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POVZETEK 

V teoretičnem delu magistrske naloge predstavljamo osnovne pojme s področja e-uprave. V 

nadaljevanju predstavljamo storitve e-uprave ter njihovo razširjenost. E-uprava je v državah 

EU 28 dobro razvita, še najbolj v skandinavskih državah. V nadaljevanju naloge smo se 

usmerili na razvoj slovenske e-uprave. V Sloveniji je uporaba storitev e-uprave prisotna v 

manjši meri kot v drugih razvitih državah EU. V empiričnem delu naloge prikazujemo analizo 

sekundarnih podatkov, zbranih preko Eurostata. S pomočjo opisne statistike predstavljamo 

lastnosti vzorca, uporabo storitev e-uprave po storitvah in demografskih značilnostih ter 

zadovoljstvo uporabnikov in probleme uporabnikov pri uporabi storitev e-uprave. Hipoteze 

preverjamo s pomočjo korelacijske matrike in grafičnega prikaza okvirjev z ročaji. 

Ugotavljamo, da je uporaba storitev e-uprave statistično značilno povezana z uporabo drugih 

e-storitev. Prav tako ugotavljamo, da obstajajo razlike o uporabi storitev v različnih starostnih 

skupinah glede na izobrazbo in status uporabnikov storitev e-uprave. 

Ključne besede: storitve e-uprave, uporaba storitev e-uprave, EU 28, zadovoljstvo 

uporabnikov. 

SUMMARY 

In the theoretical part of a master thesis we present the theory of e-government. Further, e-

government services and its extent in the European Union (EU) twenty-eight countries are 

presented. E-government is developed in most of the European Union’s twenty-eight 

countries. Scandinavian countries are the leading developers of e-government. Further, we 

represent Slovenian e-government services and its development. Use of e-government 

services in Slovenia is lesser than in other developed EU countries. In the empirical part of 

this thesis we show the results of e-government use, sourced from Eurostat. With descriptive 

statistics, we show sample features, e-government use by demographic features, and use by 

different services, user satisfaction and user problems, while using e-government services. 

Hypotheses are tested with correlation matrix and box plot graphic display. We establish that 

e-government usage is statistically correlated to other e-business usage. We establish that 

there are differences among usage of e-government services by different age groups, 

regarding to education and status of e-government users. 

Keywords: e-government services, use of e-government services, EU 28, user satisfaction. 

UDK: 004.9:35(043.2)
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

V obdobju hitrega tehnološkega razvoja in globalizacije, ki sta doprinesla k visokemu razvoju 

informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), je IKT prisotna povsod, v javnem in 

zasebnem sektorju. IKT zmanjšuje transakcijske stroške, izboljšuje produktivnost, ponuja 

stalno povezanost, poveča izbiro na trgu in daje možnost dostopa do nedosegljivih izdelkov in 

storitev ter povezuje znanje in informacije (Kramer, Jenkins in Katz 2007, 7). Vsa podjetja, 

mala ali velika, lokalna ali globalna, uporabljajo različne informacijske sisteme in investirajo 

v informacijsko infrastrukturo, da lahko ohranjajo oziroma pridobijo konkurenčno prednost na 

trgu (Laudon in Traver 2007, 11–15). Podpora poslovnih procesov z IKT je poznana kot 

elektronsko poslovanje (e-poslovanje), v angleško govorečem poslovnem svetu pa kot »e-

commerce« in »e-business«. Laudon in Traver (2007, 11) navajata razliko med e-trgovanjem 

(angl. e-commerce) in e-poslovanjem (angl. e-business). E-trgovanje opredeljujeta kot 

uporabo interneta in internetnih tehnologij za izvajanje komercialnih transakcij, ki vključujejo 

izmenjavo blaga in storitev. E-poslovanje je širši pojem od e-trgovanja, saj poleg samega e-

trgovanja vključuje tudi pred- in poprodajne aktivnosti, poleg tega pa tudi izvajanje številnih 

drugih procesov. Pri e-poslovanju, glede na udeležence v e-poslovanju, razlikujemo tri 

temeljne različne modele: e-poslovanje podjetja s kupci/potrošniki (angl. business to 

customer/consumer – B2C), e-poslovanje podjetja s podjetjem (angl. business to business – 

B2B) in e-poslovanje potrošnikov s potrošniki (angl. consumer to consumer – C2C) (prav 

tam, 67–84). Poleg navedenih oblik obstaja tudi e-poslovanje med javno upravo in državljani 

(angl. government to citizen – G2C), javno upravo in podjetji (angl. government to business – 

G2B), e-poslovanje med podjetjem in zaposlenimi (angl. business to employee – B2E) itn. 

(Rainer in Turban 2009, 168–180). E-poslovanje se uporablja v bankah (e-bančništvo), 

zavarovalništvu (e-zavarovalništvo), založništvu (e-založništvo), izobraževanju (e-

izobraževanje) in tudi v javni upravi (e-uprava), s katero se bomo ukvarjali v nalogi.  

Po poročilu Združenih narodov (United Nations 2014) ima Evropa najbolj razvito e-upravo, 

kar je povezano z visoko stopnjo gospodarske razvitosti v Evropski uniji. EU si želi ustvariti 

prilagodljivo okolje za vse državljane. Z vidika državljana EU bodo v prihodnje omogočene 

storitve, ki bodo povečale mobilnost državljanov znotraj EU. Prvi korak k razvoju takšne e-

uprave je dostopnost informacij in obrazcev na spletu, kot je npr. uvedba elektronskih osebnih 

izkaznic, kar bo pripomoglo k povečanju mobilnosti delovne sile ter drugih storitev, kot na 

primer možnost enostavnega odpiranja podjetja v katerikoli državi EU, ne glede na lokacijo 

državljana. Slednje bo doprineslo k večji gospodarski rasti (EC 2010).  
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Za spremljanje napredka na področju informacijske družbe so bili na ravni EU vzpostavljeni 

različni kazalniki. Tako EU spremlja širokopasovno pokritost gospodinjstev in podjetij, delež 

gospodinjstev z dostopom do interneta, delež sredstev, ki jih država namenja za IKT in tudi 

uporabo storitev e-uprave s strani posameznikov in podjetij (Povzeto po Vintar, Klun in 

Kuhelj 2012,189). Razvoj e-uprave merimo z indeksom razvoja e-uprave (angl. e-government 

development index – EGDI). EGDI je sestavljen kazalnik e-uprave, saj ga sestavljajo 

kazalniki dostopnosti storitev na spletu, povezanost telekomunikacij in število prebivalcev. 

Kazalnik EGDI se uporablja za prikaz primerjave stanja e-uprave med različnimi državami 

(UN 2014, 13). Glede na raziskave (Eurostat 2015a) se uporaba e-storitev uprave v državah 

EU povečuje. Podatki kažejo, da je leta 2009, v povprečju, 28 % državljanov dostopalo do 

informacij javne uprave preko spleta, od tega jih je 13 % posredovalo informacije in podatke 

elektronsko. Glede na nizko stopnjo uporabe je na področju razvoja e-uprave z vidika 

dostopnosti storitev državljanom še veliko možnosti za razvoj, predvsem v državah, kjer je 

uporaba e-uprave nerazvita, npr. v Romuniji komaj 6 % državljanov uporablja storitve e-

uprave, v nasprotju z Dansko, kjer je uporabnikov 65 %. V povprečju je v državah EU 28 v 

letu 2011 41 % državljanov z javno upravo poslovalo elektronsko. V letu 2014 je ta delež 

narastel na 47 % (Eurostat 2015b). Skladno s cilji Evropske digitalne agende naj bi do leta 

2015 storitve e-uprave uporabljalo 50 % državljanov EU (EC 2013). Razširjenost uporabe e-

uprave med podjetji je večja. Tako je v letu 2009 65 % podjetij držav EU 27 iskalo 

informacije in obrazce na spletnih straneh javne uprave (Eurostat 2015b). Več kot polovica 

teh podjetij (55 %) je izpolnjene obrazce preko spleta vrnila deloma v elektronski obliki, 44 % 

pa je obrazce izpolnilo popolnoma elektronsko, brez uporabe papirja pri prenosu informacij 

(prav tam).  

Začetki e-uprave v Sloveniji segajo v leto 2001, ko se je vzpostavil enotni državni portal. 

Takratni portal e-uprave je Slovenijo postavil med vodilne države EU, posebej z vidika 

infrastrukture, glavne zakonodaje in prvih portalov. V letu 2002 je Slovenija to prednost 

izgubila, saj so druge države sprejele akcijske načrte za razvoj strategije, kar pa Slovenija ni 

naredila (Colnar 2006, 30–31). Slovenska e-uprava ponuja storitve za državljane (G2C) in 

podjetja (G2B) ter omogoča e-poslovanja znotraj javne uprave (G2G). 

V Sloveniji uporaba storitev e-uprave narašča. V letu 2008 je 60 % spletnih uporabnikov 

komuniciralo z javno upravo preko spleta, v letu 2014 pa 72 %, kar je bilo nad povprečjem 

držav EU 28. Z e-upravo komunicira največji delež študentov (81 %), brezposelnih (76 %) in 

zaposlenih (74 %), najmanj pa upokojencev (59 %). Uporabniki spleta, ki imajo višjo stopnjo 

izobrazbe, komunicirajo pogosteje z javno upravo preko spleta (88 %) kakor tisti s srednjo 

izobrazbo (69 %) in tisti z nizko izobrazbo (49 %) (Eurostat 2015b). V letu 2013 je bilo 54 % 

uporabnikov spleta zadovoljnih z enostavnostjo storitev e-uprave, 55 % z lahkotnostjo iskanja 

informacij in 64 % z uporabnostjo informacij (prav tam). Slaba četrtina uporabnikov spleta 

(23 %) se je v zadnjih dvanajstih mesecih srečala z vsaj enim problemom storitev e-uprave (v 
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državah EU 28 22 %) (prav tam). Najpogostejše dejavnosti uporabnikov e-uprave so: 

povezava z javno upravo preko spleta (53 %), pridobivanje informacij javne uprave (52 %), 

prenos formalnih obrazcev (38 %) in oddaja izpolnjenih obrazcev (21 %). Slovenski 

uporabniki spleta storitve e-uprave uporabljajo nad povprečjem EU 28 (prav tam). Kljub temu 

veliko uporabnikov spleta storitev e-uprave ne uporablja, ker nimajo zaupanja v varnost in 

zasebnost teh storitev (EC 2014, 4; OECD 2014a, 66). Čeprav so uporabniki storitev e-uprave 

na splošno zadovoljni s storitvami e-uprave, pa je njihovo zadovoljstvo do e-bančništva in e-

nakupovanja večje (EC 2013).  

1.2 Namen in cilji raziskave ter hipoteze 

Glede na to, da obstajajo številne storitve e-uprave, nas zanima, katere od teh storitev se sploh 

uporabljajo. Do sedaj je bilo raziskovanje e-uprave usmerjeno predvsem v prepoznavanje 

priložnosti in k razvoju IKT rešitve na področju javnega sektorja in ne v smislu merjenja, 

ocenjevanja in primerjave razvoja e-uprave (Vintar idr. 2013, 203). Ugotovili smo, da obstaja 

zelo malo literature o uporabi storitev e-uprave z vidika uporabnika in dejavnikov, ki vplivajo 

na uporabo teh storitev. Zato želimo v nalogi raziskati dejavnike, ki so bili v letu 2013 v 

državah EU 28 povezani z uporabo storitev e-uprave.  

V teoretičnem delu naloge tako: 

- opredeljujemo osnovne pojme s področja e-poslovanja v javni upravi, 

- prikazujemo razvoj in razširjenost e-uprave v EU in v Sloveniji, 

- predstavljamo storitve, ki jih ponuja slovenska e-uprava, 

- predstavljamo dejavnike, ki vplivajo na uspešnost implementacije e-uprave. 

V empiričnem delu naloge smo: 

- raziskali najpogostejše dejavnosti, ki jih izvajajo uporabniki e-uprave, 

- raziskali probleme, s katerimi se srečujejo uporabniki pri uporabi e-uprave, 

- raziskali zadovoljstvo uporabnikov s storitvami e-uprave, 

- naredili primerjalno študijo med državami EU 28 o uporabi storitev e-uprave glede na 

starost, spol, izobrazbo in status uporabnikov. 

V empiričnem delu magistrske naloge preverjamo naslednje hipoteze: 

H1: Uporaba storitev e-uprave je statistično značilno povezana z uporabo drugih e-storitev. 

H2: Obstajajo razlike v uporabi storitev e-uprave v različnih starostnih skupinah glede na 

izobrazbo in status uporabnikov storitev e-uprave.  
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H3: Obstajajo razlike pri zaznavi problemov uporabnikov storitev e-uprave glede na starost 

uporabnikov. 

H4: Obstajajo razlike v zadovoljstvu uporabnikov z lahkotnostjo uporabe storitev e-uprave 

glede na starost uporabnikov. 

1.3 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Teoretični del magistrske naloge smo pripravili s pomočjo pisnih in elektronskih virov s 

področja e-uprave in družbenih dejavnikov, ki vplivajo na uporabo storitev e-uprave. Pri tem 

smo uporabili metodi analize in sinteze. Primerjave različnih kazalnikov smo izvedli s 

pomočjo metode opisovanja. Pri primerjavi razvoja e-uprave smo pridobili statistične podatke 

iz različnih statističnih baz: OECD,
1
 EUROSTAT,

2
 UNPACS.

3
 Pri tem smo analizirali 

podatke držav EU 28 med leti 2008 in 2014. Pri prikazu razvitosti slovenske e-uprave z 

drugimi članicami EU smo uporabili primerjalno metodo. S pomočjo metode grupiranja 

vzorcev smo iskali skupne točke držav EU glede na stopnjo razvitosti. 

