rešitev, s katero bi lahko zagotovili integracijo in
racionalizacijo poslovnih procesov ter poenostavili sistem. Razlogi za zamenjavo
aplikativne programske opreme so bili:
-

potreba po poenostavitvi in zmanjšanju števila programov, ki se uporabljajo pri
vsakodnevnem poslovanju podjetja,
sistem ni deloval v skladu z zakonodajo in uveljavljeno prakso,
sistem ni deloval pravilno (logične napake, razhajanja med podatki),
v računovodstvu niso mogli zagotavljati osnovnih računovodskih evidenc,
v nabavi niso mogli zagotavljati točnih podatkov o nabavnih cenah in
vrednostih zalog,
v prodaji je bilo delo s kupci večkrat dnevno prekinjeno tudi za daljši čas.

Podjetje se je v letu 2005 odločilo za programsko orodje PIS (Poslovni informacijski
sistem - uporabniško programsko orodje podjetja Projekt.si d.o.o.), ker jim to
zagotavlja:
-

višjo stopnjo prilagodljivosti,
najboljše razmerje med ceno in zmogljivostjo,
nadaljnji razvoj in zadostno podporo s strani izvajalcev,
pokrival naj bi vse poslovne procese podjetja,
podatki naj bi se vnašali samo enkrat na mestu nastanka in naj bi bili na
razpolago celotnemu sistemu,
varnost podatkov,
večjo zanesljivost delovanja,
moţnost nadaljnjega prilagajanja organizacijskim spremembam podjetja,
skladnost z zakonodajo in standardi.

Programski paket PIS je sodobno orodje informacijskega sistema, ki pokriva vsa
področja poslovanja podjetja. Sestavljen je iz več samostojnih modulov, ki se lahko
poljubno zdruţujejo v celoto, skratka vsak modul se lahko zdruţi z vsakim. Slika 3
prikazuje vstopno stran programskega paketa PIS z moduli. Delo s paketom je
enostavno in pregledno. Program je prilagojen zahtevam slovenske zakonodaje in
računovodskim standardom. Sestavljajo ga osnovni moduli, namenjeni
računovodstvu, nabavi, prodaji, proizvodnji itd. Vsakega od teh modulov lahko
uporabljamo povsem samostojno, vendar pa paket pokaţe pravo moč šele takrat, ko
so moduli med sabo povezani. Takrat dobimo celovit informacijski paket, kjer se vsi
dogodki v sistem vnesejo samo enkrat.
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Slika 3: Programski paket PIS – vstopna stran

Vir: http://www.projekt-si.com

2.3.3 Uporaba programskih modulov v informacijskih podsistemih
Modul za informacijski podsistem proizvodnje zagotavlja informacijsko podporo
proizvodnih funkcij kot so razvoj, tehnološka in operativna priprava dela. Izrazito so
poudarjeni deli, ki olajšujejo obvladovanje informacijskih tokov med prodajno,
proizvodno in nabavno funkcijo, kar povečuje zanesljivost podatkov in informacij, ki
jih potrebuje računovodstvo preko skladiščnega poslovanja in obračunov proizvodnje.
Proizvodni podsistem pokriva vsa pomembna opravila od prenosa naročila iz prodaje
preko planiranja virov za proizvodnjo, spremljanja dogajanja v proizvodnji do
prejema izdelka na skladišče in nazaj. Programska oprema omogoča izstavljanje in
prenašanje pripravljenih podatkov iz naročil preko nalogov za izdelavo na delovni
nalog in realizacijo proizvedenega na skladišče. Povratne povezave v prodajo
omogočajo stalno dostopnost prepotrebnih informacij za zadovoljitev kupcev. Moduli
proizvodnega podsistema omogočajo vodenje in nadzorovanje proizvodnje.
Proizvodna funkcija je zaradi svoje osrednje vloge močno povezana z drugimi
poslovnimi funkcijami podsistemov. Povezav je več in vse pomenijo laţje
obvladovanje poslovnih procesov v podjetju. Prodaja posreduje preko nalogov za
izdelavo proizvodnji, kaj naj proizvaja. Proizvodnja preko prejemnic na skladišče
omogoča prodaji, da realizira naročila kupcev. Še preden pa pride izdelek na
skladišče, od koder se opravi dobava h kupcu, proizvodnja preko povratnih povezav
sproti obvešča prodajo o realizaciji, ki je vezana na konkretno naročilo. Podobno se
spremljajo dogodki, ki so vezani na nabavo potrebnega materiala. Proizvodnja podaja
zahtevke v nabavo in je sproti obveščena s prevzemi na skladišče materiala, da lahko
prične s proizvodnjo. Poleg tokov materiala in (pol)izdelkov, se preko spremljanja
proizvodnje obravnava tudi opravljeno delo proizvodnih delavcev, ki sluţi za
poenostavljen prenos obdelanih in preverjenih podatkov v kadrovski podsistem, kjer
se obračunajo plače.
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Pri vseh omenjenih povezavah je pomembno poudariti, da povezave potekajo
dvostransko in so na voljo posameznim sluţbam v trenutku, ko so podatki zavedeni v
informacijski sistem. To omogoča racionalizacijo poslovanja in zmanjšuje potrebo po
izdelavi papirne dokumentacije, ki navadno sluţi za obveščanje med sluţbami.
Modul za informacijski podsistem prodaje zagotavlja informacijsko podporo za vse
poslovne procese v prodaji, od priprave splošnih prodajnih podatkov (ceniki,
pogodbe), prvih kontaktov s kupci (ponudbe, predračuni), obdelave in spremljanja
naročil do realizacije naročil ter prenosa ustreznih podatkov v finančno računovodski
podsistem. Poleg podpore vseh tipičnih prodajnih dogodkov je na voljo ogromno
pomoči, kontrol, pregledov in analiz, ki omogočajo prodaji, da hitro, enostavno in
učinkovito obvladuje komunikacijo in korespondenco s kupcem ter pripravi in
spremlja realizacijo naročil.
Modul za informacijski podsistem nabave zagotavlja informacijsko podporo za vse
poslovne procese, povezane z nabavo materiala in blaga. Evidentirajo se vsi dogodki
od prvih kontaktov z dobavitelji, povpraševanj, naročil, do prevzema, skladiščenja in
porabe materiala. Preko elektronske pošte je moţna direktna izmenjava podatkov z
dobavitelji, predvsem cenikov in naročilnic. V programski rešitvi je na voljo obilo
pomoči, kontrol in pregledov, ki omogočajo nabavni sluţbi učinkovito in pravilno
izpeljavo poslov ter nadzor nad njihovim zaključkom v drugih sluţbah (sluţba za
zagotavljanje kakovosti, prevzemna sluţba - skladišče). Poleg odnosov z dobavitelji
so pokriti tudi vsi interni dogodki, saj je preko internih nalogov za nabavo, ki jih
bodisi vnašajo uporabniki ali pa se formirajo samodejno, sistemsko urejeno zbiranje
potreb po nabavi, na osnovi katerih nabavna sluţba avtonomno pripravlja plan
nabave. Vse povezave in pretoki informacij so učinkoviti in enostavni ter omogočajo
maksimalno fleksibilnost. Povezave s financami in računovodstvom so enostavnejše,
vendar ravno tako pomembne. Vsem uporabnikom nabavnega podsistema so vedno
na voljo vsi potrebni aţurni finančni podatki. Poleg dokumentnega pokrivanja
nabavnih dogodkov so na voljo analize in poročila, ki omogočajo popoln nadzor nad
pravočasnostjo in pravilnostjo izpeljave nabavnih poslov. Povezava z drugimi paketi
zagotavlja vpoglede v stanje zalog, stanje obveznosti do dobaviteljev in druge
pomembne podatke o poslovanju.
Modul za finančno-računovodski informacijski podsistem sestavljajo glavna knjiga
in pomoţna knjigovodstva. Ta pa so:
-

blagajniško poslovanje (zajema prejemke, izdatke, blagajniški dnevnik, razne
kontrolne preglede, obrazce);
glavna knjiga (zajema temeljnice, kartice, dnevnike, samodejne kontrole
usklajenosti temeljnic, brutobilance po razredih, skupinah, sintetičnih in
analitičnih kontih za poljubno obdobje, pripravo bilance stanja, bilance uspeha
in vseh drugih mesečnih ali letnih bilanc, obračun DDV, vodenje
transakcijskega deviznega računa, spremljanje gibanja denarnih sredstev,
samostojno priprava obrazcev za pregled prometa obdobja, prilivov, odlivov,
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-

-

realizacije, zbirni pregledi prometa po mesecih, kontih, simbolih, obračun
obresti in različne analize, kar je razvidno iz Slike 4);
osnovna sredstva (omogoča vnos novih nabav, sprememb na osnovnih
sredstvih, vodenje registra s poročili po poljubnih ključih, medletne in letne
obračune);
plačilni promet (omogoča kompletno pripravo in obdelavo plačilnih nalogov,
obojestransko elektronsko povezavo z bankami, prenos plačil iz datotek zbirnih
centrov poslovnih bank);
potni stroški (omogoča obračun potnih stroškov, vodenje internega šifranta
relacij, cen bencina in dnevnic, vnos in izpis potnih nalogov);
saldakonti kupcev in dobaviteljev (omogoča vodenje kartic z moţnostjo
delnega ali popolnega, sprotnega in naknadnega zapiranja, odprte in zapadle
terjatve/obveznosti po poljubnih ključih, plan prilivov in odlivov, predloge
kompenzacij, izdelavo poročil o realizaciji po komercialistih, referentih);
zajem prejetih faktur (omogoča vnos in celovito spremljanje prejetih faktur od
sprejemne pisarne do likvidacije in kontiranja, kontrolo aţurnosti likvidacijskih
postopkov po sluţbah in posameznikih, kompletno evidenco podatkov za DDV,
pregled obračunov uvoza, pripravo plačilnih nalogov, povezavo s plačilnim
prometom, podporo uvozne dokumentacije, kontrolo za zagotavljanje
usklajenosti podatkov).
Slika 4: Programski paket PIS – Analiza poslovanja

