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POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava uporabniško izkušnjo na področju elektronskega poslovanja. 

Osredotočena je na računovodske servise, ki redno dostopajo na portal eDavki. Razdeljena je 

v dva dela – teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo se osredotočili na pojme 

elektronsko poslovanje, računovodstvo kot poslovna funkcija, davčno elektronsko poslovanje 

in pojem uporabniške izkušnje. V empiričnem delu naloge je predstavljena konkretna 

uporabniška izkušnja računovodskih servisov s portalom eDavki. Kot raziskovalna metoda je 

uporabljena spletna anketa. Rezultati ankete kažejo na prisotnost težav pri poslovanju preko 

portala eDavki, kar vpliva tudi na kakovost uporabniške izkušnje. 

Ključne besede: elektronsko poslovanje, elektronsko računovodstvo, elektronsko davčno 

poslovanje, uporabniška izkušnja, portal eDavki. 

SUMMARY 

The present thesis deals with the user experience in the field of e-commerce. It focuses on 

accounting services that regularly access the “eDavki” (the State Tax) portal. The thesis 

consists of the theoretical and the empirical part. The theoretical part focuses on the concepts 

of e-commerce, accounting as a business function, electronic taxation and the concept of user 

experience. In the empirical part, a concrete user experience of accounting services with the 

“eDavki portal” is presented. An online survey was used as the research method. The results 

of the survey show the presence of problems in dealing with the “eDavki portal”, which 

affects the clients’ user experience as well. 

Key words: electronic commerce, electronic accounting, electronic taxation, user experience, 

eDavki portal. 
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1 UVOD 

Namen prvega poglavja je predstaviti izhodišča za obravnavano vsebino, določiti namen in 

cilje naloge, predstaviti metode za doseganje ciljev ter predstaviti predpostavke in omejitve 

pri obravnavanem problemu. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Elektronsko poslovanje ali e-poslovanje z uporabo internetne tehnologije, kot ga poznamo 

danes, se je pojavilo v devetdesetih letih preteklega stoletja z ustanovitvijo svetovnega spleta, 

začetki pa segajo že v sedemdeseta leta (Turban idr. 2010). Prvi elektronski prenosi so 

potekali med bankami preko zasebnih omrežij in so zajemali predvsem velika podjetja (prav 

tam). Uvedba elektronskega poslovanja je prinesla nov pogled na poslovanje. 

Elektronsko poslovanje je oblika poslovanja, pri katerem transakcije potekajo preko interneta, 

odvija pa se na različnih področjih: financ, trženja, informatike, prava, upravljanja s 

človeškimi viri itn., pa tudi na področju računovodstva (Turban in King 2003).  

Cilje elektronskega poslovanja predstavlja delo brez dokumentov v papirnati obliki in 

obdelavo dokumentov v digitalni obliki. Informacijska tehnologija (IT) omogoča poslovanje 

na daljavo, kar vpliva tudi na delo v računovodstvu. Elektronsko računovodstvo ali e-

računovodstvo omogoča elektronsko izmenjavo informacij ter dokumentov med 

računovodskim servisom in stranko (Tomc Muc 2009).  

Razvoj tehnologije in spremembe v načinu poslovanja sta vplivala na racionalizacijo 

poslovanja in na razmišljanje o prenosu dejavnosti računovodstva zunanjim izvajalcem 

(Bergant 2004, 226). Računovodski servis kot gospodarski subjekt opravlja računovodske 

storitve za svoje naročnike skladno z veljavnimi zakoni (Horvat 2003, 28).  

Tako kot računovodstvo v podjetju tudi računovodski servis opravlja štiri različne, med seboj 

povezane dejavnosti, ki so usmerjene k posredovanju podatkov in informacij njegovim 

uporabnikom (Melavc in Turk 2001): 

 knjigovodstvo: sistematično zbiranje, urejanje, obdelava in shramba knjigovodskih 

podatkov ali listin; 

 računovodsko načrtovanje: v prihodnost usmerjen del računovodske funkcije, pri katerem 

so končni izdelki računovodski predračuni, ki se nanašajo na prihodnje poslovanje 

podjetja; 

 računovodsko nadziranje: presoja pravilnosti in poštenosti poslovanja ter odpravljanje 

nastalih nepravilnosti; 

 računovodsko analiziranje: na računovodskih podatkih ugotavlja odstopanja med 

knjigovodskimi obračuni in predračuni ter vzroke za nastale odmike. 
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Računovodski servisi zbirajo in urejajo dokumente ali knjigovodske listine, ki jih naknadno 

obdelajo ter z njimi predstavijo preteklo ali prihodnje poslovanje podjetja (Turk 2004), jih pa 

ne poročajo Finančnemu uradu RS (FURS),
1
 nekdanji Davčni upravi RS (DURS). Vpisovanje 

poslovnih dogodkov v poslovne knjige skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi 

(SRS) poteka na osnovi knjigovodskih listin. Razlikujemo zunanje knjigovodske listine, ki se 

delijo po vsebini, ter izvirne ali izpeljane računovodske listine, ki se razlikujejo po nastanku 

(prav tam).  

Elektronsko poslovanje se je pričelo razvijati v poslovnem okolju, kasneje pa se je razširilo 

tudi na področju javne in državne uprave, kjer so se pokazali pozitivni rezultati (Kovačič idr. 

2004). Leta 2003 je FURS vzpostavil spletni portal eDavki,
2
 s katerim je bilo vzpostavljeno 

okolje za elektronsko poslovanje fizičnih in pravnih oseb z organi FURS. 

Sistem eDavki je razdeljen na javni del, del za davčne zavezance in skrbniški del. Javni del je 

namenjen vsem uporabnikom in obiskovalcem portala in vsebuje splošne informacije ter 

predstavitev delovanja sistema. V del za davčne zavezance lahko vstopajo le registrirani 

uporabniki z digitalnim potrdilom, skrbniški del pa je namenjen registriranim uporabnikom, 

zaposlenim na FURS (DURS 2004). Najpogostejši uporabniki portala eDavki so 

računovodski servisi, ki v imenu podjetij mesečno in letno pošiljajo davčne dokumente. 

S 1. januarjem 2016 je Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2, Ur. l. RS, št. št. 13/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 

90/14, 91/15 in 63/16) uvedel vročanje dokumentov davčnim zavezancem s strani FURS-a 

preko portala eDavki. Elektronsko vročanje prejetih dokumentov (eVročanje) pomeni 

vročanje dokumentov v osebni profil zavezancev na portalu eDavki in zahteva potrebno 

programsko in strojno opremo ter kvalificirano digitalno potrdilo (FURS 2017), ki potrdi 

identiteto davčnega obveznika. Digitalno potrdilo je alternativa klasičnim osebnim 

dokumentom (Grobelnik, Zupančič in Dobnikar 2002, 11) in je sestavljeno iz javnega ključa 

njegovega lastnika, osebnih podatkov lastnika ter podatkov o izdajatelju in veljavnosti 

digitalnega potrdila (Osojnik in Grčman 2002, 127). Poleg digitalnega potrdila je za vpogled 

v prejete dokumente treba imeti zunanje in notranje pooblastilo. Zunanje pooblastilo (priloga 

3) omogoča dodelitev pravic osebam, ki niso zaposlena v podjetju (računovodski servisi), 

notranja pooblastila pa pravice podeljujejo zaposlenim v podjetju oziroma fizični osebi z 

dejavnostjo. Z notranjim pooblastilom (priloga 2) se podeli pravica poslovanja na portalu 

eDavki osebi, ki je zaposlena v podjetju zavezanca, za poročanje oziroma se to podeli fizični 

osebi z dejavnostjo, ki mora imeti digitalno potrdilo na ime podjetja zavezanca. Zunanje 

pooblastilo pa dodeli pravice poslovanja na portali eDavki osebi, ki ni zaposlena v podjetju 

zavezanca. To je lahko fizična oseba, pravna oseba ali fizična oseba z dejavnostjo. 

                                                 
1
 Http://www.fu.gov.si/ 

2
 Https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0553
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3643
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4127
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3647
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3571
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2685


 

3 

Poleg tehničnih zahtev za uporabo posameznih elektronskih storitev je uporaba spletne 

aplikacije ali spletne strani odvisna od uporabniške izkušnje, ki jo imajo uporabniki pri 

uporabi storitve. Uporabniška izkušnja je sestavljena iz časovne komponente, subjektivne 

komponente in celostne komponente. Časovna komponenta predstavlja skupek izkušenj, ki jih 

uporabnik dobiva skozi čas in tvorijo enoten splošen vtis. Izkušnja posameznika je 

subjektivna, kar pomeni, da uporabo storitve vsak doživi po svoje (Gentile, Spiller in Noci 

2007), celostna komponenta pa zajema celotnega uporabnika na ravni racionalnosti, na 

čustveni in čutni ravni ter na fizični in duhovni ravni (Verhoef idr. 2009). Na uporabniško 

izkušnjo vplivajo tehnični dejavniki, kakovost vsebine, ustreznost vsebine in izgled 

(Seethamraju 2004). 