Empirični del naloge temelji na sekundarnih podatkih podatkovnega portala Eurostat.
4
 Vzorec 

je naključen in nenamenski. Podatke smo črpali iz baz podatkov o: 

- aktivnostih uporabnikov e-uprave, pri čemer smo zbrali podatke med leti 2008 in 2014, 

- gospodinjstvih z dostopom do interneta, pri čemer smo zbrali podatke med leti 2011 in 

2014, 

- uporabi interneta najmanj enkrat na teden, pri čemer smo zbrali podatke med leti 2005 in 

2014, 

- e-veščinah posameznikov, pri čemer smo zbrali podatke med leti 2007 in 2013, 

- načinu pridobivanja e-veščin (podatki za leto 2011),  

- zadovoljstvu uporabnikov o uporabi spletnih strani e-uprave (podatki za leto 2013), 

- problemih, s katerimi se srečujejo uporabniki pri uporabi storitev e-uprave (podatki za 

leto 2013), 

- uporabi e-storitev (podatki zbrani med leti 2008 in 2014), 

- uporabi e-uprave z vidika posameznika (podatki zbrani med leti 2002 in 2010), 

- drugih načinih komunikacije z javno upravo za leto 2013, 

                                                 
1
 Http://www.oecd.org/.  

2
 Http://ec.europa.eu/eurostat. 

3
 Http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014. 

4
 Http://ec.europa.eu/eurostat/web/information-

society/data/database?p_auth=SY5myj7a&p_p_id=estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet&p_p_l

ifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet_a

ction=search&text=user+satisfaction. 
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- razlogih, da uporabniki ne oddajajo spletnih obrazcev javne uprave preko spleta (podatki, 

zbrani med leti 2011 in 2014). 

Zbrane podatke smo prenesli v Excel in jih obdelali s programom SPSS. S pomočjo opisne 

statistike smo opredelili lastnosti vzorca, ki vključuje uporabnike spleta med 16. in 74. letom 

držav EU 28, ki so uporabljali internet v zadnjih dvanajstih mesecih najmanj enkrat. 

Tabelarno smo prikazali dinamiko uporabe storitev e-uprave po vrsti storitev e-uprave, 

starosti, izobrazbi in statusu med leti 2008 in 2014. Grafično prikazujemo rast uporabe 

storitev e-uprave. 

Zastavljene hipoteze smo preverjali s korelacijsko matriko in grafičnim prikazom okvirjev z 

ročaji. Podatki so bili zbrani za leto 2013 za države EU 28. Rezultate analize podatkov smo 

prikazali opisno, tabelarično in grafično. Na podlagi izsledkov podajamo ukrepe za povečanje 

uporabe e-uprave. 

1.4 Predvidene omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da so vsi pridobljeni viri relevantni in so nam prikazali dejansko stanje v 

Sloveniji in tujini. V analizi smo se omejili na posameznike, ki so uporabljali splet v zadnjih 

dvanajstih mesecih pred opravljeno raziskavo v EU 28, za katere predpostavljamo, da 

uporabljajo storitve e-uprave. Za rabo sekundarnih podatkov smo se odločili zato, ker 

predpostavljamo, da so ti podatki bolj pravilni, kot če bi jih pridobili s pomočjo ankete, kajti 

zbrani so na večjem vzorcu, s pomočjo ustaljenih praks in so nam prikazali pravilnejše 

rezultate. Zaradi nedostopnosti podatkov po letih smo se pri preverjanju hipotez omejili na 

leto 2013. Pri določitvi spremenljivk smo se omejili na tiste, katerih podatki so nam dostopni 

v bazi podatkov. V raziskavi o uporabi storitev e-uprave smo se omejili le na storitve, 

namenjene fizičnim osebam (G2C). 
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2 E-POSLOVANJE V JAVNI UPRAVI 

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov  

Danes podjetja, ne glede na velikost in lokacijo, uporabljajo različne informacijske rešitve, da 

lahko ohranjajo oziroma pridobijo konkurenčno prednost na trgu (Laudon in Traver 2007, 11–

15). Podpora poslovnih procesov z IKT je poznana kot elektronsko poslovanje (e-poslovanje), 

za katerega se v angleško govorečem poslovnem svetu uporabljata dva pojma »e-commerce« 

in »e-business«. Pojem »e-business« je širši od pojma »e-commerce«, ki ga v slovenščini 

prevajamo kot e-trgovanje, saj poleg e-trgovanja vključuje tudi pred- in poprodajne aktivnosti, 

poleg tega pa tudi izvajanje številnih drugih procesov (Laudon in Traver 2007, 11). E-

trgovanje namreč predstavlja uporabo interneta in internetnih tehnologij le za izvajanje 

transakcij, poveznih z izmenjavo (prodaja/nakup) blaga in storitev (prav tam). 

Kot smo predstavili v uvodu, pri e-poslovanju, glede na udeležence v e-poslovanju, 

razlikujemo različne modele: e-poslovanje podjetja s kupci/potrošniki (angl. Business to 

Customer/Consumer – B2C), e-poslovanje podjetja s podjetji (angl. Business to Business – 

B2B) in e-poslovanje potrošnikov s potrošniki (angl. Consumer to Consumer – C2C) (prav 

tam, 67–84). Ker se v e-poslovanje vključuje tudi država, poznamo tudi modele e-poslovanja 

med javno upravo in državljani (angl. Government to Citizen – G2C), javno upravo in podjetji 

(angl. Government to Business – G2B) ter e-poslovanje posameznih enot javne uprave med 

seboj (angl. Government to Government – G2G) (Rainer in Turban 2009, 168–180). Glede na 

dejavnosti, v kateri se e-poslovanje izvaja, razlikujemo e-bančništvo (elektronsko izvajanje 

bančne dejavnosti), e-zavarovalništvo (e-poslovanje v zavarovalništvu), e-založništvo, e-

izobraževanje itn. E-poslovanje v javni upravi je poznano pod pojmom e-uprava, čeprav je 

moč zaslediti tudi pojem informacijska uprava (Mayer-Schönberger in Lazer 2007) ali 

virtualna država (Fountain, 2001). Koncept e-uprave zajema vse procese modernizacije javnih 

storitev (E-government 2007). Pri vseh opredelitvah gre za uporabo spleta kot dodatnega 

informacijsko-transakcijskega kanala, ki prinaša dodano vrednost uporabnikom javne uprave. 

E-uprava deluje na različnih ravneh z različnimi udeleženci (Sanders 1996, 90). Pinterič in 

Svete (2007, 143) pri opredelitvi e-uprave, poleg uporabe IKT, izpostavljata tudi 

organizacijske spremembe, ki so potrebne, da bi IKT v javni upravi izboljšala svoje delovanje 

(prav tam, 145; Baptista 2005). Državo opredeljujeta kot institucijo, katere cilj je blaginja 

prebivalcev in modernizacija procesov z znižanjem stroškov poslovanja, ne pa ustvarjanje 

dobička in povrnitev investicij, kar je cilj (zasebnih) podjetij (prav tam). Pri tem pa avtorja 

(prav tam) opozarjata, da se pri sodelovanju s ponudniki in odjemalci storitev ter pri 

upravljanju z njihovimi podatki država srečuje s podobnimi problemi kot zasebni sektor. E-

uprava s pomočjo IKT zagotavlja boljši dostop do upravnih storitev, je kakovosten vir 

podatkov in nudi enostaven dialog med strankami in upravo (Colnar 2006, 158).  
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Pojem e-uprava se tako nanaša na uporabo IKT v javni upravi, za povečanje obsega in 

kakovosti javnih storitev, kar javno upravo naredi bolj učinkovito, odgovorno in 

transparentno. E-uprava naj bi doprinesla k (World Bank 2009, 83; Schware 2005, 79): 

- izboljšavi managementa javnih financ, človeških virov in dobave storitev; 

- večji dostopnosti in kakovosti javnih storitev;  

- zmanjšanju administrativnih ovir in transakcijskih stroškov med gospodarstvom in javno 

upravo ter več priložnosti za nove investicije; 

- transparentnosti in odgovornosti države kot institucije. 

E-uprava je prisotna na mednarodnem, državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Schware 

in Deane (2003, 12) menita, da je IKT temeljni gradnik e-uprave, ker je IKT dostopna in 

cenovno ugodna. Zaradi digitalizacije in avtomatizacije postopkov se privarčujejo tudi 

sredstva davkoplačevalcev (OECD 2014a, 94).  

2.2 Razvoj e-uprave 

Ideja o e-upravi izhaja iz želje po učinkovitosti pri zagotavljanju javnih storitev. Privatizacija 

in trženje storitev e-uprave vplivata na to, da postaja javna uprava bolj učinkovita. Ideja o 

uvedbi e-poslovanja v javno upravo je nastala leta 1990 pod predsedništvom Billa Clintona v 

ZDA. Po ZDA so e-upravo začele razvijati Velika Britanija, Kanada in Avstralija, kasneje pa 

tudi ostale države (Chadwick in May 2003, 272). Prva, ki je v Evropi razvila e-upravo, je bila 

Velika Britanija leta 1999. Vzpostavljena je bila enotna spletna stran javne uprave,
5
 ki je 

preusmerjala uporabnike na določeno spletno stran ministrstev in agencij. Leta 2000 je 

Microsoft predstavil projekt e-uprave po načelu varnosti, centralizacije in dostopnosti. 

Kasneje so bila vsa ministrstva med seboj povezana v enoten portal z imenom »UK 

government gateway« (E-government 2007). Prva pobuda o e-upravi v Evropski uniji (EU) je 

nastala leta 2000. Razvoj e-uprave naj bi dopolnil že obstoječe programe e-uprave EU, 

predvsem pa povečal uporabo IKT v javnem sektorju in s tem prispeval k doseganju ciljev 

Lizbonske strategije. Eden izmed ciljev Lizbonske strategije je, da bo v letu 2015 v povprečju 

50 % prebivalstva EU uporabljalo storitve e-uprave. Poleg sprejetja Lizbonske strategije so 

bili sprejeti tudi akcijski načrti (eEurope 2005 in European eGovernment Action Plan 2011–

2015) (prav tam). V nadaljevanju prikazujemo rast dostopnosti storitev in uporabo storitev e-

uprave med podjetji in posamezniki v EU. 

V letu 2010 je bilo v državah EU 27 v povprečju 84 % storitev javne uprave dostopnih preko 

spleta. Od tega so imele Irska, Italija, Portugalska in Švedska na spletu dostopne vse storitve 

javne uprave. Od začetka uvajanja e-uprave in do leta 2010 so skoraj vse države EU svoje 

storitve, v večjem ali manjšem obsegu, ponujale na spletu (Preglednica 1). 

                                                 
5
 Http://www.opengovernment.org.uk/. 
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Preglednica 1: Delež storitev javne uprave, dostopnih na spletu (v %) 

Regija 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2009 2010 

EU 27 np
6
 np np np np 58,3 72,9 84,3 

Danska 31,6 61,1 72,2 60,5 65,8 60,5 84,2 94,7 

Nemčija 20,0 35,0 40,0 47,4 48,7 71,9 73,7 94,7 

Irska 22,2 53,7 60,2 51,9 51,9 51,9 79,6 100,0 

Italija 15,0 35,0 46,7 54,4 61,4 68,8 68,3 100,0 

Portugalska 31,6 34,2 39,5 42,5 61,7 81,3 100,0 100,0 

Švedska 27,8 69,4 69,4 76,3 76,3 75,0 95,0 100,0 

Velika Britanija 23,5 36,1 50 58,8 67,5 77,6 93,0 98,3 

Vir: Eurostat 2015b. 

Storitve e-uprave so najbolj razširjene v skandinavskih državah (Danska, Finska, Švedska). 

Kot je razvidno iz preglednice 2, se je delež posameznikov, ki uporabljajo storitve e-uprave, 

iz 35 % v letu 2008 povečal na 47 % v letu 2014. To je še vedno pod ciljem EU, ki je, kot 

smo že omenili, za leto 2015 postavljen na vsaj 50 % uporabnikov (Preglednica 2). 

Preglednica 2: Delež uporabe storitev javne uprave na spletu za posameznike (v %)  

Regija 2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 

EU 27  35,0 

 

37,0 

 

41,0 

 

41,0 

 

44,0 

 

41,0 

 

47,0 

Danska 49,0 

 

73,0 

 

78,0 

 

81,0 

 

83,0 

 

85,0 

 

84,0 

Francija 48,0 

 

47,0 

 

57,0 

 

57,0 

 

61,0 

 

60,0 

 

64,0 

Luksemburg 60,0 

 

66,0 

 

67,0 

 

60,0 

 

61,0 

 

56,0 

 

67,0 

Nizozemska 61,0 

 

61,0 

 

64,0 

 

62,0 

 

67,0 

 

79,0 

 

75,0 

Finska 62,0 

 

64,0 

 

68,0 

 

68,0 

 

70,0 

 

69,0 

 

80,0 

Švedska 59,0 

 

65,0 

 

68,0 

 

74,0 

 

78,0 

 

78,0 

 

81,0 

Vir: Eurostat 2015b. 

Razširjenost uporabe e-uprave med podjetji je večja kot med posamezniki. V letu 2007 je     

65 % podjetij držav EU 27 uporabljalo storitve e-uprave, leta 2010 pa že 76 % podjetij z 

najmanj 10 zaposlenimi. Največjo uporabo zasledimo na Finskem (96 %), v Litvi (95 %) in na 

Nizozemskem (95 %) (Preglednica 3). 

  

                                                 
6
 O državah EU 27 govorimo od leta 2007, zato za leta pred 2007 ni podatka (np). 
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Preglednica 3: Delež uporabe storitev e-uprave v podjetjih z najmanj 10 zaposlenimi    

(v %) 

Regija 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU 27 np np np np 65,0 68,0 70,0 76,0 

Danska 75,0 85,0 87,0 87,0 88,0 90,0 90,0 92,0 

Litva np 65,0 72,0 76,0 76,0 86,0 90,0 95,0 

Luksemburg 65,0 71,0 np 83,0 85,0 90,0 87,0 90,0 

Nizozemska 41,0 47,0 57,0 70,0 81,0 85,0 82,0 95,0 

Finska 89,0 91,0 91,0 93,0 94,0 95,0 95,0 96,0 

Švedska np 92,0 80,0 80,0 79,0 78,0 86,0 90,0 

Vir: Eurostat 2015b. 

2.3 Uvajanje e-uprave in modeli razvitosti e-uprave 

Storitve e-uprave se, glede na obseg ponujenih storitev in usmerjenost, razlikujejo po stopnji 

razvitosti (Slika 1). 

 

 
Slika 1: Modeli razvitosti storitev e-uprave 

Prirejeno po: INTERREG IVC 2013, 13; Kunstelj in Vintar (2004b, 133).  

Kunstelj in Vintar (2004, 133) navajata različne ravni razvitosti (Slika 1): 

- prisotnost na spletu – javna uprava na spletni strani objavlja le osnovne informacije, njen 

temeljni namen je dostopnost informacij na spletu. Državna uprava je tako usmerjena 

predvsem v infrastrukturo. 