Vir: http://www.projekt-si.com

Modul za kadrovski informacijski podsistem je v najširšem pomenu povezan s kadri,
torej z zaposlenimi in zunanjimi sodelavci. Vsi paketi so tudi popolnoma povezani z
ostalimi podsistemi, predvsem finančnim ter proizvodnim. Kadrovski podsistem
sestavljajo:
-

programski modul honorarji (omogoča vnos različnih vrst izplačil, kot so
avtorski honorarji, delo po pogodbi, sejnine, najemnine, izračun prispevkov,
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-

-

izdelavo plačilnih nalogov za nakazila na banko in prispevke, izdelavo datoteke
za napoved dohodnine in izpis obvestil zavezancem);
programski modul kadrovska evidenca (omogoča uporabo podatkov o delavcih,
preglede in izpise s poljubno izbiro podatkov in pogojev, izračun delovne dobe,
stalnosti, starosti delavcev, vodenje arhiva sprememb pomembnejših
podatkov, izpis sistematizacije (po enotah, stroškovnih mestih, delovnih
mestih), izračun dopustov delavcev in izdelava obvestil o dopustu);
programski modul plače (omogoča moţnost ločenega obračuna plač po
organizacijskih enotah oziroma stroškovnih mestih, obračun regresa in drugih
izrednih izplačil delavcem, preračun plač iz neto v bruto, izdelavo obrazcev za
poročanje na DURS, AJPES, moţnost deljenega izplačila na dve banki,
elektronski seznami o izplačilih za pošiljanje v vse večje slovenske banke,
vodenje kratkoročnih in dolgoročnih kreditov, obračun prevozov na delo z
dvema vrstama prevoza in mesečnimi ali dnevnimi zneski, izpis povprečij plač
po tarifnih razredih, stroškovnih mestih, izdelavo obrazca in prenos podatkov
na ZPIZ, priprava letne dohodnine in izdelava datoteke za prenos na DURS
(kar prikazuje Slika 5), avtomatsko pripravo plačilnih nalogov in direktno
povezavo s plačilnim prometom).
Slika 5: Programski paket PIS – Priprava podatkov za dohodnino

Vir: http://www.projekt-si.com

2.3.4 Varnost in zaščita podatkov
Glede na to, da baze podatkov uporabljamo v okolju, kjer ima lahko nekaj deset ali
celo sto različnih uporabnikov istočasno dostop do podatkov, je jasno, da mora biti
zagotovljena maksimalna moţna varnost in zaščita podatkov pred neavtoriziranim
dostopom.
Varnost v podjetju lahko razdelimo na varnost podatkov pred neprijetnimi izgubami v
smislu varnostnih kopij oziroma arhiva in pa na zaščito podatkov pred
nepooblaščenimi osebami. V ta namen se vsi podatki shranjujejo na poseben
računalnik, do katerega ima dostop le sistemski administrator. Za zaščito podatkov
pred nepooblaščenimi osebami je najprej poţarni zid, ki preprečuje vdore v lokalno
omreţje, ščiti sistem pred virusi in nadzira internetni promet. Prav tako se na
domenskem streţniku za vsakega uporabnika posebej določijo pravice. Na podlagi
tega je točno razvidno, do katerih direktorijev na različnih streţnikih ima uporabnik
dostop ter v kakšnem obsegu. Organizacija ima ustrezne šolane strokovnjake, ki se
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posvetijo problematiki v zvezi z varnostjo. Določiti je potrebno posameznikovo
odgovornost pri rokovanju s posameznimi podatki in določiti pravila za dostop do
njih. Splošno načelo pri zagotavljanju tehnične varnosti je, da morata biti
računalniška in komunikacijska oprema izven dosega nepooblaščenih oseb.
2.3.5 Analiza informacijskih potreb podjetja
Informacijski sistem organizacije sestavljajo posamezni deli, ki pokrivajo potrebe
posameznih funkcij. Zlasti v zadnjem času se deli informacijskega sistema
organizacije vedno bolj povezujejo in zlivajo v enoten sistem z različnimi funkcijami.
Ne glede na velikost organizacije ali vrsto dela, ki ga opravlja, sestavljajo njen
informacijski sistem naslednji elementi (glej Gradišar et al., 2007, str. 40):
 Strojna oprema
Predstavlja del informacijskega sistema od računalnikov z različnimi enotami do
telekomunikacijskih naprav, skratka vse fizične naprave, infrastrukturo ipd., ki jih
uporabljamo v informacijskem procesu.
 Programska oprema
Sestavljajo jo sistemski programi in uporabniške programske rešitve. Sistemski
programi so nujno potrebni za delovanje računalnika in vsebujejo operacijski
sistem, gonilnike naprav ter druge uporabne programe. Uporabniške programske
rešitve rešujejo specifične probleme uporabnikov in so ponavadi prodajani v
programskih paketih.
 Podatki
Vstopajo v informacijski sistem zato, da bi se v njem shranili, preoblikovali v
postopku obdelave in prenesli k uporabnikom kot informacije. Postopek predelave
podatkov v informacije lahko v marsičem primerjamo s proizvodnim procesom. V
obeh primerih se nek neobdelan predmet, oziroma vhod (v informacijskem
sistemu podatek), z nekim procesom (v informacijskem sistemu obdelavo
podatkov) transformira v nek izdelek oziroma v izhod (v informacijskem sistemu
informacijo).
 Postopki
So zaporedja dejavnosti udeleţencev pri delu s strojno, programsko opremo in
podatki, ki privedejo do ţelenih izhodov.
 Ljudje
Izvajajo postopke in so hkrati njihovi uporabniki. Izvajajo aktivnosti zajemanja,
obdelave, pomnjenja in nadzora v procesih, ki preoblikujejo podatke v
informacije.
Informatik potrebuje pri snovanju informacijskega sistema natančen opis poslovnega
procesa, saj se poslovni procesi tudi sorodnih podjetij med seboj razlikujejo. Opis
poslovnega procesa mora vsebovati opis posameznih dejavnosti v kronološkem
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vrstnem redu. Proces v informacijskem sistemu predstavlja obdelavo podatkov. Vsak
proces ima vhodni in izhodni tok podatkov. Podatki prihajajo v informacijski sistem iz
zunanjega okolja tako, da jih človek vnese v sistem. Podatki se hranijo v bazi
podatkov, se obdelujejo in nato vračajo nazaj v okolje v različnih oblikah. Snovalci
informacijskih sistemov potrebujejo specifikacije posameznih podatkov z opisom,
imenom, tipom in razponom vrednosti podatka. Z analizo informacijskih potreb
poslovni subjekt opredeli, katere podatke in v kakšni obliki potrebuje za izvajanje
obravnavanega procesa ali pa nastopajo kot rezultat procesa. Tabela 1 prikazuje
analizo informacijskih potreb za različne postopke, ki so predmet sodelovanja
poslovnega subjekta z javno upravo.
Tabela 1: Informacijske potrebe podjetja AGB Lab d. o. o.

Vir: Lasten
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3 ELEKTRONSKO POSLOVANJE Z VIDIKA RELACIJE POSLOVNI
SUBJEKT – JAVNA UPRAVA
Za pojem elektronskega poslovanja (v nadaljnjem besedilu e-poslovanje) obstaja
širok spekter razlag, ki sem jih na kratko predstavila ţe v uvodu.
Turban in King (2003, str. 3) obravnavata elektronsko poslovanje iz štirih perspektiv:
 iz komunikacijske perspektive, kot prenos blaga, storitev, informacij ali
plačila preko računalniškega omreţja ali v katerem drugem elektronskem
pomenu;
 iz perspektive poslovnih procesov, kot uporabo tehnologije za
avtomatizacijo poslovnih transakcij in delovnih procesov;
 iz storitvene perspektive, kot orodje podjetja, potrošnika ali poslovodstva, da
bi zmanjšali stroške storitve in hkrati dvignili kvaliteto potrošniške storitve in
povečali hitrost dostave storitve;
 iz perspektive neposredne (on line) povezave, ker nam omogoča
kupovanje in prodajanje izdelkov in informacij preko interneta in drugih
neposredno povezanih servisov.
»Elektronsko poslovanje je interdisciplinarno področje, saj pokriva področja
računovodstva, financ, informacijskih sistemov, marketinga, managementa,
upravljanja s človeškimi viri, javne uprave, informatike, inţeniringa, psihologije,
političnih ved, prava in ekonomije. Za nemoten potek elektronskega poslovanja
morajo biti vključeni:
-

ljudje, ki velikokrat predstavljajo oviralni faktor zaradi odpora do sprememb
obstoječega načina dela;
drţava, ki ureja zakonodajo o elektronskem poslovanju ter s svojim zgledom in
regulativami dovoljuje in vzpodbuja uporabo elektronskega poslovanja;
tehnični standardi in protokoli, preko katerih poteka prenos informacij
(komunikacijski protokoli) in varnostni protokoli, s katerimi se zagotavlja
zaupnost informacij;
poslovni partnerji; podjetja skušajo zajeti v svoje elektronsko aplikacijo vse
podatke o partnerjih, tako dobaviteljev, kupcev in posrednikov; dogovoriti se
morajo o uporabljenih protokolih;
podporne storitve; mnogokrat so v mreţo elektronskega poslovanja zajeti tudi
drugi subjekti, ki skrbijo za strokovno pomoč pri uvajanju elektronskega
poslovanja« (Turban in King, 2003, str. 5-7).