Pri ocenjevanju uporabniške izkušnje je treba upoštevati privlačnost, vodljivost, učinkovitost, 

koristnost in učljivost (Debevc in Kocjan Stjepanović 2005). Uporabniška izkušnja 

predstavlja kakovost in zadovoljstvo uporabnika v stiku s sistemom, organizacijo, izdelki ali 

storitvami (Broz in Sulčič 2009, 149–168). Pozitivno uporabniško izkušnjo sestavlja celotna 

izkušnja in zadovoljstvo uporabnika ob uporabi izdelka ali storitve, kjer je bistveno 

načrtovanje interakcije (Gube 2010).  

Portal eDavki sproti nadgrajuje svoj način poslovanja, kar računovodskim servisom 

predstavlja občasne težave, posebno pri pogledu prejetih dokumentov. Z navadnim 

pooblastilom ni mogoče imeti vpogleda v vse dokumente, ki prispejo na portal, kar povzroča 

zamude s pritožbami, zamudne obresti in davčne izvršbe. Nadgradnja portala eDavki vpliva 

tudi na uporabniško izkušnjo uporabnikov portala. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Glede na to, da raziskave o uporabniški izkušnji s portalom eDavki še nismo zasledili, se 

bomo v nalogi osredotočili na proučevanje neposredne izkušnje uporabnikov, v našem 

primeru računovodskih servisov, ki portal eDavki uporabljajo za elektronsko vročanje 

dokumentov. 

V nalogi smo: 

 opredelili osnovne pojme in teoretična izhodišča s področja elektronskega poslovanja, 

 predstavili računovodstvo kot poslovno funkcijo ter prenos te funkcije v zunanje 

izvajanje,  

 prikazali davčno elektronsko poslovanje prek portala eDavki, 

 predstavili postopek elektronskega vročanja dokumentov, 

 opredelili uporabniško izkušnjo in njene sestavine ter 

 raziskali uporabniško izkušnjo s portalom eDavki pri eVročanju. 
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S pomočjo raziskave, ki smo jo izvedli med računovodji računovodskih servisov, želimo 

preveriti naslednje trditve: 

 Računovodje z zunanjim pooblastilom za eVročanje imajo boljšo uporabniško izkušnjo z 

eDavki v primerjavi s tistimi, ki imajo tudi notranje pooblastilo. 

 Več kot polovica anketirancev ima pozitivno uporabniško izkušnjo z eVročanjem preko 

portala eDavki. 

 Glavni razlog za pozitivno uporabniško izkušnjo je hitra odzivnost FURS-a na vložene 

obrazce. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge  

V teoretičnem delu naloge smo na osnovi domače in tuje literature predstavili osnovne pojme 

elektronskega poslovanja, elektronskega računovodstva in uporabniške izkušnje. 

V empiričnem delu naloge smo izvedli raziskavo o uporabniški izkušnji računovodij 

računovodskih servisov, s katerimi imamo stike. Podatke smo zbrali z elektronskim anketnim 

vprašalnikom. Vprašalnik je sestavljen iz odprtih in zaprtih vprašanj. Vzorec je naključen, saj 

smo k izpolnjevanju vprašalnika preko elektronske pošte povabili sto računovodij iz različnih 

slovenskih računovodskih servisov. Anketiranje je bilo anonimno. Zbrane podatke smo 

obdelali s pomočjo programa Microsoft Excel in jih predstavili grafično, tabelarično in 

opisno. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri proučevanju problema v nalogi smo se omejili na računovodje v računovodskih servisih v 

Sloveniji. Dodatno smo se omejili le na delo, povezano s portalom eDavki, ki je namenjen 

vročanju elektronskih dokumentov. V raziskavo smo vključili le računovodje računovodskih 

servisov, s katerimi ima avtorica naloge vzpostavljene poslovne stike, tako da rezultatov ni 

mogoče posplošiti na celotno populacijo. 

Raziskava temelji na predpostavkah, da so anketiranci za poročanje o svojem poslovanju 

prisiljeni uporabljati portal eDavki ter da so vestno izpolnili spletne anketne vprašalnike. 

Predpostavljamo, da z razumevanjem vprašanj ni bilo težav, saj smo razumevanje vprašalnika 

predhodno preverili med zaposlenimi izbranega računovodskega servisa. 
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2 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP; Ur. l. RS, št. 98/04 – 

UPB, 61/06 – ZEPT in 46/14) elektronsko poslovanje opredeli kot poslovanje v elektronski 

obliki na daljavo, pri čemer se uporablja IKT ter elektronski podpis.  

Elektronsko poslovanje pogosto izpodriva tradicionalen način poslovanja, saj podjetjem 

omogoča širjenja poslovanja, zmanjšanje stroškov in hkrati pridobivanje novih prihodkov, 

strank in boljši odzivni čas soudeležencev v poslu. 

2.1 Opredelitev elektronskega poslovanja 

Elektronsko poslovanje je obsežen pojem, ki ga je mogoče različno opredeliti. Če povzamemo 

opredelitve različnih avtorjev s tega področja, elektronsko poslovanje (ali e-poslovanje) 

pomeni prehod iz klasičnega prenosa podatkov preko zapisa na papirju na prenos podatkov 

preko omrežij v elektronski obliki. Prehod poslovanja v elektronsko obliko podjetjem poleg 

znižanja stroškov omogoča tudi hitrejšo izmenjavo podatkov in širše območje poslovanja 

(Gradišar, Jaklič in Turk 2012). 

E-poslovanje se je začelo že pred uporabo svetovnega spleta z razvojem računalniških 

omrežij, z računalniško izmenjavo podatkov (RIP). Prve računalniške izmenjave podatkov so 

bile izvedene leta 1968 s prenosom finančnih sredstev iz računa na račun. Širitev e-

poslovanja, kot ga poznamo danes, pa se je pričelo v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja z 

razvojem svetovnega spleta, ko je bil internet dostopen tudi manjšim podjetjem (Turban idr. 

2010, 46–47). 

V angleški literaturi lahko za e-poslovanje zasledimo izraz »e-commerce«, ki pomeni 

elektronsko trgovanje, v zadnjih letih pa se vse bolj uporablja »e-business«, kar lahko 

prevedemo kot elektronsko poslovanje. E-poslovanje torej ni samo elektronsko trgovanje, 

ampak vključuje tudi skrb za stranke in sodelovanje s poslovnimi subjekti ter vse internetne 

transakcije, ki jih podjetja ali posamezniki opravljajo elektronsko (Turban idr. 2015, 7). 

E-poslovanje med podjetji se je pričelo s pojavom standardizirane in obojestranske izmenjave 

podatkov preko elektronskih kanalov (Groblinghoff 2001). Z uporabo svetovnega spleta 

postaja poslovanje globalno, izničijo pa se časovne omejitve. Poslovni modeli, ki jih 

uporabljajo podjetja, tem omogočajo vstop na svetovni trg (Varga 2017). 

2.2 Oblike elektronskega poslovanja 

E-poslovanje zajema različna področja poslovanja. Poleg poslovnih transakcij so preko 

omrežij upravljani odnosi s strankami, vrši se komuniciranje znotraj podjetja in z drugimi 

podjetji, posluje pa se tudi z državno upravo (Gradišar, Jaklič in Turk 2012). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2566
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1915
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Slika 1: Oblike elektronskega poslovanja  

Vir: prirejeno po Gradišar, Jaklič in Turk 2012. 