- Interaktivna raven - na spletnih straneh javne uprave je več objavljenih informacij, 

dodani so spletni iskalniki, spletna stran omogoča možnost shranjevanja in tiskanja 

obrazcev. Spletna stran dovoljuje komunikacijo z zaposlenimi preko elektronske pošte in 

nudi povezave z drugimi spletnimi stranmi. Pri interaktivni ravni je e-uprava usmerjena v 
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državo in omogoča izboljšane obstoječe storitve ter dvosmerno komunikacijo med 

državljani in zaposlenimi v javni upravi. 

- Transakcijska raven - na spletnih straneh javne uprave je omogočeno opravljanje 

transakcij. V transakcije štejemo pošiljanje obrazcev, elektronska izvedba storitev in 

prejem odgovora od zaposlenih v javni upravi. Poleg navedenega se vsi obrazci lahko 

podpišejo z elektronskim podpisom in storitve so lahko plačane preko spleta. Pri 

transakcijski ravni je e-uprava usmerjena v državljane, kar pomeni, da je omogočeno 

celovito opravljanje storitev na spletu. 

- Transformacijska raven - na spletni strani e-uprave je omogočeno opravljanje povezanih 

storitev po načelu »vse na enem mestu«. Določeni procesi se dogajajo brez posredovanja 

stranke, poslovanje javne uprave je povsem transparentno in zadovoljuje potrebe 

uporabnikov. V tem primeru gre za usmerjenost e-uprave k družbi. V poglavju 2.2 smo 

predstavili razvoj in razširjenost e-uprave ter ugotovili, da je e-uprava v največji meri 

razširjena v skandinavskih državah. Na razširjenost e-uprave vplivajo različni dejavniki. 

Rabaiah in Vandjick (2009, 246) sta raziskovala strategije uvajanja e-uprave v enaindvajsetih 

državah, med drugim tudi strategije e-uprav držav EU. Strategija uvajanja e-uprave se začne z 

vizijo, ki odraža političen sistem države (Slika 2) (prav tam, 241-252). 

 

Slika 2: Temeljne sestavine strategije uvajanja e-uprave 

Povzeto po: Rabaiah in Vandjick 2009, 246. 

Vizija e-uprave je celota socialnih, političnih in ekonomskih dejavnikov. Določitev vizije 

vpliva na določitev ciljev. Pri razvoju e-uprave si država želi doseči cilje, ki so razvidni tudi 

preko sredstev, ki jih država vlaga v programe e-uprave. Najpogostejši cilji javne uprave so: 

zadovoljstvo državljanov, demokracija, boljše življenjske razmere, povečanje javnega sektorja 

za boljše storitve, povezana javna uprava, enostavnejši postopki, povečanje sodelovanja 

državljanov z državo itn. (prav tam). Strategija razvoja e-uprave je usmerjena v širitev 



  

11 

 

ponudbe storitev. Seveda si države prizadevajo tudi za notranjo učinkovitost, povezovanje 

znotraj javne uprave, razvoj infrastrukture, dostopnost, administrativne reforme in 

management znanja. Najmanj pozornosti pa se namenja sprejemanju zakonodaje na področju 

e-poslovanja v javni upravi, razvoju kadrov, ponastavljanju postopkov, vključevanju ljudi, 

krepitvi zaupanja v spletne storitve in standardizaciji (prav tam).  

Pri uvajanju e-uprave država upošteva načela, ki izražajo temeljni namen projektov e-uprave. 

Najpogostejša načela so: učinkovitost, sodelovanje države, univerzalen dostop, usmerjenost k 

uporabnikom, priročnost, interoperabilnost, učeča se država, transparentnost, odgovornost, 

zaupanje itn. Izgradnja infrastrukture obsega infrastrukturo, organizacijo in smernice, ki jih 

bomo opredelili v naslednjih poglavjih. Po opredelitvi najpomembnejših pobud v strategiji se 

izvede načrt izvedbe strategije, ki vključuje ustrezno tehnološko infrastrukturo.  

2.4 Tehnološka infrastruktura in težave pri razvoju e-uprave 

Vsem projektom uvajanja IKT je skupno zavedanje, da je osnova le-teh dobro zastavljena 

infrastruktura (Batagelj idr. 2008, 84). Sodobni informacijski sistemi (IS) javne uprave so 

medsebojno povezani in odprti. Takšni IS presegajo meje posamezne organizacije in delujejo 

na nivoju države (pokrivajo vsa področja družbenega življenja in delovanja), celine ali sveta, 

kar nas spreminja v informacijsko družbo. Mnogo organizacij je doseglo svoj uspeh z uporabo 

e-poslovanja, s čimer so povečali svojo storilnost in razširili svojo prisotnost ter 

prepoznavnost v omrežju (Colnar 2006, 155). 

IKT izboljšuje lokalno demokracijo, dopolnjuje snovanje ekonomske politike in daje podporo 

pri opravljanju storitev (Reddick 2010, 6; Castells 1996; Pratchett 1999). Tehnologija ustvarja 

tudi okolje odprtosti, ki omejuje korupcijo (Bertot, Jaeger in Grimes 2010, 269). Za uspešno 

delovanje IKT je potrebno upoštevati, da je tehnologija (prav tam, 268): 

- razumljiva za uporabnike;  

- uporabna - podprta je z vsebino, ki jo uporabniki dejansko potrebujejo in uporabljajo;  

- dostopna - omogoča dostopnost tudi ljudem s posebnimi potrebami; 

- funkcionalna - vključuje dodatke, ki jih uporabniki želijo, na primer iskalni niz, sledenje 

storitvam itn. 

E-uprava je popolnoma spremenila način delovanja javne uprave. S pomočjo IKT javna 

uprava spreminja tudi način organiziranja in delovanja birokracije. Moč države je bolj 

porazdeljena in nadzorovana, določene informacije pa postajajo deljene z javnostjo. 

Informacije, ki so zasebne, so postale bolj varovane. Glavne ovire pri uspešni implementaciji 

e-uprave so institucionalne. Vidno je pomanjkanje vodenja in zaznavanja potrebnih 

zmožnosti. Pri uvajanju e-uprave je pomembna tudi uspešna povezava uvedbe IKT z 

razvojnimi strategijami in integracija vlaganj v IKT ter prilagajanje znanja organizacijskim in 
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procesnim spremembam (World Bank 2009, 84). Zanesljiva in zmogljiva infrastruktura je 

temelj za obstoj e-uprave, saj omogoča dosegljivost upravnih storitev kadarkoli in kjerkoli 

(Batagelj idr. 2008, 85). V infrastrukturo vključujemo (Rabaiah in Vandjick 2009, 251): 

- portale, ki so celota iskalnih nizov, vsebin, navigacije, dodatkov programskih rešitev itn.; 

- varna omrežja znotraj e-uprave – intraneti; 

- elektronsko identifikacijo, pri čemer gre za varovanje osebnih podatkov z digitalnim 

podpisom; 

- baze podatkov in pristne vire podatkov; 

- orodja interoperabilnosti, ki povezujejo računalniške sisteme; 

- infrastrukturo managementa znanja, ki povezuje znanje; 

- sisteme elektronskega plačevanja – plačilo z bančno kartico, sistemom Paypal itn. 

IKT je učinkovito orodje, ki javnim upravam omogoča prehod iz rutinskih opravil v učeče se 

organizacije, ki temeljijo na znanju, povezanosti in kakovosti storitev. Ta prehod zahteva 

spremembe pri zagotavljanju storitev in integracijo ter reorganizacijo poslovnih procesov med 

državnimi agencijami. Čeprav IKT lahko pomaga pri razvoju, to še ne pomeni, da je IKT 

neizogibna in da je njena integracija enostavna. Uvedba IKT je draga in zapletena, hkrati je 

lahko tudi moteča (World Bank 2009, 84). V nasprotju Scott (2006, 349) trdi, da je učinkovita 

uporaba IKT za podporo državljanom pričakovana in nujna.  

Uvajanje IKT v javno upravo ni enostavno. Schware in Deane (2003, 12) ter Eynon in 

Margetts (2008, 4) navajajo temeljne napake, ki upočasnjujejo razvoj e-uprave: 

- pomanjkanje koordinacije ter podvajanje projektov, opreme, programskih licenc in 

svetovanj, kar povzroča nižje koristi od vloženih sredstev; 

- IKT sektor slabo deluje v monopolnem okolju, kar zmanjšuje inovativnost in povzroča 

»beg možganov« tistih, ki podpirajo e-upravo in e-poslovanje; 

- pomanjkanje skupnih strategij, standardov in smernic za razvoj programske opreme,  

- interoperabilne ovire, ki nastajajo zaradi nekompatibilnosti med IKT sistemi in 

uporabnostjo storitev, 

- primanjkovanje dobrega vodenja na vseh nivojih, 

- neenakost veščin posameznikov pri uporabi in dostopnosti storitev, 

- organizacijska togost, neodzivnost zaposlenih na spremembe. 

 

Razvoj e-uprave zavira tudi nezaupanje uporabnikov v varnost sistemov e-uprave (prav tam). 

2.5 Organizacija e-uprave 

Vsako organizacijo pojmujemo kot instrument za doseganje ciljev in kot skupnost interesov 

vpletenih udeležencev (Tavčar 2006, 14-15). V proces e-uprave se vključujejo različni 
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udeleženci, ki imajo različne interese in znanja. Tako si na primer e-uprava želi povečati 

učinkovitost in zmanjšati stroške (politični cilj), medtem ko si državljani želijo večjo 

dostopnost in uporabnost storitev ne glede na stroške (Corradini idr. b. l., 1). Ker pa 

organizacija ne temelji samo na organizacijskih strukturah, ampak tudi na pravilih, je 

smiselno omeniti, da organiziranost e-uprave predstavljajo pravila, zakoni in smernice. 

Predpisi o e-poslovanju v javni upravi so vzpostavljeni na mednarodni, državni in regionalni 

ravni. V vsaki zastavljeni strategiji e-uprave se vnaprej določijo pravila varnosti, tehnologij, 

implementacije in organiziranosti. Smernice v strategiji e-uprave določajo standarde 

interoperabilnosti, standarde o uporabi storitev ter varovanju podatkov, standarde v 

zakonodaji in standarde elektronskega podpisa (Rabaiah in Vandjick 2009, 251).  

Z razvojem e-uprave se je spremenil način delovanja javne uprave, saj IKT spreminja 

prerazporeditev moči. V preteklosti je država delovala znotraj javne uprave, danes pa smo 

priča številnemu javnemu-zasebnemu partnerstvu (United Nations 2014, 14). Kot v drugih 

organizacijah so tudi v e-upravi pojavljajo poslovni procesi. Poslovni proces je zbirka 

povezanih in strukturiranih dejavnosti preko ene ali več organizacij za doseganje določenega 

cilja. V poslovnem procesu z managementom sodelujejo različni strokovnjaki, ki razvijajo 

metode, tehnike, programsko opremo, postavijo in optimizirajo poslovne procese, ki obsegajo 

ljudi, programe in druge vire informacij (Corradini idr. b. l., 4). Za doseganje teh ciljev se 

javna uprava povezuje (Andrews in Entwistle 2010, 682–684): 

- z drugimi sektorji znotraj javne uprave (integracija); 

- prek t. i. javno-zasebnih partnerstev s podjetji. Javna uprava lahko razpolaga s sredstvi, ki 

so na voljo podjetjem, s čimer lahko pridobi investicije, izkorišča ekonomijo obsega, 

pridobiva tehnična, strokovna in vodstvena znanja, razvija prožnejšo ponudbo storitev, 

prerazdeli tveganja in hkrati privarčuje denar; 

- z neprofitnimi organizacijami, s čimer nastajajo javno-neprofitna partnerstva. Neprofitne 

organizacije so običajno predstavniki ranljivih in izključenih skupin, ki preko sodelovanja 

z javno upravo iščejo rešitve za doseganje večje pravičnosti pri zagotavljanju javnih 

storitev. 

Andrews in Entwistle (2010, 693) ugotavljata, da povezovanje javne uprave z drugimi sektorji 

znotraj javne uprave prinaša uspešnost in učinkovitost javne uprave in enakost znotraj javnega 

sektorja. Obratno pa velja za javno-zasebno partnerstvo, saj ima takšno povezovanje 

negativen vpliv na učinkovitost in enakost v javni upravi. Moon (2002, 424) v IKT vidi 

odpiranje novih možnosti za izboljšanje notranje učinkovitosti managementa v javni upravi. 

Storitve e-uprave so se iz državnih institucij razširile na lokalno raven. Pojavil se je tudi nov 

pojem skupne dostave storitev, pri kateri občasno, skupaj z javno upravo, sodelujejo 

državljani, družba in zasebna podjetja, ki skupaj inovirajo procese in vpeljujejo nove 

tehnologije. Ker se države srečujejo z izzivi trajnostnega razvoja, uporabljajo odprte podatke 
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in analize, da povečajo natančnost pri spoznavanju potreb državljanov ali pri merjenju 

nepravilnosti v javni upravi, vse z namenom zmanjšanja tveganja. Ta način delovanja e-

uprave je zaznan v razvitih in nerazvitih državah s poudarkom na povečanju dodane vrednosti 

v življenju državljanov (United Nations 2014, 14), podrobneje ga prikazujemo v naslednjem 

poglavju. 

2.6 Povezovanje državljanov z e-upravo 

Javna uprava se z državljani povezuje na različne načine – preko spletne strani portala javne 

uprave, preko forumov, socialnih omrežij itn. Po mnenju United Nations (2014, 70) so 

družabna omrežja učinkovito in poceni spletno orodje za komunikacijo z državljani. Z 

uporabo spletnih omrežij, kot sta na primer Facebook in Twitter, lahko javna uprava 

komunicira s širokim krogom uporabnikov socialnih omrežij. Po mnenju evropske komisije 

(2011, 5) socialni mediji in orodja Spleta 2.0 dovoljujejo uporabnikom (javnim uslužbencem, 

podjetjem in državljanom), da lahko poleg informacij prispevajo podatke in vsebine. Spletne 

strani Spleta 2.0 imajo zgrajeno »arhitekturo sodelovanja«, ki spodbuja uporabnike k 

dodajanju lastnih vsebin in izmenjavo vsebin z drugimi uporabniki. Ker lahko uporabniki 

poiščejo določene rešitve za njihov problem na socialnih omrežjih, jih to naredi 

samozavestne, kar pomeni, da bo tak uporabnik storitve e-uprave uporabljal pogosteje (prav 

tam, 10). V nadaljevanju prikazujemo nekaj načinov e-povezovanja državljanov z javno 

upravo. 