»E-poslovanje danes ne pomeni več konkurenčne prednosti posameznih podjetij,
temveč je pogoj za njihov obstoj na vse bolj globaliziranem trgu. Informacijska
tehnologija ni več sredstvo za podporo trenutnemu poslovanju, temveč predvsem
sredstvo optimizacije in prilagajanja poslovanja in delovanja podjetja vse bolj
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spreminjajočim se zahtevam trga. Razvoj sistemov informacijske tehnologije od
podpore avtomatski obdelavi podatkov k sistemu za strateško načrtovanje virov in
sredstev, obvladovanje delovnega procesa, obvladovanje verige dodane vrednosti,
upravljanje odnosov z dobavitelji in kupci ter neslutene moţnosti analize delovanja
omogočajo na najvišji ravni podjetja podporo strateškemu odločanju o ključnih
poslovnih ciljih in aktivnostih, kar je bistven pogoj za njegovo konkurenčnost in
nadaljnje uspešno prilagajanje, rast in razvoj. E-poslovanje je bistven pogoj, ki
omogoča povezovanje notranjega okolja podjetja z zunanjim okoljem (partnerji,
kupci in drţavo) ter s tem obvladovanje verige dodane vrednosti. To omogoča
poenostavitev in pocenitev poslovanja in povečanje učinkovitosti celotnega
ekosistema, s tem pa razvoj kakovostnejših, cenovno ugodnejših ter bolj
konkurenčnih izdelkov in storitev. Uporaba elektronskih storitev povečuje moţnost
dejavnega komuniciranja med partnerji v celotni verigi dodane vrednosti, kar
omogoča razvoj povsem novih izdelkov, storitev in poslovnih modelov, ki so še bolj
prilagojeni potrebam in zahtevam končnega uporabnika. To omogoča boljše,
učinkovitejše in cenejše delovanje druţbe, kar povečuje splošno kakovost ţivljenja in
bivanja« (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Direktorat za
informacijsko druţbo, 2007, str. 32).
Glede na interakcije med subjekti v elektronskem poslovanju so se oblikovale različne
vrste poslovanja med javno upravo, poslovnimi subjekti in drţavljani. Iz spodnje
Tabele 2 je razvidna kombinacija vseh vrst interakcij.
Tabela 2: Glavne vrste e-poslovanja

JAVNA UPRAVA
(angl. Government)
POSLOVNI SUBJEKTI (angl.
Business)
POTROŠNIKI/DRŢAVLJANI
(angl. Costumers, Citizens)

JAVNA UPRAVA
(angl.
Government)

POSLOVNI SUBJEKTI
(angl. Business)

POTROŠNIKI/
DRŢAVLJANI (angl.
Costumers, Citizens)

G2G
npr. koordinacija

G2B
npr. informiranje

G2C
npr. informiranje

B2G
npr. oskrba

B2B
npr. e-trgovina

B2C
npr. e-trgovina

C2G
npr. davki

C2B
npr. primerjava cen

C2C
npr. draţbe

Vir: Penger v: Guček (2005, str. 4)

V nadaljevanju se bom predvsem posvetila elektronskemu sodelovanju G2B (angl.
Government to Business). Pomeni elektronske storitve (v nadaljnjem besedilu estoritve) za poslovne in gospodarske subjekte. Le-te opredeljujejo odnose, ki so
značilni za interakcijo med javno upravo in poslovnimi subjekti.
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3.1 RAZVITOST PONUDBE E-STORITEV ZA POSLOVNE SUBJEKTE V
SLOVENIJI
Še pred nekaj leti so posamezne upravne institucije na svetovni splet vstopile tako,
da so postavljale vsaka svojo individualno spletno stran na svojem individualnem
spletnem naslovu. Na takšni strani je vsak organ nudil podatke o oddelku. Javna
uprava je bila ločena po posameznih resorjih zaradi svoje interne funkcionalnosti,
uporabnik pa ni vedel, do katerega oddelka mora pristopiti, da bi opravil ţeleno
storitev.
S projektom E-uprava, v sklopu Strategije elektronskega poslovanja v javni upravi za
obdobje od leta 2001 do leta 2004, je Slovenija začela z intenzivnim uvajanjem
uporabe interneta in elektronskega poslovanja v upravo, znotraj uprave med
upravnimi organi, navzven pa z občani, podjetji in drugimi organizacijami. Nekaj
mesecev kasneje je vlada imenovala tudi Strateški svet za informacijsko druţbo, ki je
usmerjal in vodil informatizacijo druţbe. Ker obstaja velika mnoţica upravnih storitev,
je istega leta Center vlade za informatiko odprl spletni portal E-uprava, iz katerega
uporabnik dostopa do kateregakoli oddelka. S tem se je začel uresničevati projekt eposlovanja v drţavni upravi. E-uprava je tako v Sloveniji zaţivela na temeljih, ki so
plod desetletja dobrega in uspešnega dela informatikov.
Sedaj javna uprava v Sloveniji sledi ter privzema vse mednarodne in domače pobude,
strategije in usmeritve na področju razvoja informacijske druţbe in elektronskega
poslovanja, kot so: Strategija e-uprave Republike Slovenije za obdobje od leta 2006
do leta 2010, Strategija razvoja Slovenije, Program reform za izvajanje lizbonske
strategije v Sloveniji, Program Vlade RS in Program Ministrstva za javno upravo,
Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji. Svoje so
prispevale tudi smernice, študije in pobude na ravni EU: i2010 – A European
Information Society for Growth and Employment, Program IDAbc, eGovernment
beyond 2005, eGovernment in the EU in the Next Decade, eGovernment Studies
2005 – Helping to Light the Way for eGovernment in Europe towards 2010 (po
Strategiji e-uprave Republike Slovenije za obdobje 2006 do 2010, 2006, str. 5).
Na podlagi temeljne klasifikacije v tako imenovani zeleni knjigi, objavljeni leta 1998 s
strani EU, so storitve e-uprave razdeljene v tri kategorije (po Vintarju, 2003, str. 214215):
 informacijske storitve
Gre za ponudbo najrazličnejših informacij za uporabnike, torej za enosmeren
pretok informacij od uprave k njenim uporabnikom. Te so najbolj razširjene in
uveljavljene med upravnimi organi kot ponudniki informacij o svojih pristojnostih,
postopkih, obrazcih itd.).
 komunikacijske storitve
Tu gre za dvosmerni pretok informacij; dialog med občanom in usluţbencem
javne uprave.
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 transakcijske storitve
So najpomembnejše, saj gre za storitve, ki omogočajo celovito reševanje upravnih
postopkov in drugih transakcij v celoti po elektronski poti.
Eden od pomembnih instrumentov so torej javni e-portali, ki so vstopna točka v eupravo. V Sloveniji imamo uporabniki storitev e-uprave na voljo:
Enotni drţavni portal RS
Vse informacije in storitve slovenske javne uprave so na svetovnem spletu zbrane na
enem vstopnem mestu - enotnem drţavnem portalu e-uprava (glejte Sliko 6). Tu
najdemo novice, informacije javnega značaja, informacije o storitvah, obrazce in vse
e-storitve, ki jih zagotavlja slovenska javna uprava. Drţavni portal Republike
Slovenije (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/) je za uporabnika enotna vstopna točka,
ki zdruţuje informacije in storitve različnih delov drţavne uprave, ne glede na
pristojnost posameznih upravnih organov ali teritorialnih enot, izhaja pa iz
problemskih ţivljenjskih situacij uporabnikov, ki jim skuša na enostaven in pregleden
način olajšati urejanje zadev. Občan namreč mnogokrat ve le, kaj bi rad, ne ve pa,
katere upravne postopke in pri katerem organu (občina, upravna enota, davčna
uprava ...) ter kako (kakšno vlogo, katere priloge, kje in kako pridobiti vse potrebne
podatke ...) jih mora sproţiti. Poleg povezav na druge strani, vsebuje iskalnik številne
večjezične obrazce (za urejanje matičnih zadev, zadev s področja okolja in prostora,
s kmetijskega področja itd.), zbrane so koristne povezave do informacij v zvezi z
ţivljenjskimi dogodki (rojstvo otroka, šolanje, zaposlitev, prebivališče itd.), pridobimo
lahko informacije javnega značaja, aktualne novice, mesečne indekse cen, podatke o
registrirani brezposelnosti, podatke o uvozu in izvozu, tečajnice, javnomnenjske
raziskave, debatne forume itd. Portal olajša in poenostavi dostop do iskanih virov, saj
so vsa ključna izhodišča zbrana na enem mestu. Javnosti zagotavlja dostop do vseh
informacij in storitev javne uprave 24 ur na dan, 7 dni v tednu, na enostaven način,
tako da uporabniku ni potrebno poznati notranje organizacije in notranjih postopkov
javne uprave.
Spletna stran nudi naslednje:
 vpoglede v:
- zemljiško knjigo,
- lastne osebne podatke,
- kataster geodetskih podatkov,
- sodni register,
- informacijski servis podatkov,
- informacije javnega značaja,
- interaktivni atlas,
- register predpisov,

-

e-storitve:
E-davki,
E-VEM,
E-zaposlitve,
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-

E-demokracija,
E-upravne zadeve,
E-notar,
E-letna poročila AJPES,
E-carina,

 koristne povezave do informacij v zvezi z ţivljenjskimi dogodki:
- druţina in otroci (informacije v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze, rojstvom
otroka, starševske pravice),
- osebna stanja in dokumenti (kako jih pridobiti),
- šola, izobraţevanje, mladi (informacije o vpisih v šole, o pridobitvi štipendije),
- delo in zaposlitev (prosta delovna mesta, moţnosti za usposabljanje in kariero,
pravice brezposelnih),
- podjetništvo (kako ustanoviti s. p., informacije glede davkov in predpisov),
- osebne finance in davki (informacije o denarnih zadevah, davkih),
- zdravje in nega (informacije o zdravstvenih zavarovanjih in zdravstvenih
storitvah),
- socialno varstvo, invalidi, vojne pravice (upravičenost do socialnovarstvenih
storitev, pomoči),
- starejši, pokojnine, upokojitev (načrt za upokojitev, ugodnosti za starejše),
- promet, vozniki, vozila (registracija in prodaja vozil, izpiti),
- okolje in prostor (informacije o dovoljenjih, prebivališčih),
- kmetijstvo, gozdarstvo, prehrana (informacije
in nasveti za kmetijstvo,
varovanje okolja in delo z ţivalmi),
- kultura in šport (informacije za preţivljanje prostega časa, o javnih
prireditvah),
- varnost, reševanje, vojska, oroţje (kako izboljšati osebno varnost),
- drţava in druţba (skupek informacij o druţbi, drţavi in pravu),
- smrt in ţalovanje (kako se soočiti s posledicami izgube bliţnjih),
- tujina, potovanja, vizumi (bivanje v tujini, vstop v drţavo),
- majhna, srednja in velika podjetja (informacije od ustanovitve do prenehanja
podjetij, o postopku vpisa zavezancev za DDV, informacije v zvezi s ponudbo
za javna naročila, kako izbrati ustrezno pravno obliko, postopek za zaposlitev
tujca),
- zavodi (finančno poslovanje zavoda, prijava patenta),
- društva (ustanovitev),
- ustanove (ustanovitve, ukinitve, delovna razmerja, plačevanje dajatev,
pridobivanje javnih sredstev ter ostale splošne informacije s področja prava in
javne uprave).
Obiskanost drţavnega portala se povečuje in glede na podatke iz statističnih
pregledov Programa dela Ministrstva za javno upravo za leto 2009, je število obiskov
portala in podportalov, ki so z njim povezani, povprečno 500.000 na mesec.
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Slika 6: Drţavni portal Republike Slovenije