Oblike e-poslovanja razlikujemo glede na subjekte, ki nastopajo pri elektronskem poslovanju, 

in sicer (Gradišar, Jaklič in Turk 2012, 140): 

 poslovanje med podjetji ali B2B poslovanje (angl. business to business), ki predstavlja 

največji delež e-poslovanja. Poslovanje B2B vključuje povezave podjetja s prodajalci in 

dobavitelji ter tudi sodelovanje podjetij na skupnih projektih (Vocovnik 2012); 

 poslovanje podjetja s potrošniki ali B2C poslovanje (angl. business to customer), ki 

temelji na poslovanju z uporabo internetnih strani, ki potrošniku omogočajo opravljanje 

različnih opravil, kot so izvajanje plačil, spletno nakupovanje, izobraževanje in 

opravljanje dela od doma (Turban idr. 2010). Tovrstno poslovanje pa ne predstavlja samo 

prodaje blaga in storitev, ampak tudi interakcijo s končnim potrošnikom (Chaffey 2015, 

28);  

 poslovanje med potrošniki ali C2C poslovanje (angl. customer to costumer) predstavlja 

komunikacijo potrošnikov na forumih, sodelovanje na spletnih dražbah ali komuniciranje 

na družabnih omrežjih (Kovačič idr. 2004). Primeri portalov, ki omogočajo C2C 

poslovanje, so eBay,
3
 AliExpress,

4
 Alibaba

5
 in Amazon,

6
 v Sloveniji pa Bolha.com,

7
 

Med.over
8
 ipd.; 

 poslovanje podjetij z javno oziroma državno upravo ali B2G poslovanje (angl. business to 

government) predstavlja interakcije med upravo in gospodarskimi subjekti s pomočjo 

različnih aplikacij (Gradišar, Jaklič in Turk 2012, 145–146), ki omogočajo prijave na 

javne razpise, oddajo napovedi za odmero davka na dodano vrednost itd.; 

                                                 
3
 Https://www.ebay.com/ 

4
 Https://www.aliexpress.com/ 

5
 Https://www.alibaba.com/ 

6
 Https://www.amazon.com/ 

7
 Http://www.bolha.com/ 

8
 Https://med.over.net/ 
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 poslovanje državljanov z javno oziroma državno upravo ali C2G poslovanje (angl. 

customer to government) predstavlja na primer oddajanje dohodninske napovedi, 

pridobitev izpisov iz rojstne matične knjige in pridobivanje drugih podatkov in obrazcev, 

ki jih hrani javna uprava (Kovačič idr. 2004); 

 poslovanje znotraj javne oziroma državne uprave ali G2G poslovanje (angl. government 

to government) predstavlja pridobivanje in posredovanje podatkov med organi javne 

uprave, na primer preko notranjih informacijskih sistemov (Gradišar, Jaklič in Turk 2012, 

145–146).  

2.3 Pravna ureditev elektronskega poslovanja 

E-poslovanje v RS urejajo naslednji normativni akti (Gradišar, Jaklič in Turk 2012): 

 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), 

 Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1; Ur. l. RS, št. 13/07 – UPB, 102/07 – 

ZDRad, 110/09, 33/11 in 109/12 – ZEKom-1), 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Ur. l. RS, št. št. 94/07 – UPB), 

 Zakon o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (ZPDZES, Ur. l. RS, št. 

43/04), 

 Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot; Ur. l. RS, št. 98/04 – UPB, 114/06 – ZUE, 126/07, 

86/09, 78/11, 38/14 in 19/15), 

 Zakon o tajnih podatkih (ZTP; Ur. l. RS, št. 50/06 – UPB, 9/10 in 60/11). 

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ureja poslovanje, ki se 

izvaja z uporabo IKT, ter uporabo elektronskega podpisa v pravnem prometu. ZEPEP ureja e-

podpisovanje v sodnih, upravnih in drugih podobnih postopkih (1. čl. ZEPEP). Prvič je bil 

objavljen leta 2000, zadnja sprememba zakona pa je bila v Uradnem listu RS objavljena 23. 

aprila 2014 (Ur. l. RS, št. 46/14).  

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ureja elektronsko komuniciranje in pogoje 

ter pravice uporabnikov omrežij in storitev. ZEKom-1 ureja pogoje elektronskih 

komunikacijskih omrežij, njihovo učinkovitejšo gradnjo ter postavitev elektronskih 

komunikacijskih omrežij. Poleg tega ZEKom-1 ureja zagotavljanje univerzalnih storitev, 

področje konkurence, upravljanja radio-frekvenčnega spektra in elementov oštevilčenja. 

ZEKom-1 ureja tudi pogoje za omejitev lastninskih pravic, določa pravice uporabnikov in 

ureja varnost omrežij ter njihovo delovanje v izjemnih stanjih. Ureja tudi varovanje pravice 

do komunikacijske zasebnosti uporabnikov in reševanje sporov s področja zakona (1. čl. 

ZEKom-1). ZEKom-1 je bil prvič objavljen leta 2012, zadnja sprememba zakona pa je bila v 

Uradnem listu RS objavljena 21. julija 2017 (Ur. l. RS, št. 40/17). 

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe v 

zvezi z zasebnostjo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov. ZVOP-1 preprečuje 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0594
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4985
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1590
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4288
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3297
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1521
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0709
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2128
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0313
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2820
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neustavne, nezakonite in neupravičene posege v zasebnost in dostojanstvo posameznika (1. čl. 

ZVOP-1). ZVOP-1 je bil prvič objavljen leta 2004, zadnja sprememba zakona pa je bila v 

Uradnem listu RS objavljena 16. oktobra 2007 (Ur. l. RS, št. 94/07).  

Zakon o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (ZPDZES) ureja pravice, 

varstvo in ukrepe zaščitenih elektronskih storitev s plačanim pogojnim dostopom (1. čl. 

ZPDZES). ZPDZES je bil prvič objavljen leta 2004 in od tedaj ni bil spremenjen (Ur. l. RS, 

št. 43/2004). 

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) ureja pravice potrošnikov pri trženju blaga in storitev 

podjetij. ZVPot določa dolžnosti institucij pri zagotavljanju pravice potrošnikov (1. čl. 

ZVPot). ZVPot je bil prvič objavljen leta 1998, zadnja sprememba zakona pa je bila v 

Uradnem listu RS objavljena 6. oktobra 2017 (Ur. l. RS, št. 55/17).  

Zakon o tajnih podatkih (ZTP) določa osnove za varovanje in dostop do tajnih podatkov 

(javna varnost, obramba, zunanje zadeve, obveščevalno in varnostno dejavnost) državnih 

organov Republike Slovenije. Po tem zakonu morajo delovati vsi organi, dobavitelji in 

izvajalci storitev ter vsi, ki jim je bil posredovan tajen podatek (1. čl. ZTP). ZTP je bil prvič 

objavljen leta 2001, zadnja sprememba zakona pa je bila v Uradnem listu RS objavljena 29. 

julija 2011 (Ur. l. RS, št. 60/11). 



 

9 

3 RAČUNOVODSKA POSLOVNA FUNKCIJA 

Računovodstvo se ukvarja z računovodskim zbiranjem, urejanjem, obdelovanjem podatkov 

ter z oblikovanjem informacij, izraženih v denarni merski enoti. Informacije se lahko nanašajo 

na preteklo ali prihodnje poslovanje (Turk 2004). 

3.1 Računovodska poslovna funkcija 

Računovodstvo je sestavljeno iz štirih tesno povezanih funkcij: računovodskega 

predračunavanja, knjigovodstva, analize in nadzora (Melavc in Turk 2001). 

3.1.1 Računovodsko predračunavanje 

Računovodsko predračunavanje določa prihodnje delovanje poslovnega sistema (Milost 2009, 

12–20) in je pomembno in potrebno za delovanje nadzora. Podatki in informacije, ki izhajajo 

iz predračunavanja, zagotavljajo osnovo za presojo ravnanja pri spremembah in stanjih 

gospodarskih kategorij (Melavc in Turk 2001, 19). 

Predračunavanje s pomočjo računovodskih predračunov podjetju omogoča zaznavanje 

priložnosti, prednosti in slabosti zunanjih in notranjih vplivov. Predračunske listine so 

predračuni stroškov, predračuni poslovnega in predračuni finančnega izida. Za celotno 

podjetje se sestavljajo načrtovana bilanca stanja, načrtovan izkaz poslovnega izida, načrtovan 

izkaz denarnih tokov in načrtovan izkaz gibanja kapitala (prav tam). 

3.1.2 Knjigovodstvo 

Knjigovodstvo je zgodovinsko najstarejši del računovodstva. V knjigovodstvu spremljamo 

podatke o poslovnih dogodkih, ki so se že zgodili (npr. o nakupu blaga, opravljeni storitvi, 

prodaji izdelkov itn.) (Milost 2009). Knjigovodstvo nam tako omogoča prikazovanje stanja 

sredstev in obveznosti do virov sredstev ter nastalih prihodkov in odhodkov v določenem 

obdobju (Melavc in Turk 2001). 

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Ur. l. RS, št. 42/06) razlikuje enostavno in 

dvostavno knjigovodstvo. Pri enostavnem knjigovodstvu je zajemanje podatkov iz poslovnih 

listin preprosto, saj se poslovni dogodki knjižijo le časovno v knjigo prihodkov in odhodkov. 