2.6.1 E-participacija 

E-participacija je sodelovanje državljanov pri snovanju politike s pomočjo IKT. Kot primer e-

participacije je podpis spletne peticije za varovanje gozdov. Po poročanju Euparticipation 

(2015) velik delež prebivalstva ne ve, da takšno spletno orodje sploh obstaja. Namen e-

participacije v EU je približati dogajanje v Bruslju državljanom in jim omogočiti sodelovanje. 

Za uspešno e-participacijo državljanov je pomembna strategija za ustvarjanje podpornega 

okolja državljanom. Te strategije opredeljujejo pravne in institucionalne temelje, potrebo po 

povečanju digitalne pismenosti državljanov in potrebo po integraciji mrežnih in nemrežnih 

lastnosti storitev, ki omogočajo sodelovanje državljanov pri odločanju. Državljani lahko dajo 

javni upravi povratno informacijo o delovanju portalov, zato je pomembna tudi odzivnost 

javne uprave. Pri e-participaciji je pomembno tudi medgeneracijsko povezovanje, saj obstaja 

velika demografska razlika med mladimi in javnimi uslužbenci ter politiki (United Nations 

2014, 70–72). Za e-participacijo je pomembna digitalna pismenost, ki je nujna za uporabo 

spletnih orodij in digitalnih medijev.  
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Primer e-participacije v Sloveniji je delujoč projekt imenovan »Predlagam vladi«,
7
 preko 

katerega državljani RS dajejo pobude za ukrepe na nivoju države, hkrati pa tudi glasujejo za 

posamezne predlagane pobude. Portal »Predlagam vladi« omogoča dvosmerno komunikacijo, 

saj ustrezni državni organi na podane pobude podajo tudi lastne komentarje z utemeljitvijo. 

Na ravni EU deluje projekt imenovan »opengov«,
8
 ki ga sofinancira projekt vseživljenjskega 

učenja. Državljani imajo preko portala omogočen vpogled v dokumente in postopke v EU. 

Portal »opengov« dovoljuje tudi dvosmerno komunikacijo med državljani in institucijami EU. 

Projekt deluje po načelih transparentnosti, odprtosti in sodelovanja. Odprta država (angl. open 

government) je koncept, ki z izboljšanim načinom komunikacije povezuje državljane in 

njihovo znanje z državo. Vključevanje državljanov v proces odločanja povečuje učinkovitost 

države in izboljša kakovost njenih odločitev (Open government 2015, 1-2).  

2.6.2 E-demokracija 

E-demokracija se nanaša na procese in strukture, ki obsegajo vse oblike elektronske 

komunikacije med državo in državljani. E-demokracijo obsegajo aktivnosti, ki povečujejo 

vključevanje državljanov na različnih ravneh. Scott (2006, 350) navaja, da se uporabniki 

vključujejo v proces e-demokracije ne samo preko javne uprave, temveč tudi preko krajevne 

skupnosti, univerz in šol, verskih in kulturnih skupin itn. Vključevanje poteka z namenom 

reševanja lokalnih problemov in iskanja novih rešitev. Sodelovanje lahko poteka preko 

odprtih srečanj, virtualnih sestankov, spletnih anket in drugih ciljno usmerjenih dejavnosti. V 

e-demokracijo uvrščamo tudi e-volitve (IGI Global 2015).  

2.6.3 E-posvetovanje 

E-posvetovanje predstavlja interaktivno spletno platformo, kjer lahko državljani, strokovnjaki 

in politiki ter ostali deležniki namensko zbirajo in ustvarjajo prispevke in na takšen način 

obveščajo in vplivajo na politiko in odločanje. Preko e-posvetovanja se tako zberejo 

strokovnjaki iz različnih področij. E-posvetovanje in udeleženci takšnega posvetovanja se 

razlikujejo glede na širino problema ali teme. Običajno gre za vertikalno povezavo med 

državljanom in državo (C2G), kot tudi za horizontalno povezovanje med državljani (C2C). E-

posvetovanje se razlikuje od drugih neformalnih virtualnih prostorov, saj imajo udeleženci pri 

takšnem načinu posvetovanja možnost vplivati na procese oblikovanja politike. Pojavlja se 

lahko v različnih oblikah – virtualnih skupnostih, tematskih forumih, klepetalnicah ali v 

novičarskih skupinah. Udeleženci so si med seboj enakovredni, s povezovanjem imajo moč 

nad političnim vplivom (Intellics 2015). S pomočjo spletnih orodij lahko država državljanom 

                                                 
7
 Http://predlagam.vladi.si/. 

8
 Http://www.opengoveu.eu/. 



  

16 

 

svetuje in s tem povečuje kakovost njihovega življenja. Po ocenah United Nations (2014, 70) 

države najpogosteje državljanom svetujejo na področju izobraževanja, okolja, zdravja, 

socialne blaginje in zaposlovanja. 

2.7 Pomen znanja in inoviranja v e-upravi 

E-uprava se razlikuje od ustaljenih praks in postopkov v javni upravi, zato je za uspešno 

izvajanje storitev ključen dober kader. Uslužbenci v tem okolju morajo imeti ustrezna znanja, 

tudi s področja IKT. Tako morajo biti uslužbenci v javni upravi sposobni uporabljati socialne 

medije, mobilne naprave in druga IKT orodja (UN 2014, 80). Na pridobivanje novih znanj in 

veščin pomembno vplivajo vzpodbude vodstvenega kadra. Pri pridobivanju veščin IKT sta 

pomembna izobrazba zaposlenega in politika delovne sile. Na prenos znanja vpliva tudi 

mobilnost delovne sile, ki spodbuja inovacije in rast gospodarstva (OECD 2014a, 88).  

Raziskava PIAAC
9
 (2014) prikazuje pomembne razlike med uporabo računalnika na 

delovnem mestu. V skandinavskih državah je 80 % zaposlenih vsaj enkrat uporabilo 

računalnik na delovnem mestu, medtem ko je ta delež v Italiji (50 %) in v Ruski federaciji (45 

%) precej nižji. V letu 2013 je več kot 60 % delovne sile v EU poročalo, da so njihove 

računalniške spretnosti nezadostne pri iskanju službe (OECD 2014a, 88). Z namenom 

povečanja IKT pismenosti javnih uslužbencev se je v EU razvil projekt opolnomočenja javnih 

uslužbencev pri zagotavljanju večpredstavnih storitev z vključeno IKT (angl. Civil Servants’ 

Empowerment for Multi-media Service Delivery ICT-enabled). Projekt je namenjen 

predvsem javnim uslužbencem na lokalnem nivoju, kjer se opravi 70 % javnih storitev. 

Namen tega projekta je ustvariti učno okolje, kjer bodo javni uslužbenci lahko razvili svoj 

potencial pri uporabi IKT, predvsem tisti, ki delajo na manj naseljenih in manj razvitih 

področjih. Prav tam zaradi pomanjkanja znanj in sredstev nastaja ovira za modernizacijo 

storitev e-uprave (EC 2011, 11).  

Ker se okolje, v katerem e-uprava deluje, in tehnologija spreminjata vedno hitreje, je poleg 

znanja pomembno tudi inoviranje v javni upravi. Kot inoviranje v javnem sektorju štejemo 

vzpostavitev novih zakonov in pravil, razvoj novih strategij, mandatne izvršitve dostopnosti 

storitev javne uprave. Pri tem so pomembne ideje zaposlenih, ideje in predlogi managementa, 

uporabnikov ali strank ter tudi predlogi Evropske komisije, podjetij in držav EU. Največje 

ovire pri inoviranju v javnem sektorju predstavlja pomanjkanje finančnih in kadrovskih virov 

(EC 2013, 16). V javnem sektorju je, na ravni EU, kar dve tretjini institucij predstavilo novo 

ali izboljšano storitev med leti 2010 in 2013. Inoviranje storitev raste linearno s številom 

institucij javne uprave (EC 2013, 16).  

                                                 
9
 Raziskava PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competences) proučuje 

stanje in uporabo kompetenc odraslih med 16. in 65. letom (PIAAC 2015). 
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2.8 Uspešnost in učinkovitost e-uprave  

Projekti uvajanja e-uprave se razlikujejo od projektov uvajanja e-poslovanja v podjetja 

predvsem po ocenjevanju javne koristi. Temeljni cilj managementa v javnem sektorju je 

ustvarjanje javne koristi, ki se zazna preko (Vintar, Klun in Kuhelj 2012, 246; Kearns 2004, 

6): 

- kakovostnih storitev, ki so dostopne in uporabne; 

- doseganja ciljev družbe - zmanjševanje revščine, povečanje socialne blaginje, izboljšanje 

zdravja, doseganje večje pravičnosti pri prerazdelitvi dohodka itn.; 

- povečanja zaupanja v državo kot institucijo, na primer zmanjševanje korupcije ipd. 

Uvajanje IKT ni samo drago, ampak je tudi zapleteno. Koristi uvajanja e-uprave lahko 

presežejo stroške integracije tehnologije, če so bili projekti pravilno prepoznani in izvedeni. V 

splošnem se razvoj IS in tehnologije merita v treh dimenzijah: stroški, koristi in tveganja, tako 

pri merjenju uspešnosti projektov uvajanja IKT v podjetjih kot v javni upravi. Po ocenah 

eGep (2006, 27-28) predstavljajo vlaganja v IKT 45 % vseh stroškov projekta. Temeljni 

problem pri dosedanjih ocenjevanjih projektov e-uprave je predvsem v tem, da v analizah niso 

vključeni stroški organizacijskih sprememb, ki po ocenah predstavljajo ostalih 55 % vseh 

stroškov pri projektu uvajanja IKT. V organizacijske spremembe se vključuje (Vintar, Klun in 

Kuhelj 2012, 247–248; eGep 2006, 27–28): 

- investicije v reorganizacijo – stroški, povezani s spreminjanjem poslovnih procesov in 

organizacijskih struktur, usposabljanje kadrov, management dobavnih verig itn. Ti stroški 

predstavljajo 50 % vseh stroškov organizacijskih sprememb v projektu; 

- stroški managementa projekta - vloga managementa je, da nudi podporo in ima nadzor 

nad razvojem projekta. Ti stroški predstavljajo 30 % vseh stroškov organizacijskih 

sprememb v projektu; 

- stroški raziskav in razvoja e-rešitve - vključujejo stroške razvoja tehnoloških rešitev in 

tudi sredstva namenja za raziskave o potrebah uporabnikov, kako storitve narediti boljše, 

kako povečati njihovo uporabo itn. Ti stroški predstavljajo 20 % vseh stroškov 

organizacijskih sprememb v projektu. 

Po rezultatih raziskave Heeksa (Schware 2005, 80) naj bi 35 % projektov v javnem sektorju, v 

razvitih državah in državah v razvoju, bilo popolnoma neuspešnih, 50 % delno uspešnih in le 

15 % uspešnih. Kot primer neuspešnega projekta je bila uvedba e-univerze v Veliki Britaniji, 

v katero je bilo vloženih 50 milijonih funtov za 900 študentov. Projekt je bil neuspešen. Kot 

drug neuspešen projekt je uvedba evropskih elektronskih lokalnih volitev. Kljub temu, da je 

Irska vlada vložila 50 milijonov evrov v programsko opremo, so morali projekt opustiti, saj je 

komisija za elektronsko glasovanje izrazila dvom o programski opremi. Podatki o 

neuspešnosti projektov uvajanja IKT v javni sektor sicer narekujejo pazljivost pri 
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implementaciji, nikakor pa ne odstop od predvidenih investicij, saj so projekti e-uprave 

smiselni in gospodarni. Tako na primer (Schware 2005, 79–80):  

- so v Čilu z uvedbo e-dobave privarčevali od 7 do 10 % sredstev pri javnih naročilih; 

- se je v indijski provinci Andhra Pradesh z uporabo e-Seva (omrežja, ki državljanom 

omogoča uporabo javnih storitev skozi eno »okence«) povečalo število transakcij za 3 

milijone v enem mesecu; 

- je Brazilija uspešno izvedla elektronski sistem volitev z uporabo 406.000 volilnih 

aparatov. Oktobra 2002 so na e-način zbrali 115 milijonov glasov, kar pomeni, da je na e-

način glasovala več kot polovica prebivalstva; 

- slovenski Portal e-Vem je leta 2009 prejel nagrado »The United Nations Public Service 

Award« (UNPSA 2009), ki velja za najbolj prestižno mednarodno priznanje za odličnost 

na področju javne uprave. Slovensko društvo informatika pa je Ministrstvu za notranje 

zadeve za izvedbo projekta e-VEM za gospodarske družbe podelilo priznanje za najboljši 

IKT projekt v letu 2009 (MJU 2015). Portal je prinesel prihranke, ki so bili ocenjeni na 

10,66 milijonov evrov letno, stroški delovanja javne uprave pa so se znižali za 75 % 

(Kodra in Patekar 2008, 2–5, po Vičič 2012, 27).  