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

Prijaznejša javna uprava zagotavlja vzpostavitev okolja, ki je za podjetnike
spodbudno, omogoča pa poenostavljanje upravnih postopkov, odpravljanje
administrativnih ovir in zdruţevanje storitev po načelu vse na enem mestu.
3.2 PRAVNI OKVIRI ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Ustrezna zakonodaja omogoča varno izvajanje elektronskega poslovanja ne samo v
posamezni drţavi, temveč tudi prek drţavnih meja. Zakonodaja mora biti čim bolj
jasna in predvidljiva, podpirati mora konkurenčnosti ter omogočati varstvo
potrošnika.
Slovenija je sledila svetovnim trendom in med prvimi drţavami v Evropi, leta 2000,
sprejela Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Leta 2004 je
sprejela še spremembe in dopolnitve tega zakona. Zakon dopolnjujeta Uredba o
pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje ter Pravilnik o prijavi
overoviteljev in vodenju registra overoviteljev v Republiki Sloveniji, ki natančneje
urejata nekatera pravna razmerja in določata nekatere tehnične podrobnosti.
Poleg omenjenih listin je pomembna tudi področna zakonodaja. Naj omenim
postopkovne zakone in uredbe, ki urejajo kazenski (Kazenski zakonik), pravdni
(Pravdni zakonik), upravni (Zakon o splošnem upravnem postopku) in davčni
postopek (Zakon o davčnem postopku). Pomembna sta tudi Zakon o varstvu osebnih
podatkov in Zakon o varstvu potrošnikov, za področje arhiviranja pa Zakon o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Na področju računovodskega
poročanja organom javne uprave moramo upoštevati predvsem Slovenske
računovodske standarde in Zakon o davku na dodano vrednost.

22

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (v nadaljevanju
ZEPEP) je bil sprejet junija 2000 (ZEPEP, 2000). Zakon je v skladu s smernico
Evropske unije in tudi z mednarodnimi predpisi. V Sloveniji imamo torej vse
mednarodne veljavne pogoje za elektronsko sestavljanje in hranjenje dokumentov.
Zakon določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki in uporabniki storitev,
tehnične zahteve za varno elektronsko podpisovanje in obliko kvalificiranih digitalnih
potrdil, ureja odgovornosti vpletenih subjektov ter določa obliko nadzora ponudnikov
storitev. Nadzor nad izvajanjem zakona pa opravlja inšpekcijski organ. Z uveljavitvijo
zakona so podatki v elektronski obliki in elektronski podpisi dobili jasno in predvidljivo
ter s papirnatimi dokumenti primerljivo dokazno moč v sodnih in drugih postopkih.
Pomembni določili zakona sta opredelitev in veljavnost elektronskega podpisa.
Elektronski podpis nadomesti lastnoročni podpis v elektronskem poslovanju ter je
namenjen preverjanju pristnosti podatkov in identifikaciji podpisnika.
Tehnične zahteve za varno elektronsko podpisovanje določa 37. člen ZEPEP. Sredstva
za varno elektronsko podpisovanje morajo z uporabo ustreznih postopkov in
infrastrukture zagotavljati naslednje (ZEPEP, 2000):
-

-

podatki za elektronsko podpisovanje morajo biti edinstveni in njihova zaupnost
zagotovljena,
podatkov za elektronsko podpisovanje ni mogoče v razumnem času ali z
razumnimi sredstvi ugotoviti iz podatkov za preverjanje elektronskega podpisa,
elektronski podpis pa je učinkovito zaščiten pred poneverjanjem z uporabo
trenutno dostopne tehnologije,
podpisnik lahko zanesljivo varuje svoje podatke za elektronsko podpisovanje
pred nepooblaščenim dostopom.

Slovenski računovodski standardi (v nadaljevanju SRS) temeljijo na Zakonu o
gospodarskih druţbah, ki določa, da jih morajo druţbe upoštevati pri vodenju
poslovnih knjig (SRS, 2006). SRS so torej obvezna pravila o strokovnem ravnanju na
področju računovodenja. Usklajeni so tudi z določili ZEPEP in dovoljujejo uporabo
elektronskega poslovanja.
SRS 21 opredeljuje knjigovodske listine, nastajanje in prenašanje le-teh, kontroliranje
in sestavljanje nalogov za knjiţenje ter hrambo takih listin. Knjigovodsko listino
standard definira kot praviloma v posebni obliki sestavljen in s podpisi potrjen zapis o
poslovnem dogodku, ki je lahko tudi v elektronski obliki. Podjetje mora opredeliti,
katere knjigovodske listine bo vodilo ter kakšna bo njihova vsebina in oblika. Prav
tako mora v internem aktu določiti tudi pooblaščene osebe za podpisovanje takih
knjigovodskih listin. Ta oseba knjigovodsko listino podpiše in tako potrdi, da je prikaz
poslovnega dogodka pravilen in se sme uporabiti pri knjigovodskem obravnavanju
podatkov. Če je knjigovodska listina sestavljena računalniško, se lahko namesto z
lastnoročnim podpisom potrdi z elektronskim. Pred začetkom uporabe elektronskega
podpisa je treba izvesti vse postopke, ki jih predpisuje zakon oziroma akt podjetja.
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Zakon o davku na dodano vrednost moramo upoštevati pri izdajanju računov v
elektronski obliki (ZDDV-1, 2006). Ta določa, da so lahko računi izdani v
nematerializirani obliki, vendar mora imeti davčni zavezanec dovoljenje davčnega
organa za takšno obliko izdaje. Prav tako mora imeti dovoljenje davčnega organa
tudi davčni zavezanec, ki prejme račun v nematerializirani obliki.
Posebno pozornost Ministrstvo za javno upravo namenja preventivnemu delovanju,
kar pomeni, da mora vsak predlagatelj zakona, uredbe ali pravilnika zagotoviti, da
predpis ne ustvarja novih nepotrebnih administrativnih bremen in podpisati posebno
izjavo o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane javnosti.
3.3 MOŢNOSTI UPORABE PROGRAMSKEGA ORODJA
ELEKTRONSKEM SODELOVANJU Z JAVNO UPRAVO

PODJETJA

PRI

Bistveno vlogo pri uvajanju elektronskega poslovanja v podjetje ima izbira
programske in strojne opreme, brez katere se ne da optimalno izkoristiti vseh
prednosti, ki nam jih elektronsko poslovanje ponuja. Zato je tudi zelo pomembna
izbira programskih paketov, ki jih uporabljamo za vodenje poslovnih knjig, pri kateri
moramo biti pozorni, da vsebujejo tudi opcije, ki omogočajo avtomatski prenos
določenih podatkov v elektronski obliki, nato prenos plačil v elektronsko bančništvo in
podobno.
Za verodostojne knjigovodske listine se štejejo tudi po telekomunikacijskih poteh
oziroma pri računalniškem izmenjavanju podatkov dobljena sporočila, sestavljena iz
knjigovodskih podatkov. Oseba, ki pošilja knjigovodske podatke oziroma jih vnaša v
računalnik, odgovarja, da so poslani oziroma v računalnik vneseni knjigovodski
podatki verodostojni, kar potrdi z elektronskim podpisom.
Z ustrezno organizacijo podatkov, z uporabo ustrezne informacijske tehnologije, torej
z integriranim poslovno-informacijskim sistemom, se poslovni subjekti v Sloveniji za
opravljanje ne samo informacijskih in komunikacijskih, temveč tudi transakcijskih
storitev z javno upravo, lahko posluţujejo naslednjih instrumentov:
3.3.1 Vse na enem mestu (portal e-VEM)
Na portalu e-VEM za gospodarske druţbe (Slika 7) je mogoče opraviti naslednje
postopke:
-

odpiranje začasnega depozitnega (transakcijskega računa) preko spleta
(sistem e-TRR),
predlog za vpis v sodni/poslovni register,
predlog za vpis spremembe v sodni/poslovni register,
predlog za izbris iz sodnega/poslovnega registra,
predlog za vpis podruţnice v poslovni register,
predlog za vpis nameravane firme,
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-

prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi
davčnega obdobja, davčni obračun),
oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P2),
prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1),
prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih
zavarovanjih (obrazec M-3),
odjava oseb iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2),
prijava druţinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazec M-DČ),
sprememba podatkov o druţinskih članih (obrazec M-DČ),
odjava druţinskih članov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (obrazec MDČ),
prijava prostega delovnega mesta oz. vrste dela (obrazec PD-1),
odpiranje elektronske knjige sklepov za enoosebne d. o. o. (e-Notar),
vpis sklepov v elektronsko knjigo sklepov za enoosebne d. o. o. (e-Notar).
Slika 7: Drţavni portal e-VEM

Vir: http://evem.gov.si/gd/

Projekt e-VEM je po podatkih Programa dela Ministrstva za javno upravo v letu 2009
zaţivel v polnem obsegu in deluje brez večjih teţav. Povprečno število vpisov d. o. o.
v sodni oziroma poslovni register na mesečni ravni je za 21,1 % višje kot v letu pred
produkcijo e-VEM. Od produkcije e-VEM za gospodarske druţbe je nastalo 3194
novih obstoječih d. o. o., kar je 7,6 % vseh d. o. o. Povprečni čas ustanovitve je 4
dni.
Na področjih javne uprave je bilo septembra 2007 izvedeno merjenje, ki ga je
objavila Evropska komisija v enaintridesetih drţavah EU ter na Norveškem, v Islandiji
in Švici, vključena pa je bila tudi Turčija, za osem osnovnih e-storitev za poslovne
subjekte. Slovenija je izmed 31-ih drţav v skupnem seštevku zasedla drugo mesto.
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Od zadnjih meritev leta 2006 je tako Slovenija glede na skupen rezultat napredovala
s sedmega na drugo mesto (kar prikazuje Slika 8) in predhodno s petnajstega mesta
v letu 2004. S tem rezultatom je Slovenija dosegla največji vzpon na področju euprave v Evropi.
Slika 8: E-storitve za prebivalstvo (G2C) in poslovne subjekte (G2B) za leto 2007