Pri dvostavnem knjigovodstvu pa se podatki urejajo vsebinsko in časovno. Vsebinsko se 

podatki zajemajo v glavno in pomožne knjige, časovno pa po datumu nastanka v knjigo 

prejetih listin. Večina gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov se odloča za dvostavno 

knjigovodstvo, saj takšen način zajemanja poslovnih listin omogoča boljši pregled nad 

poslovanjem v tekočem in v preteklih računovodskih letih. 
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3.1.3 Računovodsko nadziranje 

Naloga nadziranja je zagotavljanje pravilnosti računovodskih podatkov in informacij pri 

spremembah in stanjih gospodarskih kategorij. Računovodski nadzor omogoča nadzor nad 

pravilnostjo delovanja računovodstva. S pomočjo računovodskega nadzora podjetje pridobi 

informacije, ki so podlaga za presojo pravilnosti delovanja na področju financ, nabave, 

proizvodnje in prodaje, zagotavlja pa tudi pomembne podatke za delovanje računovodske 

analize (Melavc in Milost 2003, 25–30). 

3.1.4 Računovodsko analiziranje 

Pri računovodskem analiziranju analiziramo uresničene spremembe in stanja gospodarskih 

kategorij ter odmike, ki izhajajo iz razlik med preračunanimi (načrtovanimi) spremembami in 

stanji glede na uresničene vrednosti (Melavc in Milost 2003). Z računovodskim analiziranjem 

tako vplivamo na višjo kakovost računovodskih poročil (Milost 2009). 

Računovodsko analiziranje se uporablja pri pripravi računovodskih poročil, ko primerjamo 

podatke o poslovanju med različnimi obračunskimi leti. S pomočjo analize, ki jo lahko 

izvedemo med letom ali na koncu leta, je podjetje seznanjeno z bilančnim dobičkom ali 

izgubo, terjatvami in obveznosti do kupcev in dobaviteljev ter s stanjem kapitala podjetja. Vsi 

ti podatki vplivajo na pridobivanje posojil ali kreditov na banki (podjetnikov kapital), na 

sodelovanje z drugimi večjimi podjetji (znesek terjatev in obveznosti) ter tudi na stanje 

podjetja (dobiček ali izguba) (Melavc in Milost 2003, 25–30). 

3.2 Razvoj računovodstva 

Sistematično zapisovanje podatkov o poslovnih dogodkih v poslovne knjige se je pričelo 

razvijati skupaj z razvojem družbe in civilizacije. Prvi začetki so se pojavili v obliki zapisov 

različnih dogodkov in dobrin, kar je bilo dopolnjeno še s kupoprodajnimi dogodki, izplačili in 

dolgovi. Računovodstvo kot ga poznamo danes pa se je pojavilo na prelomu iz 19. v 20. 

stoletje (Melavc in Milost 2003, 25–30).  

Računovodstvo kot organizacijska enota je bilo prvotno umeščeno v podjetje. Govorimo o 

notranjem izvajanju računovodstva (Turk, Melavc in Korošec 2004). Računovodsko službo 

znotraj podjetja predstavlja oddelek, ki skrbi za obdelavo podatkov. Z razvojem IKT se 

podatki zajemajo in obdelujejo elektronsko. Zaradi vse večje globalizacije in razvoja 

tehnologije se vedno več podjetij odloča za poslovanje z najnižjimi stroški. Pri tem se podjetja 

pogosto odločajo za prenos nalog računovodstva na zunanje izvajanje, s čimer postane 

računovodstvo cenejše in pogosto, zaradi specializacije pa tudi bolj uporabno (Šink 2002). 
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Zunanje izvajanje (angl. outsourcing) predstavlja strateško uporabo zunanjih izvajalcev, ki s 

svojo inovativnostjo in prilagodljivostjo prispevajo k dodani vrednosti podjetja (Barrar idr. 

2002, 195–203). Z zunanji izvajalci lahko nadomestimo manjkajoče specializirane kadre v 

podjetju, kar pogosto prispeva k boljšim dosežkom poslovanja podjetja na dolgi rok (Bergant 

2010). Podjetja v želji po zmanjševanju stroškov zmanjšujejo število zaposlenih in v podjetju 

ohranijo le tiste sodelavce, ki so neposredno povezani s primarno dejavnostjo podjetja, 

podporne dejavnosti pa skušajo prenesti v zunanje izvajanje. Tako se v zunanje izvajanje 

pogosto prenaša tudi računovodstvo.  

Zunanje izvajanje dejavnosti računovodstva predstavlja strateško in medsebojno sodelovanje 

naročnika ter izvajalca storitve – računovodskega servisa. Skladno s pogodbenim razmerjem 

naročnik storitve vso potrebno dokumentacijo mesečno posreduje v računovodski servis, ki 

dokumentacijo ustrezno zajame in obdela ter oblikuje mesečne, medletne in letne izkaze ter 

poročila. Uspeh sodelovanja med podjetjem (naročnikom) in računovodskim servisom 

(izvajalec storitve) je odvisen od medsebojnega komuniciranja, zaupanja, sprotnega reševanja 

težav in prilagajanja (Bergant 2010). 

3.3 Računovodja v računovodskem servisu 

Računovodski servis je fizična ali pravna oseba z dejavnostjo vodenja poslovnih knjig za 

naročnika. V imenu in za račun naročnika izdeluje obračune, pripravlja poročila in posluje z 

davčnimi organi, analizira finančne izide in naročniku svetuje (Vehar 1998). Pri tem 

računovodski servisi opravljajo gospodarsko oziroma tržno dejavnost (Bertoncelj Popit 2010).  

V Sloveniji lahko storitve računovodskega servisa opravlja gospodarska družba ali samostojni 

podjetnik, ki ima pod standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) registrirano dejavnost 

»69.200 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje«. 

Računovodja mora v podjetju in v računovodskem servisu pri svojem delu spoštovati in delati 

v skladu z načeli poklicne etike računovodje in načeli obnašanja računovodje, ki so (Milost 

2009): 

 strokovnost in odgovornost – računovodja mora obvladati ekonomiko poslovnega sistema 

ter računovodstvo, pa tudi gospodarsko teorijo in prakso, s čimer izkazuje ustrezno 

strokovnost; 

 zaupnost – pri zunanjem izvajanju je še posebej pomembno varovanje zaupnih podatkov 

podjetja; 

 poštenost – računovodja razkriva tiste podatke, ki so pomembni za razumevanje 

predlogov v poročilih; 

 resničnost – računovodja s svojim uporabnikom posreduje resnične informacije; 

 prizadevnost – računovodja je odgovoren oblikovati in posredovati računovodske podatke 

v obliki računovodskih poročil vsem nosilcem odločanja. 
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3.4 Elektronsko računovodstvo 

E-računovodstvo je elektronsko podprto vodenje računovodstva in sredstvo komuniciranja 

med računovodjo in stranko, kar omogoča ažurne informacije, boljšo preglednost in 

optimizacijo celotnega poslovanja (Ravbar 2016). 

Z uvedbo e-poslovanja v računovodstvu (e-računovodstvo) se stranka in računovodski servis 

povežeta in delujeta neposredno ali posredno (Tomc Muc 2009). Pri posrednem delovanju 

podjetje in računovodski servis uporabljata vsak svojo podatkovno bazo. Ker aplikacija in 

podatkovna baza nista povezani, je treba poskrbeti za sinhronizacijo. Za prenos podatkov med 

bazami lahko stranka in računovodski servis uporabljata elektronsko pošto. Tovrstno 

poslovanje predstavlja poceni delovanje, vendar ti podatki niso ažurni, spreminjanje 

dokumenta pa pomeni tudi spremembo nastavitev.  

Pri neposrednem načinu dela sta stranka in računovodski servis povezna na isto podatkovno 

bazo. Ta način poslovanja omogoča ogled istih podatkov, enkraten vnos in manjšo možnost 

napak. Povezan način poslovanja dovoljuje brisanje in popravljanje podatkov, omogoča 

ažurnost podatkov in spreminjanje parametrov. Zaradi tega je potrebna dodatna strežniška 

programska oprema, cena infrastrukture pa je višja (prav tam). 

Poslovanje na področju e-računovodstva je urejeno z zakoni, standardi in uredbami. Zakonska 

podlaga za izmenjavo pravno veljavnih elektronskih dokumentov je podana v naslednjih 

predpisih (Replika b. l.): 

 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), 

 Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Ur. l. RS, št. 