 

Uspešna javna uprava se na politične zahteve ustrezno odziva s strategijami razvoja in procesi 

izvajanja. Strategije in procesi morajo biti varčni, hkrati pa morajo biti dobro zastavljeni, 

pravični in transparentni. Zadovoljiti morajo tudi potrebe državljanov, zaradi česar morajo 

storitve biti kakovostne in uporabne (Australian human rights comission 2005). Moon (2002, 

429) izpostavlja, da učinkovita javna uprava zmanjšuje administrativne stroške, stroške 

dobave, zmanjšuje število zaposlenih, spreminja delovna mesta zaposlenih in spreminja 

poslovne procese. Uvedba e-uprave je pomembna pri izboljšanju delovanja države in 

kakovosti življenja državljanov. E-uprava s ponudbo kakovostnih storitev povečuje 

zadovoljstvo državljanov, deluje bolj učinkovito, zmanjšuje stroške, manjša administrativne 

ovire, skrajšuje postopke ter zmanjšuje bogatenje na strani javnih uslužbencev. Projekti e-

uprave so storitveno usmerjeni, osredotočeni na izvršitev in razširitev elektronskih javnih 

storitev skozi t. i. »one-stop« točke dostopa za državljane. Anthopoulos s soavtorji (2007, 

353) opozarja, da so strateški načrti e-uprave pogosto politični in temeljijo na prihranku 

denarja in časa, pri tem pa ne upoštevajo potreb državljanov ali operativnih postopkov v javni 

upravi. Na politično naravnanost projektov e-uprave opozarjata tudi Bavec in Vintar (b. l., 10 

in 11), saj ugotavljata, da celotna učinkovitost javne uprave nima nobene povezave z 

učinkovitostjo e-uprave, izjema so le skandinavske države. Tradicionalne metode merjenja 

uspešnosti investicij v e-upravi (analiza stroškov in koristi) niso primerne metode. Pri razvoju 

e-uprave primanjkuje predvsem merjenje političnih in družbenih koristi, česar učinkovitost in 

donosnost investicij ne pokažeta. Pri merjenju učinkovitosti javne uprave je tako pomembno, 

da poleg stroškovne učinkovitosti projekta merimo tudi kakovost ponujenih storitev (Vintar, 

Klun in Kuhelj 2012, 243-244). Jukić in Benčina (2015, 3-4) ugotavljata, da je večina 
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raziskav o uspešnosti projektov e-uprave osredotočena predvsem na tehnične specifikacije in 

časovni okvir, v katerem se je projekt realiziral. Celovitejši pogled na uspešnost projektov e-

uprave vsebuje tudi elemente vodenja in upravljanja projekta ter analizo storitev, ki so rezultat 

projekta (prav tam). Delovanje e-uprave je lahko zelo uspešno in prinaša velike koristi, lahko 

pa dosega prav nasprotne učinke. Evropska komisija (EC 2009, 3) izpostavlja, da je uspešnost 

in učinkovitost lahko omogočena z neprestanim trudom k uporabi e-uprave za zmanjšanje 

administrativnih ovir, izboljšanju organizacijskih procesov in k dolgoročnemu ekološkemu 

razvoju. Uspešnost in učinkovitost e-uprave se dosega skozi kakovostne, dostopne in 

stroškovno učinkovite storitve (UN 2014, 78).  

2.9 Kazalniki razvitosti e-uprave 

Za spremljanje napredka na področju informacijske družbe so bili na ravni EU vzpostavljeni 

različni kazalniki. Eden izmed njih je t. i. Indeks lizbonske ocene (angl. Lisbon rewiev index) 

(Virant 2009, 23), ki vključuje kazalnik širokopasovne pokritosti gospodinjstev in podjetij, 

kazalnik deleža gospodinjstev z dostopom do interneta, kazalnik deleža sredstev, ki jih država 

namenja za IKT in tudi kazalnika uporabe storitev e-uprave s strani posameznikov in podjetij 

(Povzeto po Vintar, Klun in Kuhelj 2012,189). Kot drugi pomemben indeks razvitosti 

informacijske družbe pa se pojavlja indeks povezane pripravljenosti (NRI) (angl. Networked 

readiness index). Indeks povezane pripravljenosti meri pripravljenost okolja na IKT 

(politično, zakonsko, poslovno in inovacijsko okolje), pripravljenost družbe na IKT 

(infrastrukturo, dostopnost in veščine), uporabo IKT (uporaba posameznikov, podjetij in javne 

uprave) ter vplive IKT na gospodarstvo in okolje (World economic forum 2013, 7). 

Primerjava razvoja e-uprave med državami je najbolj pomembna za oblikovalce politike e-

uprave. To se nanaša tudi na podskupino, v katero spadajo svetovalci, zasebna IT podjetja, 

nižji uradniki in akademiki, ki oblikujejo projekte e-uprave (Heeks 2006, 2). Ker se dejavnost 

e-uprave spreminja skozi čas, se spreminjajo tudi problemi in potrebe po vrsti podatkov o 

razvitosti e-uprave. Pri poročanju o dosežkih e-uprave je pomembna odgovornost države, saj 

lahko skozi oceno porabljenih sredstev prebivalci vidijo učinkovitost vlade in agencij. 

Uradniki e-uprave pa lahko s pomočjo primerjav politično ovrednotijo njihove investicije v e-

upravo. Heeks (2006, 2) navaja 4 ravni problemov pri razvoju e-uprave: 

- pripravljenost (1. raven): meri se stopnja obveščenosti, razvitost infrastrukture in velikosti 

digitalnega razkoraka,
10

 

- dostopnost (2. raven): merita se ponudba storitev in stopnja zrelosti, 

- koriščenje (3. raven): meri se povpraševanje po storitvah, uporaba storitev in ločnica 

uporabe, 

                                                 
10

 Je kazalnik, s katerim merimo razširjenost dostopa in uporabe računalnikov s strani t. i. rizičnih 
skupin (Kunstelj in Vintar 2004, 3). 
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- vpliv (4. raven): meri se storilnost, učinkovitost in pravičnost e-uprave. 

 

Ocenjevanje posameznih parametrov e-uprave pomaga pri odkrivanju trenutnega stanja 

razvoja e-uprave. Prek ocene stanja razvoja lahko vidimo, kateri cilji so bili doseženi skozi 

strategije in akcijske načrte, kar nam pomaga oblikovati nove smernice. Koristni so tudi 

primeri dobrih praks (Kunstelj in Vintar 2004a, 131). Bavec (b. l., 2) meni, da merjenje 

uspešnosti e-uprave z vidika ponudbe ni dovolj za ocenjevanje razvitosti, ampak je potrebno 

upoštevati tudi stran povpraševanja in analizirati zadovoljstvo uporabnikov. 

Za merjenje razvitosti e-uprave obstaja več kazalnikov. Eurostat razvitost e-uprave meri z 

uporabo storitev e-uprave med gospodinjstvi in podjetji (Vintar, Klun in Kuhelj 2012, 197). 

Eden izmed najbolj uporabljenih in uveljavljenih kazalnikov razvoja e-uprave je indeks 

razvitosti e-uprave (angl. e-government development index – EGDI), ki so ga razvili v 

organizaciji Združenih narodov. EGDI je sestavljen iz indeksa storitev na spletu, indeksa 

telekomunikacijske strukture in indeksa človeškega kapitala. Slednji se uporablja za prikaz 

primerjave stanja e-uprave med različnimi državami (UN 2014, 13). Schware (2005, 80) trdi, 

da je EGDI pomanjkljiv, saj ne vključuje dejavnikov, ki so pomembni elementi uspešnosti e-

uprave – vodenje, velikost organizacij, organizacijska arhitektura e-uprave, finančna sredstva, 

javno-zasebna partnerstva in zakonodaja. Vključeni niso niti kazalniki o dostopnosti interneta, 

infrastrukture in človeškega kapitala. Indeks e-participacije se uporablja kot dopolnilni indeks 

EGDI. Indeks e-participacije meri razširjenost elektronske izmenjave podatkov med e-upravo 

in državljani, razširjenost uporabe e-posvetovanja in razširjenost elektronskega sodelovanja 

državljanov pri procesih odločanja. 

2.10 Varnost pri poslovanju z e-upravo 

Za večino uporabnikov internet nudi priložnost velike svetovne tržnice, za nekatere pa tudi 

možnost za izvajanje kriminalnih dejanj. Takšna dejanja so za storilce, zaradi možnosti 

skrivanja identitete, ki jo splet omogoča, manj tvegana. Na spletu se lahko izvajajo različna 

kriminalna dejanja, na primer goljufiva naročila, kraja informacij z vdorom v elektronsko 

pošto in zapiranje e-poslovanja podjetij s pomočjo virusov (Laudon in Traver 2007, 248). Vse 

kraje, ki so prisotne v tradicionalnem poslovnem svetu, so prisotne tudi pri e-poslovanju. Kot 

uporabniki ali potrošniki vsak dan tvegamo svojo zasebnost, pa tudi, da ne dobimo tistega, za 

kar smo plačali. Lahko smo tudi žrtev kraje denarja. Ponudniki ali prodajalci tvegajo, da ne 

bodo dobili plačila, ali pa so žrtve poneverb z ukradenimi kreditnimi karticami (prav tam, 

252). Zmanjšanje tveganja v e-poslovanju je zapleten proces. Ker se e-poslovanje uporablja v 

javni upravi, so vidiki varnosti pomembni tudi pri poslovanju z e-upravo. Za doseganje 

najvišje možne varnosti so na voljo nove tehnologije, katere pa same po sebi ne rešijo 

problemov z varnostjo (prav tam, 252). Zato je pomembna vzpostavitev industrijskih 
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standardov in zakonov, ki omogočajo mehanizme plačevanja in prepoznavanja ter 

zavarovanje pred vdori pri prenosu lastništva in izvajanju poslovnih transakcij (Slika 3). 

 

Slika 3: Okolje varnosti v e-poslovanju 

Vir: Laudon in Traver 2007, 253. 

Pomislek glede zaščite in varnosti osebnih podatkov je bil, po podatkih SURS (2015), v letu 

2014 prisoten pri kar več kot petini (22,8 %) razlogov za neoddajo obrazcev na spletnih 

straneh javne uprave. V letu 2013 pa je bila več kot četrtina (28,2 %) vseh razlogov za 

neoddajo spletnih obrazcev zaradi večjega nezaupanja v oddajo obrazcev na papirju. Varnost 

pri e-poslovanju je sestavljena iz šestih dimenzij (Laudon in Traver 2007, 253):  

- integritete, kar pomeni, da so informacije objavljene iz pravega vira in niso spremenjene s 

strani tretje osebe; 

- (ne)zavračanja – udeleženci v e-poslovanju ne zavračajo svojih dejanj, na primer ne 

zanikajo nakupov; 

- overitve, ki se nanaša na ujemanje z osebo ali pravno osebo, s katero se posluje; 

- zaupnosti, kar pomeni, da so sporočila in podatki dostopni samo tistim, ki so pooblaščeni, 

da jih lahko vidijo; 

- zasebnosti, ki omogoča možnost nadzora nad uporabo osebnih podatkov, ki jih 

posredujemo e-upravi; e-uprava pa mora varovati naše podatke pred nepooblaščeno 

uporabo le-teh; 

- dostopnosti, kar pomeni, da spletna stran e-poslovanja nadaljuje s funkcijo, s katero je 

pričela. 
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Varnost e-poslovanja je zgrajena z namenom, da zavaruje vse navedene dimenzije (prav tam, 

253-254). Najpogostejše oblike ogrožanja varnosti pri e-poslovanju so (prav tam, 298): 

- zlonamerna koda, 

- kraja spletnih gesel in osebnih podatkov, 

- namensko motenje ali uničevanje spletne strani, 

- goljufije in kraja kreditnih kartic, 

- skrivanje identitete z uporabo ponarejene elektronske pošte ali elektronske pošte nekoga 

drugega, 

- zavračanje spletnih strani zaradi napada vdiralcev (»hekerjev«) z neuporabnimi podatki, 

ki preobremenijo omrežje, 

- razkrivanje ukradenih podatkov s pomočjo programov, ki spremljajo prenos podatkov 

skozi omrežja. 

Varnost je pomemben vidik pri poslovanju z e-upravo, saj so podatki, ki potujejo po 

komunikacijskih kanalih, izrazito zasebne narave in bi lahko bili tudi predmet zlorabe. Za 

varovanje poslovanja in podatkov v e-upravi se uporabljajo posebne strojne in programske 

rešitve. Po rezultatih raziskave OECD (2014a, 64) je najpogosteje uporabljen način varovanja 

varovanje z metodo, ki vključuje dva sistema varovanja. Prvi je sistem ustvarjanja notranje 

kopije, drugi pa je sistem za zaznavanje digitalnih vdorov. Za identifikacijo in preverjanje 

pristnosti je pomembno, da so gesla močna (dovolj dolga, sestavljena iz različnih znakov, ki 

jih uporabnik pogosto spreminja). Za varovanje se uporablja tudi primerna strojna oprema 

(npr. pametne kartice) in različne biometrične metode. Med leti 2010 in 2012 je med 2 in 6 % 

podjetij v različnih gospodarstvih imelo izkušnjo pri problemu z varnostjo IKT. Pri večjih 

podjetjih je večja verjetnost, da bodo tarča vdora kot pri manjših (prav tam). 

Zanimivo je, da ljudje najbolj zaupajo v javne institucije, saj so po raziskavi Eurostata (2011), 

glede zaskrbljenosti uporabnikov o uporabi spletnih storitev, ljudje najmanj zaskrbljeni glede 

storitev e-uprave. Najbolj pa jih skrbi varnost, ko posredujejo podatke spletnim skupnostim, 

pri spletnem nakupovanju in pri poslovanju s spletno banko. Kritičen problem pri nadaljnjem 

razvoju močne in celostne e-uprave je identifikacija državljanov in varnost, ki temeljita na 

zaupanju in legitimnosti. Identifikacija postaja vedno bolj pomembna, saj se družba razvija v 

bolj zapletene, celostne in svetovne omrežne povezave. Obstaja tveganje pri vzpostavljanju 

elektronske identifikacije, saj so te storitve povezane z osebnimi podatki. Legitimnost države 

kot institucije je ključna in se mora še razvijati, saj se pojavljajo potrebe po novih pristopih za 

spreminjanje tehnoloških in organizacijskih sporazumov (Gustafsson in Wihlborg 2013, 156; 

po Giddens 1990, Beck in Ritter 1992, Castells 1996, 2011, Axelsson, Melin in Lindgren 

2013, Söderström in Melin 2012, Taylor in Lips 2008). Z varnostjo je povezana tudi 

zasebnost, ki je temeljna pravica vsakega posameznika in preprečuje nadzor nad 
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posameznikom. Informacijska zasebnost je sestavljena iz zahteve, da se določeni podatki o 

posamezniku ne smejo zbirati s strani države ter podjetij (Laudon in Traver 2007, 508). 

Pri vidiku varnosti in zasebnosti moramo izpostaviti tudi uporabniško ozaveščenost, ki s 

poznavanjem osnov delovanja informacijske tehnologije in s spoštovanjem pravil poslovanja 

onemogočajo okvare in zlorabo ter tako prispevajo k nemotenemu in h kakovostnemu delu. 

Ker javna uprava uporablja zasebne podatke, kot so davčna številka, številke bančnih 

računov, podatke zdravstvenih kartotek, je zaupanje temelj za uporabo storitev e-uprave. 

Državljani lahko storitve e-uprave uporabljajo s pomočjo digitalnih potrdil (Batagelj idr. 

2008, 84).  