Vir: Batagelj et al., 2008, str. 41

Ministrstvo za javno upravo je po ocenah pristojnih ministrstev pri posameznih
realiziranih ukrepih izračunalo oceno prihrankov za drţavljane in gospodarske
subjekte in ugotovilo naslednje prihranke v letu 2007 (glej Prvo poročilo o realizaciji
programa za odpravo administrativnih ovir za leto 2007, 2008, str. 4):
-

zakonodaja o javnem naročanju - 2,4 mio EUR letno,
poenostavitve postopka prijave (elektronska prijava) ob spremembi bivališča 4,9 mio EUR letno,
brezplačen dostop do portala AJPES (do podatkov sodnega registra) in ukinitev
objave vpisov registracije druţb v Uradni list - 1,1 mio EUR,
vzpostavitev E-vem za podjetja - 10,66 mio EUR letno,
ukinitev internega akta za varstvo osebnih podatkov za subjekte, ki imajo do
50 zaposlenih - 36 mio EUR.

3.3.2 Vloge v elektronski obliki
V Zakonu o splošnem upravnem postopku je opredeljeno, da lahko stranka pisno
vlogo vloţi lastnoročno, mehanografsko ali s pomočjo elektronskega medija. Z
vlogami so mišljene zahteve, obrazci, predlogi, prijave, prošnje, pritoţbe, ugovori in
druga dejanja, s katerimi se posamezniki ali pravne osebe obračajo na organe.
Vloga mora biti razumljiva in mora obsegati vse, kar je treba, da se lahko obravnava.
Če dobi organ vlogo po elektronskem mediju ali telefonsko sporočilo, in dvomi, ali je
vlogo oziroma sporočilo res poslal tisti, čigar ime je navedeno v vlogi, lahko organ
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zahteva, naj stranka tako prejeto vlogo potrdi s pisno potrditvijo. Če stranka v
določenem roku tega ne stori, se šteje, da vloga sploh ni bila vloţena.
Enako velja tudi za vse vloge, s katerimi se poslovni subjekti obračajo na posamezne
organe v javni upravi.
Na portalu elektronske storitve javne uprave, kjer na enem mestu ponujajo obrazce
ali prave elektronske vloge, ki jih organi javnega sektorja ponujajo uporabnikom, so
vsi obrazci uvrščeni v ustrezne storitve na portalu ţivljenjskih dogodkov. Tako lahko
vsak uporabnik najde obrazce neposredno preko portala ali preko ţivljenjskih
dogodkov. Uporabnik lahko po portalu išče vloge po njegovih lastnostih, torej po
nazivu, jeziku, glede na umeščenost v ţivljenjske dogodke, kdo je vlogo objavil na
portalu itd. Če uporabnik izbere vlogo, ki jo je potrebno plačati, lahko plačilo opravi
po elektronski poti. Uporabniki, ki oddajajo vloge preko portala in jih tako pošljejo
ciljnim ustanovam, lahko izberejo, da prejmejo vročene dokumente na elektronski
način. V tem primeru mora imeti uporabnik odprt varni poštni predal, kamor mu
organ lahko vroči dokument.
3.3.3 Računi v elektronski obliki
Računi se lahko izdajajo v papirni obliki, lahko pa tudi v elektronski, če s tem soglaša
kupec oziroma naročnik. Elektronski račun je elektronski dokument, ki vsebuje vse
elemente računa za dobavljeno blago in storitve, ima elektronski podpis in je poslan
v elektronski obliki. Ob ustrezni informacijski podpori lahko poslovni subjekt izvaja
neposredno izdajo tovrstnih računov.
Računi za dobave blaga oziroma opravljene storitve se lahko izdajajo v elektronski
obliki v skladu s predpisi, ki določajo elektronsko poslovanje, če s tem soglaša tudi
kupec blaga oziroma naročnik storitve in so izpolnjeni naslednji pogoji:
- zagotovljena mora biti avtentičnost izvirnika, tako da prejemnik lahko ugotovi,
da je račun resnično poslal njegov izdajatelj,
- iz elektronskega sporočila morata biti razvidna čas in kraj odpošiljatve in
prejema računa,
- zagotovljena mora biti nedotakljivost računa, tako da uporabljena tehnologija
in postopki dovolj onemogočajo spremembe podatkov na njem.
Davčni zavezanec, ki pošilja in izdaja elektronske račune, mora svojo izbiro o
elektronskem pošiljanju računov priglasiti pristojnemu davčnemu organu na obrazcu
eRačuni, ki ga predloţi davčnemu organu v papirni ali v elektronski obliki v sistemu
eDavki.
3.3.4 Predloţitev poročil drţavnim institucijam
Poslovni subjekti, ki vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila po Zakonu o
gospodarskih druţbah, morajo predloţiti letna poročila za namen javne objave in za
drţavno statistiko. Slovenski računovodski standardi določajo, da morajo
knjigovodske listine (v papirni obliki ali v obliki elektronskih zapisov) izkazovati
poslovne dogodke verodostojno in pošteno. Za vsako knjigovodsko listino,
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sestavljeno v podjetju, je treba imenovati fizično osebo, odgovorno za njeno
resničnost in verodostojnost. Ta oseba knjigovodsko listino podpiše ter tako potrdi,
da je prikaz poslovnega dogodka pravilen in se sme uporabiti pri knjigovodskem
obravnavanju podatkov. Če je knjigovodska listina sestavljena računalniško, se lahko
namesto z lastnoročnim podpisom potrdi z elektronskim.
 Predloţitev poročil na AJPES
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) opravlja
statistično-informativne naloge: zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov iz letnih
poročil (Slika 9) poslovnih subjektov in izvajanje raznovrstnih statističnih raziskovanj
(o prejemkih in izdatkih pravnih oseb, plačilih za investicije, plačah, dospelih
neporavnanih obveznostih pravnih oseb itd.) ter javno objavo letnih poročil
gospodarskih druţb in podjetnikov na spletnem portalu AJPES.
Slika 9: AJPES – Letna poročila

Vir: http://www.ajpes.si/Predlozitev_podatkov/Letna_porocila/Predstavitev

Zakon dopušča, da lahko davčni zavezanci tudi računalniško obdelujejo podatke
oziroma vodijo računalniške poslovne knjige. Pri tem pa morajo na zahtevo davčnega
organa zagotoviti izpis podatkov na zahtevanih medijih ter dostop do programske in
strojne opreme, kakor tudi preizkušanje ustreznosti računalniških programov in
ustreznosti računalniške obdelave podatkov. Davčnemu organu mora davčni
zavezanec dati na voljo vso dokumentacijo, iz katere je razviden popolni opis dela
računovodskega sistema.
Poslovni subjekti, ki vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila po Zakonu o
gospodarskih druţbah, morajo predloţiti letna poročila za namen javne objave in za
drţavno statistiko. Uporaba spletne aplikacije ali Excelove preglednice je preprosta,
vsebuje pa tudi več računskih in logičnih kontrol, na podlagi katerih se morebitne
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napake odpravijo še pred pošiljanjem AJPES-u. Po vnosu matične številke
proračunskega uporabnika, se splošni podatki samodejno napolnijo iz zbirke
podatkov registra zavezancev. Za podpis podatkov iz letnih poročil se uporabljajo
kvalificirana digitalna potrdila. AJPES omogoča predloţitev letnih poročil za drţavno
statistiko na več različnih načinov:
-

prek spletne aplikacije, z neposrednim vnosom podatkov,
prek spletne aplikacije, z uvozom podatkov (v obliki XML datoteke),
na papirju (obrazci) za društva.

Poslovnim subjektom so na voljo naslednje storitve:
-

Vnos poročila za namene statistike finančnih računov (Slika 10). Predloţijo ga
samo v elektronski obliki, z neposrednim vnosom podatkov v spletni program
oziroma z uvozom XML datoteke, pripravljene po vnosu v Excel preglednico.
Slika 10: AJPES – Vnos poročila statistike finančnih računov

Vir: http://www.ajpes.si/sfr2008%5F4/obrazec_2.asp?obrazec=sfr

-

Predloţitev podatkov o plačah (Slika 11). AJPES sprejema in obdeluje podatke
o izplačanih plačah in regresu za letni dopust poslovnih subjektov za namene
statističnih raziskovanj. Za potrebe Statističnega urada Republike Slovenije
AJPES zbira podatke za izvajanje statističnega raziskovanja o številu zaposlenih
oseb glede na število plačanih delovnih ur in po višini bruto plače ter za
izvajanje statističnega raziskovanja Anketa o strukturi plače. Poslovni subjekti
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izpolnijo predpisane obrazce in jih posredujejo AJPES-u, praviloma v
elektronski obliki.
Slika 11: AJPES – Vnos poročila plač

Vir: http://www.ajpes.si/plas/obrazec.asp?obrazec=obr1_zm&ID_OBDOBJA=48

-

Vpogled v podatke poslovnega registra.
Vpogled v finančne podatke gospodarskih druţb, zadrug in samostojnih
podjetnikov.