77/00, 2/01, 86/06 in 46/16), 

 Slovenski računovodski standardi (SRS) (Ur. l. RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 

112/06 – popr., 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 

64/12, 94/14, 2/15 – popr., 95/15 in 98/15), 

 Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), 

 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (Ur. l. RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 

38/12, 83/12, 86/14 in 90/15). 

Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje v 1. členu zajema 

merila, podrobnejšo vsebino in podrobnejše tehnične pogoje, ki urejajo delovanje, elektronsko 

podpisovanje in časovno veljavnost digitalnih potrdil. Uredba o pogojih za elektronsko 

poslovanje in elektronsko podpisovanje je bila prvič objavljena leta 2000, zadnja sprememba 

uredbe pa je bila v Uradnem listu RS objavljena 11. avgusta 2006 (Ur. l. RS, št. 86/06). 

Slovenski računovodski standardi (SRS) temeljijo na Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-

1) in predstavljajo pravila Slovenskega inštituta za revizijo o strokovnem ravnanju na 

področju računovodenja. SRS obsegajo združitev domače računovodske teorije z 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3563
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-0193
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3721
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2031
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5299
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-21-0397
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2440
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-21-4792
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-21-4793
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0145
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0016
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-4828
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3403
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2596
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3869
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-21-0057
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3751
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3867
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0765
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1628
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3288
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3486
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3505


 

13 

mednarodnimi zahtevami (standardi računovodskega poročanja in direktive), ki določajo 

strokovno ravnanje v računovodstvu. SRS obravnavajo vsebinsko izkazovanje gospodarskih 

kategorij, oblikovno pa predstavljajo gospodarske kategorije pri zunanjem poročanju in 

delovanje posameznih področij računovodstva. SRS so bili prvič objavljeni leta 2005, zadnja 

sprememba pa je bila v Uradnem listu RS objavljena 5. maja 2017 (Ur. l. RS, št. 23/17). 

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) ureja pravice in obveznosti davčnih zavezancev, ki 

opravljajo dejavnost, da davčni obračun predložijo v elektronski obliki. Na področju finančne 

uprave poznamo vsaj naslednja področja elektronskega poslovanja: oddajanje davčnih 

napovedi, plačevanje davčnih obveznosti in svetovanje zavezancem (Dečman in Klun 2002, 

307). ZDavP-2 je bil prvič objavljen leta 2006, zadnja sprememba zakona pa je bila v 

Uradnem listu RS objavljena 28. februarja 2018 (Ur. l. RS, št. 13/18).  

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) ureja plačevanje davka na dodano vrednost v 

povezavi s Šesto direktivo Sveta 77/388/EGS (OJ L 145/77) (1. odstavek 1. člena ZDDV-1). 

ZDDV-1 je bil prvič objavljen leta 2006, zadnja sprememba zakona pa je bila v Uradnem listu 

RS objavljena 27. novembra 2015 (Ur. l. RS, št. 90/15). 
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4 ELEKTRONSKO DAVČNO POSLOVANJE 

Davčno poslovanje v Sloveniji spodbuja prostovoljno izpolnjevanje obveznosti, preglednost 

in predvidljivost ter tudi gospodarnost in učinkovitost. Namen davčnih uslužbencev in 

Finančne uprave RS je zagotavljanje enostavnega in racionalnega poslovanja z zavezanci 

(FURS 2016). Zavezanci se razlikujejo glede na to, ali so registrirani v davčni sistem ali ne. 

Registriran zavezanec oziroma davčni zavezanec je po ZDDV-1 vsaka pravna ali fizična 

oseba, ki samostojno opravlja gospodarsko dejavnost (proizvodnja, predelava, trgovska in 

storitvena dejavnost, rudarska dejavnost, kmetijska in poklicna dejavnost). Vsak davčni 

zavezanec ima po ZDavP-2 dolžnost, da mesečno ali trimesečno obračuna in poroča o davku 

na dodano vrednost (DDV). 

Z uvedbo elektronskega davčnega poslovanja je bil način poročanja digitaliziran. Davčnim 

zavezancem se je tako skrajšal čas oddaje dokumentov, zmanjšala pa se je tudi možnost, da 

dokumentov in obrazcev ne bi dostavili. Oddaja obrazcev, ki so vezani na davčni obračun in 

letna poročila, kot tudi vročanje dokumentov za pooblaščanje, urejanje pobotov na davčni 

kartici in zahtevkov za izdajo potrdil se izvaja preko portala eDavki. Z oddajanjem obrazcev 

preko portala eDavki in z eVročanjem se je skrajšal odzivni čas za pregled oddane in vročene 

dokumentacije ter tudi stroški, povezani z dostavo dokumentov, ki so se prej izvajali v fizični 

obliki preko pošte. 

Za pobiranje davkov v Sloveniji skrbi Finančna uprava RS. 

4.1 Finančna uprava Republike Slovenije  

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je bila ustanovljena leta 2014 na podlagi 

sprejetja Zakona o finančni upravi (ZFU, Ur. L. RS, št. 25/114) (FURS 2016). FURS združuje 

naloge ter pristojnosti nekdanje Davčne uprave Republike Slovenije (DURS) in Carinske 

uprave Republike Slovenije (CURS). S pobiranjem davkov, carin in pristojbin FURS skrbi za 

učinkovito delovanje in zaščito interesa družbe v Sloveniji in Evropski uniji, hkrati pa varuje 

pravice intelektualne lastnine, ščiti državljane, okolje ter naravo, kulturno dediščino in 

finančne ter gospodarske interese Slovenije, Evropske unije in držav članic EU (FURS 2016). 

Na sliki 2 prikazujemo organizacijsko strukturo FURS-a. 

Organizacijsko FURS sestavlja generalni finančni urad in šestnajst območnih uradov, s 

katerimi imajo računovodski servisi opravka. Območni finančni uradi se delijo po krajih. 

Dejavnosti, ki obsegajo posamezen občinski finančni urad, pa se ne ločujejo samo po kraju. 

Tako na primer na finančnem uradu v Novi Gorici dodeljujejo identifikacijske številke za 

podjetja, finančni urad v Brežicah pa skrbi tudi za okoljske dajatve. Posamezni območni 

finančni uradi pošiljajo vso dokumentacijo v centralno službo generalnega finančnega urada. 

Generalni finančni urad sestavljajo uradi posameznih delovnih področij (slika 2). 
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Slika 2: Organiziranost FURS 

Vir: prirejeno po FURS b. l. 

4.2 Spletni portal eDavki 

Spletni portal eDavki omogoča elektronsko poslovanje davčnih zavezancev (fizičnih in 

pravnih oseb) ter drugih uporabnikov FURS-a. Sistem omogoča elektronsko izpolnjevanje in 

oddajanje davčnih obrazcev. Uporabnikom portala eDavki je omogočen tudi vpogled v lastne 

podatke davčnega registra, v določene kontrole, ki opozarjajo na napake pri izpolnjevanju 

obrazcev, vpogled v arhiv vseh lastnih oddanih obrazcev, pooblaščanje fizičnih ali pravnih 

oseb za poslovanje preko spletnega portala itd. 

Portal eDavki (slika 3) je razdeljen na javni del, del za davčne zavezance in skrbniški del.  

 
Slika 3: Portal eDavki 

Vir: eDavki b. l.  
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Javni del je dostopen vsem obiskovalcem portala, saj vsebuje splošne informacije o portalu, 

služi pa tudi kot dostopna točka davčnim zavezancem do zaščitenega dela portala. Del za 

davčne zavezance je zaščiten in dostopen samo registriranim uporabnikom z digitalnim 

potrdilom ter je ločen za fizične osebe, samostojne podjetnike in pravne osebe. Skrbniški del 

je namenjen nadzoru davčnega poslovanja zavezancev in delovanju portala eDavki, do njega 

imajo dostop le registrirani uslužbenci FURS (DURS 2004). 

Dostop do zaščitenega dela portala za pravne osebe je mogoč preko javnega dela portala 

registriranim uporabnikom s pomočjo digitalnega potrdila. Digitalno potrdilo ali certifikat 

nadomešča osebno legitimacijo in omogoča varno povezavo z zasebnim ključem. V Sloveniji 

so v uporabi štiri vrste kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA,
9
 Pošta®CA,

10
 AC NLB

11
 

in Halcom CA.
12

 Na portalu eDavki je v uporabi digitalno potrdilo SIGEN-CA, ki ga izdaja 

Ministrstvo za javno upravo (DURS 2004). Digitalno potrdilo SIGEN-CA lahko pridobijo 

državljani RS, ki so starejši od 15 let, ter tujci, ki imajo v RS dodeljeno davčno in matično 

številko.  