Vloge, ki zahtevajo podpis, podpišemo z elektronskim podpisom. Elektronski podpis, overjen 

z varnim (kvalificiranim) digitalnim potrdilom
11

, je enakovreden lastnoročnemu podpisu na 

vlogi, ki je vložena v fizični obliki. Overitelji digitalnih potrdil delujejo kot neodvisna in 

zaupanja vredna institucija, ki je zanesljiva pri preverjanju identitete posameznika ali 

organizacije (Batagelj idr. 2008, 89). V Sloveniji obstajajo naslednji izdajatelji kvalificiranih 

digitalnih potrdil (prav tam, 264–265; Batagelj idr. 2008, 89): 

- Ministrstvo za javno upravo izdaja digitalno potrdilo SIGEN-CA
12

 za fizične in pravne 

osebe in SIGOV-CA
13

 za državne organe in njihove uslužbence, 

- izdajatelj varnih časovnih žigov SI-TSA,
14

 

- izdajatelj digitalnih potrdil za biometrične potne liste CSCA-SI,
15

 

- sistem za overjanje biometričnih potnih listov CVCA-SI,
16

 

- Pošta Slovenije izdaja digitalno potrdilo POŠTAR-CA,
17

 

- Nova Ljubljanska banka (AC NLB)
18

 , 

- podjetje Halcom (HALCOM-CA).
19

 

                                                 
11

 Virant (2009, 264) navaja, da je digitalna potrdilo struktura podatkov. Vsak imetnik digitalnega 

ključa ima enega zasebnega in javnega. Z zasebnim ključem se imetnik podpiše, z javnim ključem pa 
institucije preverjajo verodostojnost zasebnega ključa (kot primer prijave v spletno banko z zasebnim 
ključem lahko dostopamo do storitev spletne banke, banka pa z javnim ključem preveri, če smo to res 
mi). Vsak zasebni ključ pripada enemu javnemu in obratno. 
12

 Http://www.sigen-ca.si/. 
13

 Http://www.sigov-ca.gov.si/. 
14

 Http://www.si-tsa.si/. 
15

 Http://www.csca-si.gov.si/. 
16

 Http://www.cvca-si.gov.si/. 
17

 Http://postarca.posta.si/. 
18

 Http://www.nlb.si/ac-nlb-identiteta-ac-nlb. 
19

 Http://www.halcom.si/. 
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3 RAZVITOST E-UPRAVE V DRŽAVAH EU 28 

3.1 E-uprava držav EU 28 v primerjavi s svetovnim povprečjem 

Države EU se uvrščajo med najbolj razvite države sveta, saj je 26 evropskih držav uvrščenih 

med 40 najbolj razvitih držav sveta. Glede na vrednosti EGDI je Evropa (0,6936) visoko nad 

svetovnim povprečjem (0,4712). Podatki kažejo, da je v povprečju, v letu 2009, v državah EU 

27, 28 % državljanov dostopalo do informacij javne uprave preko spleta, od tega jih je 13 % 

posredovalo informacije in podatke elektronsko. Glede na nizko stopnjo uporabe storitev e-

uprave je na področju razvoja, z vidika dostopnosti storitev državljanom, še veliko možnosti 

za razvoj, predvsem v državah, kjer je uporaba e-uprave manj razvita, npr. v Romuniji komaj 

6 % državljanov uporablja storitve e-uprave, v nasprotju z Dansko, kjer je uporabnikov 65 %. 

V povprečju je v državah EU 28 v letu 2011 41 % državljanov z javno upravo poslovalo 

elektronsko. V letu 2014 je ta delež narastel na 47 % (Eurostat 2015a). Skladno s cilji 

Evropske digitalne agende naj bi do leta 2015 storitve e-uprave uporabljalo 50 % državljanov 

EU (EC 2013). Razširjenost uporabe e-uprave med podjetji je večja. Tako je v letu 2009 65 % 

podjetij držav EU 27 iskalo informacije in obrazce na spletnih straneh javne uprave (Eurostat 

2015b). Več kot polovica teh podjetij (55 %) je izpolnjene obrazce preko spleta vrnila deloma 

v elektronski obliki, medtem ko je 44 % podjetij obrazce izpolnilo popolnoma elektronsko 

(Eurostat 2015b). Glede na raziskave Eurostata (2015a) se uporaba storitev e-uprave v EU 

povečuje.  

3.2 Pobude za uvedbo e-uprave 

Evropska unija se osredotoča na razvoj e-uprave skozi Evropsko digitalno strategijo (Digital 

agenda for Europe – DAE). Akcijski načrt e-uprave (E-government action plan 2015) je 

orodje za stalni nadzor in izvajanje strategij e-uprave v EU (Batagelj idr. 2008, 29). EU s 

pomočjo akcijskega načrta 2011–2015 želi podjetjem omogočiti elektronsko prodajo in 

zagotavljanje storitev ter proizvodov po vsej EU. Med te storitve se uvršča tudi enostavno 

elektronsko poslovanje z javno upravo. Izpostavimo dve pomembnejši pobudi, ki veljata tudi 

za Slovenijo (EC 2010, 8): 

- SPOCS (angl. Simple procedures online for cross-border services)
20

 – enostavno 

storitveno čezmejno spletno poslovanje, ki z vzpostavitvijo enotnih vstopnih točk želi 

odstraniti administrativne ovire, kar bi okrepilo čezmejno poslovanje podjetij;  

- PEPPOL (angl. Pan-European Public Procurement Online)
21

 – Panevropsko javno spletno 

poslovanje, ki s pomočjo interoperabilnih javnih rešitev želi olajšati celoten proces 

                                                 
20

 Http://www.eu-spocs.eu/. 
21

 Http://www.peppol.eu/. 
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poslovanja podjetij z javno upravo (naročanje, izdaja računov, dostop do katalogov), kar 

bo zmanjšalo administrativne ovire, povečalo transparentnost in znižalo stroške 

poslovanja.   

 

S centralizacijo javne uprave in skupnim sodelovanjem javnih uprav v regijah EU bi se 

povečala uporaba čezmejnih storitev, ki je sedaj za 30 odstotnih točk nižja kakor  uporaba 

istih storitev znotraj držav. Transakcijske storitve so možne le v določenih primerih, 

velikokrat pa jih omejujejo še nepotrebne birokratske ovire za državljane in podjetja, ki se 

želijo preseliti, delati ali ustanoviti podjetje v drugi državi znotraj EU (EC 2014, IV; 

INTERREG IVC 2013, 50). 

 

EU ima poleg pobud za uvedbo enotne e-uprave zastavljene tudi dodatne projekte e-uprave, 

na primer: DLA,
22

 eCitizen II,
23

 OSEPA,
24

 I-SPEED,
25

 PIKE,
26

 IMMODI
27

 (INTERREG IVC 

2013, 18-24). Največja središča projektov e-uprave v Evropi so v Helsinkih, Dublinu, 

Madridu, Rimu, San Marinu in Atenah (EC 2010, 8). 

V Evropski digitalni strategiji in Akcijskem načrtu e-uprave 2015 so opredeljeni cilji o 

enotnem digitalnem trgu, interoperabilnosti in standardih, zaupanju in varnosti, hitrem 

internetnem dostopu, vlaganju v raziskave in razvoj in povečanju digitalne pismenosti (prav 

tam). Cilji evropske komisije (EC 2014, IV; INTERREG IVC 2013, 50) so: 

- kakovostne storitve, ki morajo biti dostopne od kjerkoli, kadarkoli in komurkoli. Storitve 

morajo omogočiti hitrejšo obdelavo vlog in zmanjšanje birokracije; 

- povečanje transparentnosti, saj učinkoviti procesi in hitrejša obdelava podatkov 

povečujejo zaupanje uporabnikov;  

- povečanje e-veščin zaposlenih. Uspešnost storitev e-uprave temelji na razumevanju 

uporabe storitev e-uprave s strani uporabnikov, praktikantov, javnih uslužbencev in vodij, 

da bodo razumeli tehnologijo in jo bodo sposobni uporabljati tudi v praksi.  

Evropska komisija je usmerjena v uporabo novih tehnologij – uporabo socialnih omrežij, 

mobilnih telefonov, analitičnih orodij in storitev v oblakih. S kombinacijo različnih 

tehnologij, digitalizacijo procesov in integracijo podatkov je moč izkoristiti potenciale novih 

tehnologij, npr. uvedba enotne registracije uporabnika na portalih (prav tam). Evropa mora 

nadaljevati z razvojem storitev e-uprave. Storitve bodo bolj prilagojene uporabnikom, z 

                                                 
22

 Http://www.interreg4c.eu/projects/project-details/?project=45-common-methodology-for-the-

implementation-of-digital-local-agenda-and-its-impact-on-regional-digital-policies&. 
23

 Http://www.interreg4c.eu/fileadmin/User_Upload/PDFs/L6_eCitizen_factsheet.pdf. 
24

 Http://osepa.eu/. 
25

 Http://www.ispeed.eu/. 
26

 Http://www.interreg4c.eu/projects/innovation-knowledge-economy/. 
27

 Http://www.interreg4c.eu/projects/project-details/?project=62-implementing-modi&. 



  

26 

 

vključevanjem uporabnikov nadaljuje razvoj za izboljšanje uporabniških izkušenj. Če bi v tem 

trenutku imeli vsi v Evropi dostop do interneta in bi imeli ustrezna znanja za uporabo storitev 

e-uprave, bi še vedno bilo 38 % uporabnikov interneta, ki storitev e-uprave ne bi uporabljalo. 

Omenimo naj, da podjetja, v povprečju za 10 odstotnih točk, pogosteje uporabljajo storitve e-

uprave kot državljani (prav tam).  

3.3 Uporaba storitev e-uprave z vidika posameznika 

Uporabo storitev e-uprave spremlja Eurostat (2015a). V okviru primerjalne študije o uporabi 

e-uprave za leto 2012 je bilo anketiranih 28.000 posameznikov iz 32 držav. Eurostat (prav 

tam) izpostavlja naslednje ugotovitve: 

- Posamezniki storitve e-uprave najpogosteje uporabljajajo za prijavo dohodnine (73 %), 

spremembo naslova bivanja (57 %), vpisa v terciarno izobraževanje in/ali oddaje vloge za 

štipendijo (56 %); 

- 54 % anketirancev bi storitve javne uprave še vedno raje urejalo osebno na uradih; 30 % 

anketirancev bi storitve e-uprave uporabljalo redno, če bi bilo ponujenih več ustreznih 

storitev; 

- 47 % anketirancev je bilo v celoti zadovoljnih s spletnimi storitvami e-uprave, 46 % pa je 

prek e-uprave opravilo le del želenih storitev. 

Po raziskavi evropske komisije (EC 2014, 16) državljani storitve e-uprave uporabljajo zaradi 

prihranka časa (80 %). Storitve e-uprave so prilagodljive glede na čas in prostor (76 %), 

uporabniki pa na takšen način privarčujejo denar (62 %). Na neuporabo storitev e-uprave 

vpliva predvsem to, da 28 % državljanov EU doma nima dostopa do interneta in da nimajo 

zadostnega znanja za uporabo interneta (30 %). Uporaba storitev e-uprave med državljani 

narašča. V letu 2014 se je, v povprečju, v državah EU 28 z javno upravo preko spleta 

povezalo 47 % državljanov. Največ državljanov se z javno upravo povezuje preko spleta na 

Danskem (84 %), Švedskem (81 %), Finskem (80 %) in Nizozemskem (75 %). Najmanj pa v 

Romuniji (10 %), Bolgariji (21 %), Italiji (23 %) in na Poljskem (27 %) (Priloga 1). Kot bomo 

videli v nadaljevanju, se Slovenija oziroma slovenski uporabniki interneta in e-storitev 

uvrščajo nad povprečje držav EU 28, vendar pa zaostajamo za skandinavskimi državami, pa 

čeprav je bila Slovenija leta 2001 vodilna država na področju uvajanja IKT v javno upravo v 

EU. V preglednici 4 prikazujemo delež uporabnikov interneta, ki so storitve e-uprave 

uporabljali v zadnjih dvanajstih mesecih. Primerjamo podatke skandinavskih držav in 

Slovenije s podatki povprečja držav EU 28. Podrobne podatke prikazujemo v preglednici 37 

(Priloga 1).  
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Preglednica 4: Primerjava podatkov o uporabi storitev e-uprave po letih (v %) 

Regija 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EU 28 35,0 37,0 41,0 41,0 44,0 41,0 47,0 

Slovenija 35,0 35,0 44,0 46,0 48,0 52,0 53,0 

Danska 49,0 73,0 78,0 81,0 83,0 85,0 84,0 

Finska 62,0 64,0 68,0 68,0 70,0 69,0 80,0 

Švedska 59,0 65,0 68,0 74,0 78,0 78,0 81,0 

Vir: Eurostat 2015b. 

V letu 2014 so v državah EU 28 storitve e-uprave najbolj uporabljali posamezniki med 25. in 

54. letom (62 %), medtem ko so mlajši uporabniki, med 16. in 24. letom (49 %) in starejši 

uporabniki (med 65. in 74. letom) (52 %) storitve e-uprave uporabljali manj. Starejše osebe 

najpogosteje uporabljajo storitve e-uprave na Švedskem (80 %) in Danskem (81 %), mlajši 

uporabniki pa na Finskem (88 %) (Preglednica 5). Podrobne podatke posameznih držav 

prikazujemo v preglednici 38 (Priloga 1). 

Preglednica 5: Primerjava podatkov o uporabi storitev e-uprave po starostnih razredih 

(2014, v %) 

Regija 16.–24. let 25.–54. let 65.–74. let 

EU 28 49,0 62,0 52,0 

Slovenija 75,0 73,0 60,0 

Danska 82,0 91,0 81,0 

Finska 88,0 91,0 66,0 

Švedska 81,0 91,0 80,0 

Vir: Eurostat 2015b. 

V letu 2014 so v državah EU 28 storitve e-uprave najbolj uporabljali posamezniki, ki so 

zaposleni ali samozaposleni (63 %) in brezposelni (54 %). Najmanj pa so storitve e-uprave 

uporabljali študentje (51 %) in upokojenci ter ostali neaktivni posamezniki (50 %). Največ 

upokojencev (77 %) in zaposlenih ter samozaposlenih (91 %) uporablja storitve e-uprave na 

Švedskem, največ študentov na Finskem (89 %) in največ brezposelnih na Danskem (92 %) 

(Preglednica 6). Podroben pregled po posameznih državah prikazujemo v preglednici 39 

(Priloga 1). 
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Preglednica 6: Primerjava podatkov o uporabi storitev e-uprave po statusu (2014, v %) 

Regija Študenti Zaposleni, samozaposleni Brezposelni 
Upokojenci in ostali 

neaktivni 

EU 28 51,0 63,0 54,0 50,0 

Slovenija 81,0 74,0 76,0 59,0 

Danska 83,0 92,0 92,0 79,0 

Finska 89,0 90,0 91,0 70,0 

Švedska 80,0 91,0 78,0 77,0 

Vir: Eurostat 2015b. 