Nekatere od omenjenih storitev omogočajo neposreden uvoz podatkov v obliki XML
datoteke neposredno iz informacijskega sistema poslovnega subjekta, kar nam
poenostavi in omogoča hitrejšo oddajo obveznih poročil.
 Predloţitev poročil na DURS
Programsko orodje za elektronsko davčno poslovanje, ki omogoča davčnim
zavezancem hitro in varno poslovanje z Davčno upravo Republike Slovenije, so
eDavki (Slika 12). Portal omogoča udobno, preprosto in varno izpolnjevanje ter
oddajanje davčnih obrazcev. Pravnim osebam omogoča oddajo mnogih obrazcev. Z
vstopom v EU je slovenskim zavezancem za DDV dodana storitev preverjanja
podatkov o poslovnih partnerjih v drugih drţavah EU. Pomembna prednost, poleg
osnovnih prednosti e-poslovanja, je prenos podatkov neposredno iz informacijskega
sistema poslovnega subjekta na podlagi spletnih storitev.
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Slika 12: eDavki

Vir: http://edavki.durs.si

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko preko eDavkov trenutno
vlagajo številne dokumente, kot so:
-

obračun davka na dodano vrednost,
rekapitulacijsko poročilo,
prispevki in obračun davčnega odtegljaja,
obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja,
obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za
obvezno praktično delo,
obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz
naslova obveznega socialnega zavarovanja,
obračun davčnih odtegljajev od dohodkov, ki niso dohodki iz delovnega
razmerja,
podatki za odmero dohodnine,
davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti,
obračun davka od dohodkov pravnih oseb,
obračun koncesijske dajatve,
obračun davka na motorna vozila,
obračun poţarne takse,
obračun davka od zavarovalnih poslov,
obračun davka od iger na srečo,
napoved za odmero dohodnine,
ugovor zoper informativni izračun dohodnine,
vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrţevane druţinske člane pri
informativnem izračunu dohodnine,
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-

zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije,
napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve
vrednostnih papirjev ter drugih deleţev v kapitalu,
napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in
hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih drţavah članicah EU,
informativni izračun dohodnine,
zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV,
vloga za pridobitev statusa izvoznika,
zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (tuji),
vloga za preverjanje podatkov o davčnih zavezancih,
vloga za preverjanje identifikacijskih številk v EU.

Z letom 2009 morajo vsi samostojni podjetniki posamezniki, male gospodarske
druţbe, mikro druţbe in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, davčne
obračune predlagati izključno v elektronski obliki prek sistema eDavki. Papirno
poslovanje po tem datumu ni več mogoče. Za pošiljanje davčnih obračunov v
elektronski obliki morajo davčni zavezanci pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo, ki
ga je pred prvo oddajo obrazca treba registrirati v sistem eDavki. Slika 13 prikazuje
primerjavo med uporabo eDavkov in klasičnega načina sodelovanja davčnega
zavezanca z DURS-om. Za posredovanje davčnih podatkov prek sistema eDavki je
lahko pooblaščen tudi drug poslovni subjekt ali fizična oseba, ki posreduje davčne
obračune v imenu davčnega zavezanca.
Slika 13: Primerjava med uporabo eDavkov in klasičnega načina sodelovanja davčnega
zavezanca z DURS-om

Vir: http://edavki.durs.si

Drţavljani morajo pred opravljanjem katerekoli storitve opraviti postopek
identifikacije in avtorizacije za dostop do storitve. Pri opravljanju storitev je
uporabljena tehnika digitalnega podpisa. Gre za posedovanje posebnega
kvalificiranega digitalnega potrdila, ki ga izdaja vladni overitelj elektronskih podpisov
SIGEN_CA in SIGOV-CA na Ministrstvu za javno upravo. Digitalno potrdilo je potrdilo
v elektronski obliki, ki povezuje podatke iz potrdila z zasebnim ključem določene
osebe ter potrjuje njeno identiteto. Digitalno potrdilo vsebuje podatke o imetniku,
njegov javni ključ, podatke o izdajatelju digitalnega potrdila ter obdobje veljavnosti
zapisa. Digitalna potrdila so namenjena za upravljanje s podatki javne uprave, za
izmenjavo podatkov z institucijami javne uprave in za dostop do podatkov, ki so v
skrbništvu javne uprave, za varno elektronsko komuniciranje med imetniki
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kvalificiranih digitalnih potrdil in za storitve oz. aplikacije, za katere se zahteva
uporaba digitalnih potrdil overitelja.
Na portalu E-davki podjetnik lahko opravi postopek posrednega pooblaščanja drugih
oseb. Vsak direktor lahko vloţi zahtevke za digitalna potrdila za svoje zaposlene. Ko
zaposleni prejmejo digitalna potrdila in jih registrirajo v e-davkih, jim podeli
pooblastila za delo z dokumenti v skladu z delovnimi nalogami v organizaciji. Lahko
pooblasti tudi zunanjega sodelavca (npr. računovodski servis) za pripravo obrazcev
za njegovo podjetje.
Večino zgoraj omenjenih transakcijskih storitev lahko poslovni subjekt neposredno
uvozi v aplikacijo iz svojega poslovno-informacijskega sistema kot osnovno poročilo
ali prilogo določenim elektronskim dokumentom v obliki DOC, PDF, XML, HTML ipd.
 Predloţitev poročil na SURS
Podatki za namen statističnega raziskovanja, ki ga opravlja Statistični urad Republike
Slovenije, se še vedno zbirajo neposredno pri subjektih, ki izpolnjujejo posredovane
obrazce. To pa predstavlja predvsem za mala podjetja dodatno breme; postavlja pa
se tudi vprašanje smiselnosti oziroma verodostojnosti podatkov. Podatki za namen
statistike bi se morali zbirati iz obstoječih evidenc in registrov in samo v nujnih
primerih (ko to dejansko ni moţno drugače) bi se podatki zbirali s strani podjetnikov.
Na področju statističnega poročanja je bil tako pripravljen akcijski načrt
zmanjševanja obveznosti na področju zbiranja statističnih podatkov za leto 2008 in
2009, s katerim se ţeli sistematično proučiti obveznosti glede statističnega poročanja
pri vseh tistih statističnih raziskavah, ki zadevajo predvsem mala podjetja.
3.3.5 E-bančništvo
Elektronsko poslovanje se v bančništvu uvaja in krepi hitreje kot v večini drugih
dejavnostih, saj predvsem poslovnim subjektom prihrani veliko časa in jim omogoča
natančno preglednost dogajanja na računu. Je varen in zanesljiv način poslovanja.
Ta način poslovanja uporabniku omogoča opravljanje storitev plačilnega prometa v
drţavi, s tujino in pregled poslovnega sodelovanja komitenta s poslovno banko.
Za pravne osebe so banke razvile varnejše načine internetnega bančništva. Za
vzpostavitev povezave z banko je potrebna posebna programska in/ali strojna
oprema, ki se namesti v računalnik stranke. Namenjena je pravnim osebam, saj
omogoča večjo stopnjo varnosti in zaščite podatkov. Uporabnost se nekoliko
zmanjša, saj omogoča dostop do banke le računalnik, ki ima nameščeno posebno
programsko in/ali strojno opremo.
Elektronski način poslovanja predstavlja prednosti pri poslovanju tako za banko kot
uporabnika:
- enostavna uporaba, uporaba šifrantov, nastavitev lastnega registra partnerjev,
- prihranek na času, ker je nalog takoj v banki in moţnost hitrejšega obračanja
sredstev na transakcijskem računu,

33

-

takojšnja informacija o višini stanja sredstev, izvršenih in neizvršenih nalogih,
prilivih na račun,
vpogled prometa in stanja za nazaj,
moţnost deviznega poslovanja,
vezavo in prekinitev vezave depozitov,
izmenjavo raznih sporočil in dokumentov, obrazcev z banko,
cena izvrševanja plačilnih nalogov je stimulativna.

Tudi manjši poslovni subjekt si skorajda ne more predstavljati poslovanja brez
elektronskega bančništva; v kolikor pa gre za veliko število transakcij dnevno, je
povezava s poslovno-informacijskim sistemom nepogrešljiva z neposrednim uvozom
prednastavljenih in obdelanih plačilnih nalogov. Prav tako se Banki Slovenije lahko
oddaja poročila za statistiko preko njihovega portala. To so na primer: evidenca
računa v tujini, poročilo o računih v tujini ter gotovinskih transakcijah, poročilo o
kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti, poročilo o naloţbah.
Za poročanje po elektronski poti si mora zavezanec pridobiti kodirni ključ za
izmenjavo podatkov z Banko Slovenije v elektronski obliki. Podatke za kodirni ključ
pošlje v elektronski obliki in tudi na papirju z ţigom in podpisom. Po prejemu teh
podatkov Banka Slovenije kodirni ključ potrdi in zavezanec lahko začne z oddajanem
poročil preko elektronske pošte.
3.3.6 E-zaposlitve
Namenjene so iskalcem in ponudnikom (delodajalcem) delovnih mest. Iskalci
delovnega mesta lahko brezplačno pregledujejo podatkovno zbirko prostih delovnih
mest. Ponudniki (podjetja) lahko brezplačno vpišejo oglase za nove delavce, iščejo
po podatkovni zbirki in urejajo svoje razpise. Predstavniki podjetij potrebujejo za
uporabo storitev programa spletno potrdilo. Prijavljena podjetja lahko vpisujejo
oglase za nove kadre, urejajo obstoječe oglase, pregledujejo odgovore na svoje
oglase in iščejo po seznamu iskalcev zaposlitve.
3.3.7 E-carina
Carinska uprava RS je v letu 2004 objavila nove spletne storitve e-Carina, ki pravnim
osebam olajšajo pripravo dokumentacije in izvajanje carinskih postopkov. Spletne
storitve e-Carina omogočajo dostop do podatkov informacijskega sistema TARIC
(Tarif Intégré de la Communauté), integrirane tarife Evropskih skupnosti (Slika14).
TARIC je elektronska zbirka podatkov, v kateri so zdruţeni vsi ukrepi, ki jih je
potrebno izvajati ob uvozu oziroma izvozu blaga v EU oziroma iz nje. Pogoj za
delovanje carinske unije, in s tem skupnega trga Evropske unije (EU), je enotno
izvajanje zunanjetrgovinskih predpisov v vseh drţavah članicah EU. Ta enotnost se
zagotavlja s TARIC-om. Omogoča interaktivne vpoglede v TARIC podatke, prevzem
dnevno sveţih podatkov o spremembah TARIC baze podatkov, interaktivni dostop do
podatkov o odprtih, blokiranih in porabljenih kvotah ter vpogled v uporabnikovo
stanje obračunanega dolga po posameznem instrumentu zavarovanja. Za vsak
konkreten primer nam poda informacijo o dajatvah, ki jih je treba plačati, o pogojih,
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ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko uveljavijo določene ugodnosti, moţnih
prepovedih in omejitvah, višini izvoznih nadomestil itd.
Slika 14: TARIC-modul uvoz/izvoz