Fizične ali pravne osebe kvalificirano digitalno potrdilo SIGEN-A pred prvo prijavo v sistem 

eDavki namestijo na svoj računalnik (DURS 2004). 

Prijavljeni uporabnik portala eDavki lahko v zasebni del portala vstopi preko spletnega 

naslova https://edavki.durs.si, in sicer tako, da v oknu za izbiro digitalnega potrdila izbere 

svoje potrdilo in vpiše geslo. Uporabnik z vpisom na portal sklene pogodbeno razmerje s 

FURS-om in hkrati potrjuje, da je zmožen biti nosilec pravic in obveznosti, ki jih določa 

pogodbeno razmerje (DURS 2004). Pogodbeno razmerje zajema zakonit način uporabe 

portala eDavki, varovanje elektronskega podpisa oziroma osebnega gesla ter zasebnega 

ključa. Uporabnik je zavezan, da bo upošteval uporabniška navodila in zagotovil najvišjo 

raven varnostnih ukrepov, ki omogočajo minimalno tveganje, spreminjanje in izgubo 

podatkov (prav tam). 

Uporabnik portala eDavki lahko za uporabo portala pooblasti drugo osebo. Prenos pooblastila 

izvede s pomočjo obrazca. Pri izpolnjevanju obrazca uporabnik portala potrebuje davčno 

številko fizične ali pravne osebe. Pooblastilo velja za delo z davčnimi dokumenti (priprava 

dokumentov, vlaganje dokumentov, pregledovanje vloženih dokumentov). Ko davčni 

zavezanec za delo z davčnimi dokumenti pooblasti zunanjo osebo (računovodski servis), mu s 

tem dodeli t. i. zunanje pooblastilo. Poleg zunanjih pooblastil ločimo še notranja pooblastila, 

ki so namenjena podeljevanju pravic poslovanja zaposlenim v podjetju oziroma fizični osebi z 

dejavnostjo, ki ima digitalno potrdilo na ime uporabnika. 

                                                 
9
 Http://www.sigen-ca.si/obrazci-org.php 

10
 Https://postarca.posta.si/digitalna-potrdila-pravne-osebe/ 

11
 Http://www.nlb.si/proklik#tab-pametna-kartica-in-klju-ek 

12
 Http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-potrdilo/narocila/ 

https://edavki.durs.si/
http://www.sigen-ca.si/obrazci-org.php
https://postarca.posta.si/digitalna-potrdila-pravne-osebe/
http://www.nlb.si/proklik#tab-pametna-kartica-in-klju-ek
http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-potrdilo/narocila/
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4.3 eVročanje 

Elektronsko vročanje ali eVročanje predstavlja vročanje dokumentov preko informacijskega 

sistema FURS (eDavki), pri čemer zavezanec potrebuje potrebno programsko in strojno 

opremo ter kvalificirano digitalno potrdilo (FURS 2017). eVročanje je sodobno vročanje 

dokumentov v osebni predal zavezanca s strani FURS-a. Zavezanci lahko za vročanje 

pooblastijo drugo fizično ali pravno osebo. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) določa, da 

se elektronsko vroča dokumente pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom 

in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost. 

Elektronske dokumente, kot so opomini in poboti na davčnih karticah, lahko zunanji 

pooblaščenci vidijo med prejetimi dokumenti. Od novembra 2017 je FURS pričel vročati tudi 

sklepe o izvršbah, za katere je potrebno notranje pooblastilo. 

FURS odloži elektronski dokument v zavezančev osebni predal na portalu eDavki, pri čemer 

se za zavezanca oblikuje informativno sporočilo o odloženem dokumentu (Obv-DZ osebno 

obvestilo). Sporočilo se posreduje na elektronski naslov zavezanca (če ga je sporočil). 

Zavezanec s pomočjo digitalnega potrdila podpiše vročilnico in prevzame dokument. Šteje se, 

da je dokument prevzet v trenutku, ko ga prevzemnik podpiše, oziroma v roku petnajst dni od 

dneva, ko je bilo obvestilo posredovano na portal (FURS 2017). Če zavezanec nima 

notranjega pooblastila, prevzem dokumenta ni mogoč. Pooblaščenci za vročanje odgovarjajo 

za prevzem dokumentov, zato si računovodski servisi takšne odgovornosti ne želijo prevzeti 

in prevzem pooblastila odklanjajo. 
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5 UPORABNIŠKA IZKUŠNJA 

Uporabniška izkušnja je pojem, ki zajema uporabnost nekega izdelka ali storitve, pretekle 

izkušnje uporabnika in nekatere druge dejavnike, ki se pojavijo pri oblikovanju uporabniške 

izkušnje (Garrett 2011).  

Zadovoljstvo kupca in njegove uporabniške izkušnje so odvisne od razmerja med ponudbo, ki 

je uporabniku znana in njegovimi pričakovanji. Na podlagi teh pričakovanj in preteklih 

izkušenj kupci oblikujejo svojo uporabniško izkušnjo (Kotler 2004, 61). 

5.1 Opredelitev uporabniške izkušnje 

Izraz »uporabniška« se je prvič pojavil sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je Norman 

sprožil zavedanje o tem, da bi morali uporabnikom zagotoviti večjo moč pri odločanju, s 

čimer bi lahko spremljali njihove želje in potrebe (Nielsen Norman Group 2007). Uspeh 

spletnih aplikacij, ne glede na spreminjanje trendov, tehnologije ali metodologije, je odvisen 

od zaznavanja uporabnikov, in sicer od tega, kakšno vrednost mu uporabniki pripisujejo 

(Gube 2010). 

Med uporabniško izkušnjo štejemo vsa doživljanja, ki vplivajo na čustva, misli in odnose 

(Marković 2013), tehničnost, kakovost vsebine, ustreznost vsebine in izgled (Seethamraju 

2004). V grobem uporabniška izkušnja vključuje zadovoljstvo z uporabo spletne strani, 

izkušnja uporabnika o privlačnosti strani, hitrost iskanja želenega, hitrost odpiranja, 

orientacijo na strani in hitrost za doseganje rezultatov (Avsec 2013).  

Uporabniška izkušnja je sestavljena iz čustev in občutij, ki jih izdelek ali storitev spodbudi pri 

posamezniku. Pri uporabniški izkušnji je zelo pomembno, kakšne informacije ponuja izdelek 

ali storitev in tudi kaj te informacije pomenijo uporabnikom. Ker je doživljanje izkušenj 

odvisno od vsakega posameznika, je tudi končna uporabniška izkušnja subjektivna. Kljub 

različnim opredelitvam prepoznamo časovno komponento, subjektivno komponento in 

celostno komponento uporabniške izkušnje (Gentile, Spiller in Noci 2007). Časovna 

komponenta zajema izkušnje v zvezi s časom iskanja, nakupom, uporabo izdelka oziroma 

storitve ter vtise, ki se tvorijo po prodaji izdelka ali storitve. Subjektivna komponenta zajema 

posameznikova prepričanja, vrednote in razpoloženja, celostna komponenta pa zajema celoten 

okvir dogajanja, ki uporabnika spremlja med nakupom izdelka ali storitve. 

5.2 Ocenjevanje uporabniške izkušnje 

Pri ocenjevanju uporabniške izkušnje lahko naletimo na težavo, saj uporabniško izkušnjo 

sestavlja skupek subjektivnih občutij posameznika (Broz in Sulčič 2009). Za ocenjevanje 

uporabniške izkušnje poznamo več načinov (Nielsen 2010). 
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Najbolj pogost način ocenjevanja uporabniške izkušnje je klasično uporabniško testiranje. 

Izvedeno je z manjšim številom uporabnikov v nadzorovanem okolju. Cilj takšnega testiranja 

je postavljanje vprašanj, opravljanje nalog in spodbujanje glasnega razmišljanja. S tem je 

mogoče zbrati informacije o resnosti težav in pogostosti njihovega ponavljanja (Tullis in 

William 2013). 

Za zbiranje podatkov večjega števila uporabnikov so bolj primerne spletne ankete, s katerimi 

pridobivamo podatke o spletnih mestih ali programski opremi. Glavna pomanjkljivost 

takšnega testiranja so pomanjkljivejši odgovori v primerjavi s klasičnim testiranjem 

uporabnikov (prav tam). 

Za pridobivanje mnenj o izdelku je primerna tudi metoda fokusnih skupin, ki jih sestavlja od 

osem do deset udeležencev. Glavna vprašanja se nanašajo na izdelek, in sicer na verjetnost 

uporabe in ali bi izdelek priporočali naprej (prav tam). 