V letu 2014 so v državah EU 28 storitve e-uprave najbolj uporabljali posamezniki z visoko 

izobrazbo (77 %), od tega največ na Danskem (96 %). Največ uporabnikov storitev e-uprave s 

srednjo izobrazbo je na Švedskem in Danskem (89 %). Slednja ima tudi največ uporabnikov z 

nizko izobrazbo (82 %) (Preglednica 7). Podroben pregled po posameznih državah 

prikazujemo v preglednici 40 (Priloga 1). 

Preglednica 7: Primerjava podatkov o uporabi storitev e-uprave po izobrazbi (2014, v 

%) 

Regija Nizka izobrazba Srednja izobrazba Visoka izobrazba 

EU 28 41,0 55,0 77,0 

Slovenija 49,0 69,0 88,0 

Danska 82,0 89,0 96,0 

Finska 78,0 82,0 94,0 

Švedska 72,0 89,0 94,0 

Vir: Eurostat 2015b. 

V letu 2013 so bile najbolj uporabljene storitve e-uprave v državah EU 28 pridobivanje 

informacij (54 %), prenos uradnih obrazcev (33 %), oddaja izpolnjenih obrazcev (27 %) in 

oddaja napovedi dohodnine (24 %). Najmanj pa so uporabniki prosili za socialnovarstvene 

prejemke (9 %) in izdelavo dokumentov (11 %), uporabljali javne knjižnice (9 %), se vpisali v 

višješolsko izobraževanje (5 %) in obveščali o spremembi naslova (3 %) (Preglednica 8). 

Slovenija se približa razvitosti skandinavskim državam pri povezovanju z e-upravo, pri 

pridobivanju informacij in prenosu uradnih obrazcev. Pri uporabi javne knjižnice in 

vključevanju v višješolsko izobraževanje pa je Slovenija bolj razvita od Danske in Švedske. 

Podrobne podatke po posameznih državah prikazujemo v preglednici 41 (Priloga 1).  
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Preglednica 8: Primerjava podatkov o uporabi storitev e-uprave po vrstah storitev 

(2013, v %) 

Storitev EU 28 Slovenija Danska Finska Švedska 

Povezovanje z e-upravo v zadnjih 12 mesecih 54,0 70,0 89,0 75,0 82,0 

Pridobivanje informacij 48,0 67,0 87,0 67,0 78,0 

Prenos uradnih obrazcev 33,0 51,0 53,0 55,0 50,0 

Oddaja izpolnjenih obrazcev 27,0 28,0 69,0 49,0 48,0 

Oddaja napovedi dohodnine 24,0 29,0 67,0 42,0 49,0 

Prošnja za socialno-varstvene prejemke 9,0 19,0 17,0 15,0 26,0 

Prošnja za izdelavo dokumentov 11,0 9,0 16,0 14,0 26,0 

Uporaba javnih knjižnic 9,0 28,0 26,0 28,0 19,0 

Vključevanje v višješolsko izobraževanje preko e-uprave 5,0 17,0 4,0 11,0 11,0 

Obveščanje o spremembi naslova 3,0 3,0 10,0 12,0 11,0 

Uporaba katerekoli storitve
28

  38,0 53,0 78,0 63,0 70,0 

Vir: Eurostat 2015b. 

3.4 Problemi posameznikov pri poslovanju z e-upravo  

V letu 2013 je dobra petina posameznikov (22 %) v državah EU 28 imela najmanj en problem 

pri uporabi storitev e-uprave. Ostali posamezniki so se srečali z drugimi težavami. Tako jih je 

13 % imelo tehnične težave, 12 % se je pritožilo na zastarele, pomanjkljive ali nejasne 

informacije, 7 % pa je navedlo pomanjkanje podpore. 4 % posameznikov je imelo druge 

probleme. Največ problemov pri storitvah e-uprave so imeli na Danskem (41 %). Najmanj 

problemov s storitvami e-uprave so imeli v Romuniji (7 %) (Preglednica 9). Podroben pregled 

po posameznih državah prikazujemo v preglednici 42 (Priloga 1).  

Preglednica 9: Primerjava podatkov o problemih uporabnikov pri uporabi e-uprave 

(2013, v %) 

Problemi uporabnikov EU 28 Slovenija Danska Finska Švedska 

Najmanj en problem s storitvijo 22,0 23,0 41,0 36,0 35,0 

Tehnični problem 13,0 11,0 32,0 19,0 17,0 

Zastarele, pomanjkljive ali nejasne informacije 12,0 13,0 16,0 18,0 26,0 

Pomanjkanje podpore 7,0 9,0 12,0 15,0 13,0 

Drugi problemi 4,0 3,0 4,0 6,0 8,0 

Vir: Eurostat 2015b.  

                                                 
28

 Pridobivanje informacij, prenos uradnih obrazcev, oddaja izpolnjenih obrazcev, oddaja napovedi 

dohodnine, prošnja za socialnovarstvene prejemke, uporaba javnih knjižnic, vključevanje v višješolsko 

izobraževanje preko e-uprave, obveščanje o spremembi naslova. 
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3.5 Zadovoljstvo posameznikov z e-upravo v EU 

V letu 2013 je v EU 28 največ posameznikov bilo zadovoljnih z uporabnostjo informacij    

(44 %) in z lahkotnostjo iskanja informacij (43 %) na spletnih straneh javne uprave. Najmanj 

so bili uporabniki zadovoljni z naprednimi storitvami (11 %) in z enostavnostjo uporabe 

storitev e-uprave (9 %). Največje zadovoljstvo uporabnikov je na Danskem (75 %), najnižje 

pa v Franciji (13 %) (Preglednica 10). Podroben pregled po posameznih državah prikazujemo 

v preglednici 43 (Priloga 1). 

Preglednica 10: Primerjava podatkov o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami e-uprave 

(2013, v %) 

Večina uporabnikov EU 28 Slovenija Danska Finska Švedska 

Zadovoljnih z lahkotnostjo iskanja informacij 43,0 55,0 75,0 67,0 65,0 

Nezadovoljnih z lahkotnostjo iskanja informacij 8,0 9,0 8,0 8,0 11,0 

Zadovoljnih z uporabnostjo informacij 44,0 64,0 75,0 71,0 69,0 

Nezadovoljnih z uporabnostjo informacij 7,0 2,0 6,0 4,0 6,0 

Zadovoljnih z naprednimi storitvami 32,0 44,0 59,0 43,0 32,0 

Nezadovoljnih z naprednimi storitvami 11,0 2,0 10,0 32,0 8,0 

Zadovoljnih z enostavnostjo uporabe storitve e-uprave 40,0 54,0 68,0 64,0 63,0 

Nezadovoljnih z enostavnostjo uporabe storitve e-uprave 9,0 6,0 10,0 11,0 7,0 

Vir: Eurostat 2015b. 

3.6 Uporaba storitev e-uprave – podjetja  

Evropska komisija (2012a, 20) je opravila raziskavo o uporabi storitev e-uprave med podjetji. 

Zanimale so jih izkušnje, ki jih imajo podjetja pri uporabi teh storitve, v zadnjih treh letih. 

Manj kot petina (17 %) vprašanih je menila, da so se storitve e-uprave izboljšale, skoraj 

polovica (48 %) pa sprememb ni zaznala. Petina (21 %) anketiranih podjetij je menila, da so 

se storitve poslabšale, medtem ko jih 14 % ne ve, ali so se izboljšale ali ne (domnevamo, da 

so storitve e-uprave uporabljali prvič).  

Rezultati raziskave (prav tam) se od države do države razlikujejo. V Sloveniji 11 % vprašanih 

meni, da so se storitve izboljšale, podobno na Slovaškem in v Italiji (10 %). Najbolj pa so se 

po mnenju anketirancev storitve izboljšale na Malti (54 %) in na Portugalskem (40 %). V 

Grčiji jih 46 % meni, da so se storitve poslabšale, kar je najbrž povezano s krčenjem javnih 

financ v tej državi (EC 2012, 20). Podjetja v povprečju še vedno uporabljajo storitve e-uprave 

bolj za iskanje informacij in obrazcev, kakor za elektronsko oddajo izpolnjenih obrazcev. V 

državah EU 28 se v povprečju 88 % podjetij povezuje z e-upravo. Podjetja najpogosteje 

storitve e-uprave uporabljajo v Litvi (99 %), Franciji (96 %) in na Irskem (95 %), najmanj pa 

v Španiji (82 %), Nemčiji (83 %) in Grčiji (84 %). Slovenija je nad povprečjem EU 28 (93 %) 
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in sledi skandinavskim državam (Preglednica 11). Podroben pregled po posameznih državah 

prikazujemo v preglednici 44 (Priloga 1). 

Preglednica 11: Primerjava podatkov o uporabi storitev e-uprave v podjetjih po vrsti 

storitve (2013, v %) 

Storitev EU 28 Slovenija Danska Finska Švedska 

Ponujanje storitev in produktov v elektronskem 

sistemu za oskrbo javne uprave  
13,0 1,0 21,0 6,0 19,0 

Pridobivanje informacij 75,0 88,0 91,0 93,0 93,0 

Pridobivanje obrazcev  77,0 86,0 89,0 92,0 92,0 

Vračanje obrazcev v elektronski obliki 74,0 81,0 88,0 89,0 87,0 

Povezovanje z javno upravo  88,0 93,0 95,0 97,0 95,0 

Elektronsko urejanje davčnih zadev in 
socialnih zavarovanj 

64,0 79,0 85,0 77,0 66,0 

Elektronska oddaja davčnih napovedi 59,0 79,0 85,0 75,0 64,0 

Elektronska prijava zaposlenih v sistem 

socialnega zavarovanja 
55,0 78,0 0,0 75,0 64,0 

Vir: Eurostat 2015b.  

3.7 Makroekonomski vidik razvitosti e-uprave 

V prejšnjem poglavju smo prikazali uporabo storitev e-uprave. V tem poglavju želimo 

prikazati razvitost e-uprave z makroekonomskega vidika. Izdatki za javno upravo
29

 se z 

uvedbo e-uprave, v povprečju, v državah EU 28 niso bistveno spremenili. Države, ki dosegajo 

večjo razvitost e-uprave, so malenkostno znižale izdatke za javno upravo oziroma so se 

izdatki za javno upravo v drugih državah povečali. V letu 2010 so države EU 28 v povprečju 

za e-upravo namenile 21,5 % BDP-ja, v letu 2014 pa 20,9 % BDP-ja. Največji delež BDP-ja 

za javno upravo nameni Švedska (25 %), najmanj pa Slovenija (14,2 %) (Preglednica 12).
30

  

Preglednica 12: Delež BDP za javno upravo (v %) 

Regija 2010 2011 2012 2013 2014 

EU 28 21,5 21,0 21,0 21,0 20,9 

Slovenija 20,4 20,5 14,9 14,2 14,2 

Danska 27,6 26,8 19,4 19,6 19,6 

Finska 23,9 23,6 17,8 18,1 18,5 

Švedska 25,2 25,2 24,4 24,8 25,0 

Vir: Eurostat 2015a. 

                                                 
29

 Izdatki za javno upravo ne predstavljajo le izdatkov za e-upravo, tako npr. je v letu 2014 v Sloveniji 

bilo namenjenih 6,8 % BDP za storitve javne uprave, 6,9 % za zdravstvo in 6,5 %  za izobraževanje. 
30

 Podrobne podatke po državah prikazujemo v preglednici 45 (Priloga 2). 
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OECD (2015, 149) zbira podatke o projektih uvajanja IKT v javno upravo, ki presegajo 

vrednost 10 milijonov USD. V letu 2014 je Velika Britanija izvedla 33 takšnih projektov, 

Španija 26, Poljska 25, Francija in Finska po 20, Slovenija pa nobenega. Največ velikih 

projektov sta izvedli Nova Zelandija (82) in Mehika (120). Število projektov je povezano z 

velikostjo države. 

OECD (2015, 148-149) izpostavlja, da države poročajo o neposrednih prihodkih od investicij 

v IKT. V letu 2014 je večina držav OECD imela do 25 %  neposrednih finančnih koristi, ki so 

bile realizirane skozi IKT projekte v javno upravo, Poljska in Madžarska do 50 %, Slovenija, 

Španija in Estonija do 75 % ter Danska, Koreja in Velika Britanija do 100 %. 

3.8 Razvitost e-uprave po različnih kazalnikih 

Po skupni oceni je med vsemi državami v EU 28 najbolj razvita Nizozemska. Nizozemska je 

najbolj razvita po indeksu e-participacije (10,00). Po skupni oceni je na 2. mestu Finska, ki 

ima najboljšo oceno po indeksu povezane pripravljenosti - NRI (5,98). Švedska je po skupni 

oceni na 3. mestu, ki je dosegla 1. mesto po lizbonski oceni (5,83) (Preglednica 13). Podrobne 

podatke po različnih kazalnikih in državah EU 28 prikazujemo v preglednicah 46, 47, 48 in 49 

(Priloga 3). 

Preglednica 13: Najbolj razvite države v EU 28 po kazalniku Lizbonske ocene, NRI, 

EGDI in e-participacije 

Regija 
Lizbonska 

ocena (2010) 
NRI (2013) 

EGDI 

(2014) 

e-participacija 

(2014) 
Seštevek 

Skupni 

položaj v 
EU 

 a b c d (a+b+c+d)  

Nizozemska 4 3 2 1 10 1 

Finska 2 1 4 6 13 2 

Švedska 1 2 6 9 18 3 

Velika Britanija 9 4 3 2 18 3 

Francija 8 11 1 2 22 4 

Danska 3 5 8 10 26 5 

Nemčija 6 6 10 6 28 6 

Avstrija 7 8 9 8 32 7 

Estonija 12 9 7 5 33 8 

Luksemburg 5 7 13 10 35 9 

Irska 11 12 11 7 41 10 

Vir: World economic forum 2010; World economic forum 2013, xxi; UN 2014, 34; UN 2015. 