Vir: http://taric-curs.gov.si/

Carinska uprava veliko večino podatkov o deklaracijah zajame v informacijski sistem
preko računalniške izmenjave podatkov. Za izmenjavo podatkov se trenutno
uporabljajo XML strukture, za kodiranje in podpisovanje pa kvalificirana digitalna
potrdila. Kljub XML strukturam, ki ţe omogočajo brezpapirno vlaganje deklaracij,
morajo deklaranti za določene uvozne postopke še vedno vlagati deklaracije v pisni
obliki.
3.3.8 Javni razpisi
Pripravo in izvajanje javnih naročil, za potrebe organov drţavne uprave RS na
področju investicij in splošnih zadev, izvaja Sluţba za javna naročila Ministrstva za
javno upravo. Na spletni strani (glejte Sliko 15) lahko zainteresirani ponudniki sledijo
dogajanju na področju javnih naročil, hkrati pa imajo na razpolago trenutno aktualno
in razpisno dokumentacijo za javna naročila. Vsi zainteresirani ponudniki lahko
razpisno dokumentacijo brezplačno pridobijo na spletni strani, na voljo imajo tudi
moţnost prijave v sistem. Kdor se za posamezno javno naročilo prijavi v navedeni
sistem, prejema obvestila po elektronski pošti o morebitnih spremembah razpisne
dokumentacije za to javno naročilo.
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Slika 15: Aktualna javna naročila

Vir: http://www.mju.gov.si/si/javna_narocila/aktualna_javna_narocila/

Med javno upravo in gospodarskimi subjekti (podjetja, Obrtno podjetniška zbornica,
Gospodarska zbornica, Trgovinska zbornica, Turistično gostinska zbornica, Kmetijsko
gozdarska zbornica, Avtoprevozniška zbornica, Sindikat kmetov, Zdravniška zbornica,
nevladne organizacije ipd.) poteka stalna komunikacija. Javna uprava s temi subjekti
sodeluje pri pripravi predpisov oziroma odpravljanju ovir na način, da se sprejemajo
tudi predlogi za odpravo administrativnih ovir preko posebnega elektronskega
predala na Ministrstvu za javno upravo (oao.predlogi@gov.si).
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4 UPORABA IN ZADOVOLJSTVO Z E-STORITVAMI V SLOVENIJI
V Sloveniji se po Zakonu o gospodarskih druţbah (ZGD-1, 2006) podjetja delijo na
mikro, majhne, srednje in velike druţbe z uporabo kriterijev: povprečno število
delavcev v poslovnem letu, čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu in
vrednost aktive ob koncu poslovnega leta.
Na podlagi raziskave konec 2006 (po Vintar et al., 2006, str. 16-21), ki je bila
izvedena na Inštitutu za informatizacijo uprave na Fakulteti za upravo v Ljubljani, so
deleţi anketiranih podjetij, ki uporabljajo vsaj eno storitev e-uprave, sicer relativno
visoki, celo večji od uporabe e-bančništva in e-poslovanja s poslovnimi partnerji,
vendar pa nabor storitev, ki jih podjetja uporabljajo, ni ravno obseţen. Najbolj
uporabljani storitvi sta posredovanje podatkov na AJPES in posredovanje obračuna
davkov na DURS (kar prikazuje Slika 16).
75 % samostojnih podjetnikov (v nadaljnjem besedilu s.p.) in mikro podjetij, 92 %
malih podjetij ter 100 % srednjih in velikih podjetij uporablja vsaj eno e-storitev, od
tega pa za poslovanje z javno upravo digitalna potrdila uporablja 41 % s.p. in mikro
podjetij, 43 % malih podjetij ter 51 % srednjih in velikih podjetij.
Med najbolj uporabljanimi e-storitvami so:
-

posredovanje podatkov na AJPES (uporablja jo 46 % s.p. in mikro podjetij, 66
% majhnih podjetij ter 81 % srednjih in velikih podjetij);

-

posredovanje obračunov davkov na DURS (uporablja jo 32 % s.p. in mikro
podjetij, 57 % majhnih podjetij ter 78 % srednjih in velikih podjetij);

-

dostop do elektronskih javnih zbirk oziroma baz podatkov (uporablja jih 42 %
s.p. in mikro podjetij, 41 % majhnih podjetij ter 43 % srednjih in velikih
podjetij);

-

storitve e-Zaposlitev (uporablja jih 11 % s.p. in mikro podjetij, 22 % malih
podjetij ter 30 % srednjih in velikih podjetij);

-

sodelovanje na javnih razpisih ali naročilih (uporablja jih 12 % s.p. in mikro
podjetij, 21 % malih podjetij ter 25 % srednjih in velikih podjetij).
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Slika 16: Uporaba osnovne informacijske tehnologije in e-poslovanja ter uporaba storitev
e-uprave glede na vsa podjetja

Vir: Vintar et al., 2006, str. 17
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»Anketirana podjetja posameznih upravnih e-storitev po večini ne uporabljajo zato,
ker menijo, da določene storitve ne potrebujejo, raje jo opravijo na klasičen način,
ker je ne poznajo, ker storitev (zaradi različnih vzrokov) ni uporabna za njihovo
podjetje, pri posredovanju podatkov na DURS in AJPES pa tudi zato, ker storitev
opravljajo zunanji izvajalci. Anketirana podjetja so z e-upravo relativno zadovoljna,
vendar je prostora za izboljšave še dovolj, saj ocena zadovoljstva nikjer ne presega
vrednosti 4 (zadovoljen sem) in še predvsem, ker so ocene nekoliko slabše od ocen
zadovoljstva z elektronskim poslovanjem s poslovnimi partnerji« (Vintar et al., 2006,
str.16-17). Navedeno ponazarja Slika 17. Anketiranci so posamezne moţnosti
ocenjevali na lestvici od 1 do 5, pri čemer je 1 vedno pomenila najslabšo oceno
(popolnoma nezadovoljen, sploh ne zaupam, popolnoma nepomembno, zelo slabo),
ocena 5 pa je vedno pomenila najboljšo oceno (zelo zadovoljen, popolnoma zaupam,
zelo pomembno, zelo dobro).
Slika 17: Zadovoljstvo in zaupanje v e-upravo ter zadovoljstvo z nekaterimi upravnimi estoritvami

Vir: Vintar et al., 2006, str. 18
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Informacije in storitve e-uprave so po mnenjih anketirancev preveč razpršene. Ena
od rešitev bi lahko bila preoblikovanje storitev v pakete na podlagi poslovnih
dogodkov, kot je na primer zaposlitev delavca. Nezanemarljivo je dejstvo, da so
podjetja premalo seznanjena z moţnostmi, ki jih ponuja e-uprava. Ponudniki morajo
poskrbeti za ustrezno promocijo e-storitev in tehnologij. Prednosti e-storitev morajo
biti uporabnikom prikazane prijazno in nedvoumno. Zadovoljiva je ocena, da so se
postopki poenostavili in skrajšali, ne pa ocena, da se je zmanjšala količina papirja v
postopkih (Slika 18). Ministrstvo za javno upravo ţe izvaja programe za odpravo
administrativnih ovir, kot so odpravljanje nepotrebnih birokratskih postopkov,
zmanjševanje administrativnih stroškov in poenostavljanje zakonodaje.
Slika 18: Stopnje strinjanja s posameznimi trditvami glede e-uprave med podjetji, ki
uporabljajo storitve e-uprave

Vir: Vintar et al., 2006, str. 19
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Glede ocene posameznih dejavnikov za nadaljnji razvoj e-uprave je med anketiranimi
podjetji najpomembnejši poenostavitev upravnih postopkov znotraj organov javne
uprave (Slika 19). Le manjši del anketiranih podjetij načrtuje širitev uporabe
elektronskih upravnih storitev; predvsem načrtujejo uporabo storitev eDavkov. Poleg
tega bi anketirana podjetja e-upravo uporabljala v večji meri predvsem, če bi bili
postopki v primerjavi s klasičnimi hitrejši, kar ponazarja Slika 20.
Slika 19: Ocene pomembnosti posameznih dejavnikov za nadaljnji razvoj e-uprave med
podjetji, ki uporabljajo računalnike

Vir: Vintar et al., 2006, str. 21
Slika 20: Ocene vpliva oz. pomembnosti spodbujevalnih dejavnikov za večjo uporabo euprave med podjetji, ki uporabljajo računalnike

Vir: Vintar et al., 2006, str. 21
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5 PRIPOROČILA ZA USPEŠNEJŠO
SUBJEKTOV Z JAVNO UPRAVO

POVEZAVO

POSLOVNIH

Podjetje, ki se odloči za elektronsko poslovanje, s tem pridobi tako prednosti kot
slabosti v primerjavi s papirnim poslovanjem. Menim, da prednosti odtehtajo vse
slabosti, kar kaţe Tabela 3.
Tabela 3: Prednosti in slabosti uporabe e-poslovanja poslovnega subjekta
Priloţnosti in prednosti
-

-

-

-

-

Omejitve in slabosti

dostop do večjega števila storitev in
informacij iz enega mesta (ni potrebno
čakati pred večjim številom okenc, ni
potrebno obiskovati več institucij)
dostop do storitev na različne načine (več
trţnih poti: preko okenca, telefonskega
centra, svetovnega spleta, e-točk)
večja udobnost za uporabnike (dostop do
storitev 24 ur na dan)

-

moţnost izkoriščanja slabe varnosti
podatkov

-

pomanjkanje zaupanja in razumevanja
uporabnikov v elektronske transakcije

-

manjše število interakcij s številnimi
institucijami
moţnost za aktivno vključevanje
uporabnikov v oblikovanje storitev in
izboljšave
boljša kakovost storitev in večje
zadovoljstvo uporabnikov (personalizacija
storitev – prilagajanje posameznim ciljnim
skupinam)
hitrejše reševanje zadev in pritoţb
niţji stroški poslovanja (ni poštnine ipd.),
prihranek pri papirju (obrazci, fotokopije,
kuverte, potrdila ipd.)
manj administrativnih ovir
manj odvečnih in nepotrebnih aktivnosti
manjša moţnost korupcije in
podkupovanj
večje zaupanje v institucije (večja
preglednost in nadzor nad delovanjem)
uvoz podatkov iz drugih orodij oziroma
prenos podatkov neposredno iz poslovnoinformacijskega sistema uporabnika prek
spletnih storitev
hkratni dostop do dokumentov,
neodvisno od lokacije
hitrejša obdelava podatkov kot posledica
hitrejšega zajema podatkov
Vir: glej Osojnik et al.