Uporabniško izkušnjo spletnega mesta lahko ocenjujemo glede na privlačnost, vodljivost, 

učinkovitost, koristnost in učljivost (McKay 2013). Privlačnost spletnega mesta pomeni 

uporabnikovo prvo zaznavo ob vstopu na spletno mesto. Najboljša oblikovna podoba spletne 

strani je tista, ki je preprosta in ne vsebuje nepotrebnih elementov. Vsebina na spletni strani 

mora biti ažurna, razumljiva, slovnično pravilna, jedrnata, verodostojna in uporabna. 

Najpomembnejše informacije morajo uporabnike takoj pritegniti. Spletna stran mora 

omogočati enostaven in pregleden dostop do informacij (vodljivost). Navigacija po spletni 

strani mora biti enostavna, razvidna in konsistentna, vsebina pa logično razvrščena. Spletna 

stran mora biti načrtovana tako, da uporabnik v vsakem trenutku ve, kje je. Spletno mesto 

mora biti za uporabnika tudi učinkovito. Sposobnost delovanja spletne strani, učinkovitost in 

zmogljivost narekujejo koristnost, učljivost spletnega mesta pa za uporabnika pomeni hitro 

učenje o ravnanju na njem in sposobnost reševanja osnovnih nalog (prav tam). 

5.3 Pozitivna uporabniška izkušnja 

Kakovost uporabniške izkušnje je povezana z interaktivnim oblikovanjem portalov ter s 

smiselno in enostavno zgradbo portala.  

Uporabniška izkušnja je odvisna od uporabniškega vmesnika, ki predstavlja povezavo med 

uporabnikom in računalniškim sistemom ter omogoča uporabo računalniškega sistema. Gre za 

skupek strojne in programske opreme, s katero je uporabnik v stiku (van der Veer in van Vliet 

2003).  

Kot smo omenili, na uporabniško izkušnjo (bodisi pozitivno ali negativno) vplivajo tudi 

uporabnikova pričakovanja. Končni rezultat med pričakovanji in končnim zadovoljstvom 

uporabnika oblikuje uporabniško izkušnjo. Na pričakovanja uporabnika vplivajo zunanji in 
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notranji dejavniki ter zaznana vrednost oziroma pozitivna uporabniška izkušnja 

(Psychobserver 2006). 

 
Slika 4: Dejavniki vpliva pozitivne/negativne uporabniške izkušnje 

Vir: Psychobserver 2006. 

Če pričakovanja uporabnika ne presežejo pričakovanega zadovoljstva z interakcijo ponudbe 

izdelka oziroma storitve, nastane razkorak med pričakovanjem uporabnika in izidom, kar 

privede do nezadovoljstva in negativne uporabniške izkušnje. Če pa je zadovoljstvo 

uporabnika večje od pričakovanj, to pomeni približanje ponudbe željam uporabnika in 

posledično pozitivno uporabniško izkušnjo (prav tam). 

Najpomembnejši del dobre uporabniške izkušnje je vsebina, ki jo uporabnik ceni in v njej vidi 

dodano vrednost. Vsebina, izgled in enostavnost spletne aplikacije povečajo možnost 

pozitivne uporabniške izkušnje uporabnika. Na uporabniško izkušnjo vpliva tudi tehnologija, 

ki jo uporabnik uporablja. Dobra uporabniška izkušnja pripomore k bolj pogosti uporabi 

spletne strani ali spletne aplikacije.  
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6 RAZISKAVA UPORABNIŠKE IZKUŠNJE S PORTALOM EDAVKI 

V zadnjem poglavju smo zbrane rezultate raziskave s pomočjo spletnega anketnega 

vprašalnika grafično predstavili in analizirali. 

6.1 Potek anketiranja in predstavitev vzorca anketiranja 

V okviru empiričnega dela diplomske naloge smo raziskali neposredno uporabniško izkušnjo 

računovodskih servisov s portalom eDavki. Raziskavo smo izvedli s pomočjo spletnega 

vprašalnika (priloga 1), ki smo ga pripravili s pomočjo spletnega orodja 1KA.
13

 Vprašalnik je 

vseboval devet vprašanj zaprtega tipa.  

Anketni vprašalnik je bil objavljen na portalu 1KA, povezava do vprašalnika pa je bila 

posredovana preko elektronske pošte sto računovodskim servisom po Sloveniji. Anketiranje 

je potekalo od maja do julija 2018. V tem času smo prejeli 50 v celoti izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov. 

6.2 Rezultati raziskave 

V anketo smo vključili računovodske servise v Sloveniji, zato nas je zanimalo, v katero 

statistično regijo so ti servisi uvrščeni (slika 5). Računovodske servise smo anketirali iz vseh 

statističnih regij, največji delež anketirancev (29 %) pa se nahaja v osrednjeslovenski 

statistični regiji.  

 
Slika 5: Računovodski servisi po statističnih regijah 
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Vsako podjetje oziroma v našem primeru računovodski servis, ki deluje v Sloveniji, je vpisan 

v Poslovni register RS. Anketirani računovodski servisi svojo dejavnost opravljajo različno 

dolgo. Petina anketiranih servisov svojo dejavnost opravlja 26 do 28 let (21 %), četrtina 

(25 %) pa med 6 in 10 let (slika 6). 

 
Slika 6: Obdobje vpisa v Poslovnem registru Slovenije 

 

Računovodski servisi imajo različno velik obseg dejavnosti oziroma storitve ponujajo 

različnemu številu strank. Povprečen anketirani računovodski servis računovodsko dejavnost 

opravlja za 90 strank. Računovodskih servisov z velikim številom strank je malo, največ v 

anketo vključenih računovodskih servisov (36 %) to dejavnost opravlja za do 50 strank (slika 

7).  

 
Slika 7: Število strank v računovodskem servisu 
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Glede na obseg prometa se računovodski servisi razlikujejo tudi po številu zaposlenih. 

Povprečni anketirani servis ima 4 do 5 zaposlenih, večina (87 %) zaposluje do pet zaposlenih 

(slika 8).  

 
Slika 8: Število zaposlenih v računovodskem servisu 

 

Zunanje pooblastilo računovodskim servisom omogoča pravico poslovanja na portalu eDavki 

za oddajanje raznih obračunov. Zaradi tega nas je zanimalo, s kolikšnim številom zunanjih 

pooblastil razpolagajo (slika 9). Število pooblastil je seveda povezano s številom strank, ki jih 

računovodski servis zastopa. Skoraj polovica servisov (46 %) ima do 50 zunanjih pooblastil, 

le redki pa imajo več kot 150 zunanjih pooblastil. V povprečju so v anketo vključeni 

računovodski servisi z zunanjim pooblastilom pooblaščeni za 80 strank.  

 
Slika 9: Število zunanjih pooblastil v računovodskih servisih 
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računovodskih servisov, ki jim je bilo dodeljenih nad 67 notranjih pooblastil, v povprečju pa 

imajo računovodski servisi 31 notranjih pooblastil. 

 
Slika 10: Število notranjih pooblastil v računovodskih servisih 

 

Datum vročanja dokumentov je zelo pomemben, zato nas je pri naslednjem vprašanju 

zanimalo, ali so se zaposleni v računovodskem servisu že kdaj srečali s težavami pri vročanju 

(slika 11). Računovodski servisi so v večini (43 %) le redko imeli težave in le majhen delež 

ima težave redno ali nikoli (po 8 %). 

 
Slika 11: Težave pri vročanju dokumentov na portalu eDavki 
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razumljivost potrebnih informacij (63 %) ključnega pomena, nihče pa ni ocenil storitve kot 
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Slika 12: Storitve na portalu eDavki 

 

Računovodski servisi so pri odgovorih o kakovosti storitev na portalu eDavki (slika 13) v 

največjem številu ocenili storitve kot povprečne (40 %), le majhen delež pa jih je te storitve 

ocenil kot zelo dobre ali zelo slabe (po 4 %). 

 
Slika 13: Kakovost storitev na portalu eDavki 

 

Uporabniška izkušnja uporabnikov določenega spletnega mesta je zelo pomembna. 

Računovodski servisi kot uporabniki spletnega portala eDavki imajo zelo dobro uporabniško 

izkušnjo z odzivnostjo FURS-a (15 %), zelo slabo pa z varnostjo (15 %) (slika 14). Povprečna 

ocena uporabniške izkušnje je glede na podane odgovore ocenjena povprečno. 