-

socialna izločenost, povezana z nizko
računalniško pismenostjo ter
pomanjkanjem opreme za dostop do
spletnih storitev
neosebni pristop izvajanja storitev
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-

zamude pri vpeljevanju informacijske in
komunikacijske tehnologije

-

administrativne ovire

(2002, str. 178)

Različne vladne sluţbe so zadolţene za realizacijo pomembnih ukrepov na področju
vzpostavitve učinkovite in prijazne uprave ter prijaznega zakonodajnega okolja za
drţavljane in gospodarske subjekte.
Programi ukrepov različnih sluţb javne uprave za poenostavitve upravnih postopkov
in zakonodajnega okolja ter odpravo administrativnih ovir so usmerjeni predvsem v
naslednje pomembne dejavnosti, ki sem jih povzela kot priporočila za uspešnejšo
povezavo poslovnih subjektov z javno upravo:
 Odstranjevanje, zmanjševanje, zdruţevanje ali izboljševanje zakonodajnih
predpisov:
- z odpravo nepotrebnih predpisov,
- z odpravo nepotrebnih obveznosti iz zakonodajnih predpisov, administrativnih
stroškov,
- s prilagoditvijo zakonodaje in birokratskih postopkov,
- s poenostavitvijo terminologije in zmanjšanjem kompleksnosti predpisov,
- s sodelovanjem pri pripravi predpisov z uporabniki storitev.
 Poenostavljanje procesov znotraj zakonodajnih predpisov:
- z odpravo nepotrebnih vlog, obrazcev, potrdil, inšpekcij, podvojenih oddajanj
poročil,
- z zmanjšanjem potrebnega časa za izpolnjevanje vlog, obrazcev, izboljšanjem
preglednosti, jasnosti,
- s postavitvijo prioritet, manj inšpekcijami,
- z zmanjšanjem pogostnosti zahtev po informacijah, overitvah dokumentov.
 Izmenjava podatkov znotraj uprave:
- s pridobivanjem podatkov iz uradnih evidenc po uradni dolţnosti in ne od
strank,
- z izmenjavanjem podatkov med organi drţavne uprave,
- s pridobivanjem podatkov neposredno iz informacijskih sistemov uporabnikov,
- z vzpostavitvijo sistemov vse-na-enem-mestu,
- z razvojem standardnih definicij v predpisih.

-

Razvoj informacijskih rešitev in storitev:
z razvojem spletnih obrazcev in vlog,
z vzpostavitvijo nacionalne infrastrukture za elektronsko plačevanje,
s predizpolnjenimi vlogami,
z razvojem in izdelavo interaktivnih obrazcev, pri katerih ne bodo zahtevani
nebistveni podatki.


-

Zagotavljanje boljših navodil in informacij z:
razvojem boljših in dostopnejših navodil določenega predpisa (preko spleta),
uporabo preprostejšega jezika,
razločevanjem obvezujočih in neobvezujočih zahtev v navodilih,
neposredno dostopnostjo predpisov preko spleta (skupni javni portal).
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6 ZAKLJUČEK
Informacijska tehnologija ponuja veliko moţnosti za razcvet storitev elektronskega
sodelovanja poslovnih subjektov z javno upravo in za njihovo prilagoditev potrebam
uporabnikov. Slovenija v vseh pogledih izraţa visoko pripravljenost za e-poslovanje z
drţavljani, pravnimi osebami ter s svojimi organi in organizacijami. E-uprava je po
različnih merilih dosegla razvojno stopnjo, ki je primerljiva z drugimi drţavami EU.
Vzpostavljena je zmogljiva in zanesljiva informacijsko-telekomunikacijska
infrastruktura za elektronske storitve za vse uporabnike.
Drţava ima odgovorno nalogo pri pospeševanju uporabe elektronskega poslovanja v
podjetjih. Organiziranih je več projektov za uspešno uporabo zmogljivosti eposlovanja. Dejavnosti se usmerjajo v izobraţevanje podjetij in povečanje
dostopnosti e-sredstev in storitev.
Elektronsko poslovanje je interdisciplinarno področje, ki pokriva področje
računovodstva, financ, informacijskih sistemov, marketinga, managementa,
upravljanja s človeškimi viri, javne uprave, informatike, političnih ved, prava in
ekonomije. V diplomskem delu sem skušala prikazati priloţnosti, ki jih elektronsko
poslovanje javne uprave ponuja gospodarstvu. Proučila sem uporabo elektronskega
poslovanja v Sloveniji.
Namen diplomskega dela je bil prikazati obstoječe moţnosti uporabe informacijskih
sistemov, njihovo vlogo pri elektronskem sodelovanju poslovnih subjektov z javno
upravo v Sloveniji ter pripravljenost poslovnih subjektov pri nas na sprejemanje
novega načina komuniciranja z javno upravo. S pomočjo analize nekaterih obstoječih
moţnosti uporabe informacijskih sistemov za elektronsko sodelovanje poslovnih
subjektov z javno upravo, je bilo v diplomskem delu ugotovljeno, da dober poslovnoinformacijski sistem nikakor ni rešitev vseh teţav, ob pametni uporabi pa je vsekakor
lahko nepogrešljiv pripomoček. Baze podatkov in sistemi za upravljanje z
informacijami so postali pomembna oprema v pripravi sistema za elektronsko
poslovanje. Na trgu je veliko sistemov za upravljanje z bazami podatkov, ki so
prilagojeni za delo s spletnimi streţniki.
Podjetje Agb Lab d. o. o. informacijsko tehnologijo uporablja praktično na vsakem
svojem koraku. Delo je s pomočjo programske opreme precej olajšano in pridobilo je
precej pozitivnih in uporabnih sprememb. V podjetju se zavedajo, da so vlaganja v
informacijski sistem, ki sicer predstavlja relativno velik strošek, pomemben dejavnik
za zagotavljanje nemotenega in učinkovitega poslovanja.
Eden izmed pogojev za uspešno in konkurenčno poslovanje vsakega podjetja je
sodoben, to je integriran, kakovosten in učinkovit informacijski sistem, ki omogoča
premišljeno zbiranje in hranjenje podatkov, njihovo preoblikovanje v kakovostne
informacije ter usmerjeno posredovanje do končnih uporabnikov.
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Lastniki podjetij se večinoma ukvarjajo predvsem s tekočim poslovanjem, premalo pa
namenjajo spoznavanju nove tehnologije in koristi, ki jo le-ta prinaša. Zato navajam
naslednja priporočila:
- odločitve o e-poslovanju naj vodstvo sprejema ob podpori strokovnjakov
informacijske tehnologije,
- potrebno je nenehno spremljanje trendov na področju e-poslovanja,
- vodstvo in zaposlene je potrebno nenehno izobraţevati o priloţnostih
e-poslovanja,
- potreben je koordiniran in strokoven pristop pri vpeljevanju in uporabi
e-poslovanja v podjetju.
Na podlagi ugotovitev predhodnih raziskav in anket sem ugotovila, da se Slovenija v
največji meri bori za odpravljanje administrativnih ovir. Kljub ţe nekajletnemu
izvajanju programa ukrepov in uvedbi sistema preprečevanja nastajanja novih ovir,
imamo še veliko dela, predvsem na področju gospodarstva, ki se z administrativnimi
ovirami srečuje pri vsakodnevnem poslovanju, in tako zniţevanje administrativnih
stroškov pomembno vpliva na stopnjo konkurenčnosti. Odprava administrativnih ovir,
poenostavljanje upravnih postopkov, zniţevanje administrativnih stroškov za
drţavljane in podjetja, so aktualni naslovi projektov drţav članic Evropske unije in
zelo pomembni za uresničevanje ciljev lizbonske strategije, katere glavni cilj je, da bi
se v Evropi do leta 2010 razvilo najbolj konkurenčno, dinamično in na znanju
temelječe gospodarstvo.
Področje elektronskega poslovanja se bo v prihodnosti še zelo razvijalo. Na trgu je
poleg domačih še veliko tujih ponudnikov celovitih poslovnih rešitev, ki so namenjene
evidenci procesa podjetja in olajšanju poslovnih procesov. Podjetja imajo torej
moţnosti izkoristiti tehnologijo in prednosti, ki jih s tem pridobijo. Z večjo
konkurenčnostjo in z odkrivanjem novih poslovnih priloţnosti, podjetja lahko
konkurirajo na močnem trgu ali si celo priborijo vodilno mesto. Z racionalizacijo časa
se lahko hitreje odzovejo na zahteve trga, prihranijo čas za ostale dejavnosti in s tem
povečajo ponudbo.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
AJPES

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

DOC

Wordov dokument (format datoteke)

DDV

Davek na dodano vrednost

DURS

Davčna uprava Republike Slovenije

EU

Evropska unija

G2B

Government to Business (Elektronske storitve e-uprave za poslovne
subjekte

HTML

Hyper Text Markup Language (označevalni jezik za izdelavo spletnih
strani)

PDF

Portable Document Format (format datoteke)

PIS

Poslovni informacijski sistem

RS

Republika Slovenija

S.P.

Samostojni podjetnik

SRS

Slovenski računovodski standardi

SURS

Statistični urad Republike Slovenije

TARIC

Tarif Intégré de la Communauté (Informacijski sistem integrirane tarife
Evropske skupnosti)

TRR

Transakcijski račun

VEM

Vse na enem mestu

XML

Extensible Markup Language (razširljiv označevalni jezik)

ZEPEP

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu

ZPIZ

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
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