1% 

2% 

4% 

5% 

2% 

3% 

15% 

23% 

15% 

17% 

9% 

16% 

21% 

40% 

46% 

23% 

45% 

35% 

63% 

35% 

35% 

55% 

44% 

46% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Dostopnost in razumljivost potrebnih 
informacij 

Ustrezna hitrost reševanja postopkov 

Znanje zaposlenih na FURS-u, ki izvajajo 
storitve 

Zaposleni FURS-a pri reševanju težav vzbujajo 
zaupanje pri strankah 

Urejenost spletnega portala 

Elektronsko prejemanje in vročanje 
dokumentov 

 Ni pomembno Manj pomembno  Pomembno Zelo pomembno Ključno 

4 % 

19 % 

40 % 

35 % 

4 % 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

Zelo slaba 

Slaba 

Povprečna 

Dobra 

Zelo dobra 



26 

 
Slika 14: Uporabniška izkušnja s portalom eDavki 
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7 SKLEP 

Z diplomsko nalogo smo predstavili uporabniško izkušnjo s portalom eDavki. Digitalizacija 

povzroča spremembe na vseh delovnih področjih, kar vpliva tudi na uporabniško izkušnjo 

posameznika. Uporabniška izkušnja je zaznavanje in odziv posameznika na doživljanja, ki mu 

jih spodbudi posamezen izdelek ali storitev. V nalogi smo se omejili na uporabniško izkušnjo 

računovodskih servisov pri uporabi portala eDavki. 

Uporabniško izkušnjo s portalom eDavki smo raziskali s pomočjo spletne ankete. Raziskava 

je pokazala, da nadgradnja poslovanja portala eDavki predstavlja računovodskim servisom 

občasne težave, saj jih ima 41 % pogoste težave, 43 % pa redke težave (slika 11) pri vročanju 

dokumentov zaradi datuma vročanja. Za prejemanje dokumentov je potrebno notranje 

pooblastilo, za katerega je v primerjavi z zunanjim pooblastilom pooblaščenih manj 

računovodskih servisov. Število zunanjih pooblastil po rezultatih anketnih vprašalnikov sega 

do 400 (slika 9), medtem ko pri notranjih pooblastilih ne presega števila 199 (slika 10).  

Uporaba portala eDavki je za delo računovodskih servisov neizbežna, zato nas je zanimalo, 

kako pomembni so zanje privlačnost, vodljivost, učinkovitost, koristnost in učljivost portala. 

Ključnega pomena računovodskim servisom predstavlja vodljivost po portalu (63 %), ki se 

kaže kot dostopnost in razumljivost potrebnih informacij za njihovo delo. Sledilo je (46 %) 

znanje zaposlenih na FURS-u, ki izvajajo storitve, ustrezna hitrost reševanja postopkov 

(23 %), kot manj pomembno pa zaupanje zaposlenih na FURS-u , ki ga vzbudijo pri strankah 

ob reševanju težav (slika 12). 

Ocena kakovosti neke storitve je odvisna od posameznikove izkušnje oziroma v konkretnem 

primeru od dela na portalu eDavki. Rezultati kažejo, da so računovodski servisi kakovost 

storitev na portalu ocenili povprečno (slika 13). Po rezultatih raziskave smo ugotovili, kakšno 

uporabniško izkušnjo imajo računovodski servisi s portalom eDavki, in sicer z varnostjo, 

enostavnostjo uporabe, vročanjem in prejemanjem dokumentov, odzivnostjo FURS-a in 

preglednostjo portala. Glede varnosti, enostavnosti uporabe in vročanja ter prejemanja 

dokumentov rezultati kažejo povprečno uporabniško izkušnjo. Dobro uporabniško izkušnjo pa 

imajo uporabniki z odzivnostjo FURS-a in s preglednostjo na portalu. 

Ključne ugotovitve raziskave so, da se računovodski servisi srečujejo s težavami pri 

prejemanju dokumentov. Na prejemanje dokumentov vpliva število notranjih pooblastil, ki je 

v primerjavi z zunanjimi manjše, saj imetje notranjega pooblastila pomeni, da lahko 

računovodja v računovodskem servisu dokument prevzame zelo enostavno, česar pa ne želijo, 

saj se želijo izogniti težavam. Odgovornost za prevzemanje tovrstnih dokumentov še vedno 

raje prepustijo odgovornim osebam v podjetju, za katera so pooblaščeni.  

Na osnovi raziskave lahko trdimo, da nadgradnja portala eDavki vpliva na uporabniško 

izkušnjo uporabnikov portala, in sicer je njihova uporabniška izkušnja povprečna, kar odpira 
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možnosti za izboljšave portala, ki bi privedle do boljše uporabniške izkušnje zaposlenih v 

računovodskih servisih. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Priloga 2: Notranje pooblastilo za portal eDavki 

Priloga 3: Zunanje pooblastilo za portal eDavki 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni.  

Sem Kristina Furlanič, študentka dodiplomskega univerzitetnega programa Management na Fakulteti 

za management v Kopru. Pripravljam diplomsko delo z naslovom »Uporabniška izkušnja s portalom 

eDavki«. Za potrebe diplomskega dela sem pripravila anketni vprašalnik, s katerim želim zbrati 

podatke o uporabniških izkušnjah računovodij v računovodskih servisih z eVročanjem dokumentov 

preko portala eDavki. Vprašalnik je anonimen. Vsi zbrani podatki bodo obravnavani zaupno ter bodo 

uporabljeni le za raziskovalni del diplomskega dela. Za vaše sodelovanje se vam vnaprej lepo 

zahvaljujem. 

 

V1 – Računovodski servis se nahaja na področju (obkrožite):  

 Primorsko-notranjska statistična regija  

 Koroška statistična regija 

 Zasavska statistična regija 

 Posavska statistična regija 

 Savinjska statistična regija 

 Podravska statistična regija 

 Pomurska statistična regija 

 Statistična regija jugovzhodna Slovenija 

 Osrednjeslovenska statistična regija 

 Gorenjska statistična regija 

 Goriška statistična regija 

 Obalno-kraška statistična regija 

V2 – Koliko let je vaš računovodski servis vpisan v Poslovni register Slovenije? 

   

V3 – Koliko strank imate v vašem računovodskem servisu?  

   

V4 – Koliko zaposlenih je v vašem računovodskem servisu?  

   

V5 – 1. Število zunanjih pooblastil, vezanih na portal eDavki (oddajanje obračunov):  

   

V6 – Število notranjih pooblastil, vezanih na portal eDavki (oddajanje obračunov in 

prejemanje vseh elektronskih dokumentov):  

   



Priloga 1 

 

Q6 – Ali je z vročitvijo dokumentov v imenu pooblaščenega podjetja na portalu eDavki 

kdaj prišlo do težav zaradi datuma vročitve?  

 Nikoli  

 Redko  

 Pogosto  

 Redno  

V7 – Prosimo ocenite, koliko vam pomeni 

(1 – ni pomembno; 2 – manj pomembno; 3 – pomembno; 4 – zelo pomembno; 5 – ključno)  

 1 

Ni 

pomembno 

2 

Manj 

pomembno 

3 

Pomembno 
4 

Zelo 

pomembno 

5 

Ključno 

Dostopnost in razumljivost potrebnih 

informacij 
     

Urejenost spletnega portala      

Znanje zaposlenih na FURS-u, ki 

izvajajo storitve 
     

Zaposleni FURS-a pri reševanju težav 

vzbujajo zaupanje pri strankah 
     

Urejenost spletnega portala      

Elektronsko prejemanje in vročanje 

dokumentov 
     

V8 – Kakšna je po Vaši oceni kakovost storitev na portalu eDavki?  

Označite številko, ki najbolj ustreza Vašemu odgovoru glede na kriterije privlačnost portala, 

vodljivost po portalu, učinkovitost dela na portalu, hitro učenje reševanja osnovnih nalog!  

 1 – Zelo slaba  

 2 – Slaba  

 3 – Povprečna  

 4 – Dobra  

 5 – Zelo dobra  

V9 – Prosimo ocenite uporabniško izkušnjo portala eDavki 

(1 – zelo slabo; 2 – slabo; 3 – povprečno; 4 – dobro; 5 – zelo dobro)! 

 1 

Zelo slaba 
2 

Slaba 
3 

Povprečno 
4 

Dobro 
5 

Zelo dobro 

Preglednost      

Enostavnost uporabe      

Odzivnost FURS-a      

Varnost      

Vročanje in prejemanje dokumentov      
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NOTRANJE POOBLASTILO ZA PORTAL EDAVKI 

 





Priloga 3 

 

ZUNANJE POOBLASTILO ZA PORTAL eDAVKI 

 