Najvišji indeks povezane pripravljenosti imajo Finska (5,98), Švedska (5,91) in Nizozemska 

(5,81). Najnižji indeks povezane pripravljenosti imajo Slovaška (3,95), Grčija (3,93) in 
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Bolgarija (3,87) (Preglednica 47). Pri razvitosti informacijske družbe ugotavljamo, da so v 

povprečju pri obeh kazalnikih bolj razvite skandinavske države, manj pa vzhodnoevropske in 

južnoevropske države (Preglednica 46).  

Po raziskavi, ki so jo opravili OZN, vidimo, da so vse države EU po vrednosti kazalnika 

EGDI nad svetovnim povprečjem. Pod povprečjem EU pa so vse vzhodnoevropske države in 

južnoevropske države, z izjemo Italije in Španije. Zanimiv podatek je, da je Slovenija, med 

leti 2012 in 2014, zdrsnila za 16 mest navzdol (s 25. mesta na 41. mesto) (Preglednica 48).  

Glede na indeks e-participacije so najbolj razvite Nizozemska (10,00), Francija in Velika 

Britanija (0,96), najmanj pa Hrvaška (0,33), Bolgarija in Češka (0,25). Med leti 2012 in 2014 

sta se najbolj razvili Slovaška (0,61) in Belgija (0,76) (Preglednica 49). 

Po prikazanih kazalnikih ugotavljamo, da so najbolj razvite skandinavske države in zahodne 

razvite države – Francija, Velika Britanija in Nizozemska. Najmanj pa so razvite 

južnoevropske države ter Bolgarija in Romunija. V teh državah bo v prihodnosti potrebno še 

veliko vloženih sredstev za dosego boljše razvitosti e-uprave in informacijske družbe. 

3.9 Kazalniki, ki prikazujejo razvitost e-uprave po različnih dimenzijah 

Razvitost e-uprave lahko prikazujemo tudi s pomočjo drugih kazalnikov. V nadaljevanju 

bomo predstavili kazalnike uporabniške usmerjenosti, transparentnosti države, čezmejne 

mobilnosti in kazalnik ključnih aktivatorjev.  

Uporabniška usmerjenost prikazuje v kakšnem obsegu so ponujene storitve e-uprave na spletu 

in kako jih uporabniki zaznavajo. Uporabniška usmerjenost je sestavljena iz dveh ravni – 

uporabnosti in dostopnosti storitev e-uprave (EC 2014, 8). V povprečju so storitve e-uprave za 

5 odstotnih točk bolj dostopne, kakor so uporabne (prav tam). Razlog je predvsem v tem, da 

so države dale večji poudarek na obširnost kakor na kakovost storitev. Uporabnost storitev 

preko meja je boljša kakor njihova dostopnost. Domače storitve e-uprave so za 25 odstotnih 

točk bolj uporabne in 23 odstotnih točk bolj razpoložljive kot za migrante znotraj EU. Po 

raziskavi (prav tam) je najbolj razvita uporabniška usmerjenost na Malti, Portugalskem, 

Španiji, Danskem, Finskem, Švedskem, Irskem, Nizozemskem itn. Najmanj razvita pa je na 

Madžarskem, Slovaškem in Romuniji (prav tam). 

Transparentnost države prikazuje transparentnost države v smislu njene odgovornosti in 

učinkovitosti, pri procesih zagotavljanja storitev in varovanja osebnih podatkov. Pri tem se 

upošteva transparentnost javnih institucij, transparentnost zagotavljanja storitev in 

transparetnost osebnih podatkov (prav tam). Države dosegajo največjo transparentnost z 

odgovornostjo in učinkovitostjo države kot institucije, najmanj pa z zagotavljanjem javnih 
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storitev (EC 2014, 10). Malta je država, ki ima med vsemi najbolj razvito transparentnost, 

hkrati pa je med najuspešnejšimi na ostalih treh področjih (prav tam). 

Čezmejna mobilnost prikazuje obseg storitev, ki jih lahko uporabljajo državljani EU v drugi 

državi EU. Najslabše razvite storitve za migrante EU so na Madžarskem, Slovaškem in v 

Romuniji (prav tam). Pri storitvah za migrante znotraj EU sta poleg nje najboljši še Estonija 

in Finska zaradi dolgoročnega sodelovanja med seboj in visoki mobilnosti med tem dvema 

državama. Slovenija sledi povprečju, izboljšala bi lahko storitve za mobilnost znotraj EU in 

okrepila ključne aktivatorje (prav tam).  

Ključni aktivatorji se nanašajo na 5 tehničnih predpogojev za uporabo spletnih storitev –

elektronska osebna izkaznica, e-dokumenti, viri avtentikacije, elektronski sef in enotna točka 

vpisa. Dostopnost ključnih aktivatorjev je pomembna za popolno izvedbo storitev e-uprave, s 

čemer se zmanjšajo administrativne ovire (prav tam). Države, ki imajo najbolj razvite ključne 

aktivatorje, so Malta, Portugalska, Avstrija, Estonija in Irska. Elektronska identifikacija je 

eden izmed najbolj razvitih ključnih aktivatorjev, saj je razvita v 62 % držav. Enajst držav jo 

ima zelo dobro razvito, deset dobro, deset povprečno in dve slabo (EC 2014, 13). Dostopnost 

prejemanja in pošiljanja dokumentov je razvita v 57 % držav. Enotna točka vpisa omogoča 

uporabnikom dostop do vseh storitev z enim uporabniškim imenom in geslom (prav tam). 

Enotna točka vpisa je razvita v 58 % držav. Viri avtentikacije (preverjanja verodostojnosti) so 

v povprečju razviti v 47 % držav. E-trezor je storitev, kjer lahko uporabniki shranijo 

elektronske dokumente in podatke na varno. Storitev e-trezor ali elektronska shramba je 

najslabše razvita od vseh ključnih aktivatorjev (razvita je v 35 % držav).  

Razkorak med razvitostjo storitev e-uprave med državljani in podjetji znaša 10 odstotnih točk. 

Največji razkorak je viden pri storitvah mobilnosti med državami EU, najbolj pa je razvita 

uporabniška naravnanost, tako za državljane kot za podjetja (Slika 4). 

 

Slika 4: Primerjava razvitosti političnih prioritet e-uprave med podjetji in državljani, 
EU 28+ (v %)  

EC 2014, 14. 
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4 E-UPRAVA V SLOVENIJI  

Razvoj e-uprave v Sloveniji je prinesel temeljito reformo delovanja javne uprave navznoter in 

navzven. Ustaljene prakse, ki so se v javni upravi uporabljale in razvijale, so postale odveč. E-

poslovanje v javni upravi narekuje nov način razvoja upravnega poslovanja, nove tehnološke 

in z njimi povezane organizacijske, procesne in pravne rešitve (Vintar in Grad 2004, xix). V 

Sloveniji je uporaba storitev e-uprave prisotna v manjši meri kot v drugih razvitih državah 

EU. Razlog za to je predvsem gospodarska kriza, ki je povzročila krčenje javnih financ. 

Slednje pa je privedlo do previdnosti pri uvajanju novih projektov v javni upravi (Vintar, 

Klun in Kuhelj 2012, 243). Pinterič in Svete (2007, 143) ugotavljata, da v Sloveniji e-storitve 

ne izboljšujejo ali nadomeščajo klasičnega poslovanja, saj jih uporabljajo le tisti, ki so že 

izkušeni uporabniki spletnih storitev.  

4.1 Razvoj e-uprave v Sloveniji  

Začetek e-uprave v Sloveniji sega v leto 2000, ko so bili postavljeni prvi pravni okvirji za 

vzpostavitev e-poslovanja. Sprejet je bil Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem 

podpisu, hkrati pa je bila sprejeta strategija e-poslovanja do leta 2004 (SEP 2001–2004). 

Akcijski načrt za realizacijo strategije je bil sprejet leta 2002 (Batagelj idr. 2008, 14–16). Med 

letoma 2000 in 2001 je bila ustanovljena agencija za izdajo digitalnih potrdil SIGEN-CA (za 

državljane) in SIGOV-CA (za zaposlene v javni upravi) (prav tam). Prvi državni portal E-

uprava, ki je bil ustanovljen leta 2001, je bil namenjen predvsem pridobivanju obrazcev, kot 

je na primer izpisek iz matične knjige. V letu 2002 je bil ustanovljen prvi projekt G2G 

poslovanja. Projekt, ki so ga poimenovali CRP-CVI-ZPIZ, je omogočal izmenjavo podatkov 

med Centralnim registrom prebivalstva (CRP), Centrom vlade RS za informatiko (CVI) in 

Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). V istem letu je nastal tudi sistem 

E-notar. Vzpostavljena in informatizirana je bila centralna evidenca knjig sklepov. 

Informatizirana knjiga sklepov je posebna dokumentna baza podatkov, ki jo na zahtevo 

stranke lahko odpre notar, stranka pa lahko vanjo vpiše sklepe. Centralna evidenca knjig 

sklepov, ki je vzpostavljena pri notrarski zbornici, omogoča učinkoviti nadzor nad knjigami 

sklepov ne glede na njihovo nahajališče ali vrsto medija (Notarski vestnik 2012, 58). 

V letu 2003 se je portal e-uprava še bolj usmeril k uporabnikom (prav tam), ki so pridobili 

možnost vpogleda v CRP. V tem letu je začel delovati tudi portal upravnih enot, ki je 

zmanjšal število spletnih strani posameznih upravnih enot. V letu 2004 je nastal generični 

sistem za oddajo in sprejem e-vlog, e-podpisa in e-plačil. V istem letu se je izvajala 

informatizacija na več področjih – na Statističnem uradu RS (SURS), Agenciji za javnopravne 

evidence in storitve (AJPES), carini itn. V letu 2005 je bil prenovljen register stalnega 

prebivalstva in register vozil, hkrati pa je bil ustanovljen portal e-Vem za samostojne 
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podjetnike. V letu 2006 je bil vzpostavljen t. i. izdajatelj časovnih žigov, ustanovljena je bila 

agencija za podporo z biometričnim potnim listom, sočasno pa smo dobili tudi portal e-uprave 

(Slika 5), ki je bil v uporabi do nedavnega (prav tam). Konec novembra 2015 je izšel 

prenovljen portal E-uprave, ki je še v t. i. beta različici, in so, glede na obvestilo na spletni 

strani, možne napake. V nadaljevanju tako podajamo značilnosti prejšnjega portala, ki je bil 

aktiven v času izdelave magistrske naloge.31
 

 

 
Slika 5: Državni portal e-uprava 

Vir: Državni portal RS 2015. 

Cilj sodobne informacijske strukture e-uprave je zagotavljanje sodobne, hitre in varne 

elektronske storitve državljanom, podjetjem, ustanovam in zaposlenim v javni upravi. 

Ministrstvo za javno upravo sodeluje s pristojnimi oddelki, ki skrbijo za centralne aplikacijske 

in podatkovne strežnike, v katerih deluje 143 različnih aplikacij in registrov. V Sloveniji je za 

potrebe e-poslovanja javne uprave vzpostavljena sodobna, široko razvejana informacijska 

infrastruktura, ki je povezana v prostrano omrežje državnih organov HKOM.
32

 V omrežju 

HKOM je priključenih 1.419 lokalnih omrežij, prek katerih poteka vsa notranja komunikacija 

med organi državne uprave. Za podporo neprekinjenemu delovanju te infrastrukture skrbijo 

specializirane ekipe. Sistem mora delovati nemoteno 24 ur, 7 dni v tednu, zato dežurne ekipe 

skrbijo za odpravo napak v najkrajšem možnem času (Batagelj idr. 2008, 85). 

                                                 
31

 Zaradi prenove portala v času zaključevanja magistrskega dela bodo povezave, ki se nanašajo na 
posamezne storitve e-uprave, sedaj nedelujoče.   
32

 HKOM je zasebno omrežje, ki je zasnovano za prenos podatkov med posameznimi zaključenimi 
celotami (CURS, DURS …) in med posameznimi končnimi uporabniki in centralnim sistemom 
aplikativnih in podatkovnih strežnikov in storitev. 
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V začetku razvoja e-uprave so se IS razvijali ločeno eden od drugega, kasneje pa se je 

izkazalo, da se morajo sistemi za učinkovito poslovanje e-uprave med seboj povezovati. Vse 

več projektov e-uprave temelji na povezovanju različnih organov javne uprave in ministrstev 

(Batagelj idr. 2008, 85–87). Colnar (2006, 153) navaja, da sta informacijski in delno 

institucionalni vidik e-uprave pravno urejena z Zakonom o dostopu informacij javnega 

značaja (ZDIJZ) in Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEEPEP).  

Preko portala državne uprave, ki ga shematično prikazujemo na sliki 6, se želi javna uprava 

približati uporabnikom, predvsem posameznikom in podjetjem, ter jim ponuditi številne e-

storitve na enostaven, hiter in cenovno ugoden način. Storitveni del portala je razdeljen po 

življenjskih in poslovnih dogodkih (Virant 2009, 262–263). Uporabniki tako lahko poiščejo 

dogodek, za katerega iščejo informacije o potrebnih upravnih postopkih (Batagelj idr. 2008, 

44). Pri posameznih storitvah lahko uporabnik pridobi vse informacije o storitvi (Virant 2009, 

262–263). 

 

Slika 6: Arhitektura portala e-uprava 

Povzeto po: Državni portal RS 2015.  

Portal e-uprava ne ponuja samo informacij o storitvah, temveč ponuja tudi elektronske 

storitve same. Veliko storitev lahko uporabniki portala opravijo povsem elektronsko (vložitev 

obrazca in plačilo storitve preko spleta). Na portalu e-uprava je tako na primer možno 

podaljšati registracijo motornega vozila, vložiti ugovor na informativni izračun dohodnine, 

vložiti vlogo za otroški dodatek, štipendijo itn. Vloge se elektronsko oddajo v skupni IS ali v 

IS pri posameznem organu. E-uprava omogoča elektronsko oddajo vlog, elektronsko 

podpisovanje vlog in elektronsko plačilo taks. Vloge, pri katerih ni nevarnosti zlorab, ni 

potrebno podpisati (npr. podaljšanje registracije vozila, naročilo evropske zdravstvene 
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izkaznice), medtem ko je na primer vlogo za odmero dohodnine potrebno podpisati. Podpis e-

vloge se izvrši s pomočjo digitalnega potrdila (npr. SIGEN-CA ali AC NLB). Elektronska 

storitev javne uprave (e-SJU) omogoča, da državljani večino obrazcev lahko izpolnjujejo 

elektronsko. Obrazci se razlikujejo po kategorijah uporabnikov, jeziku, vrsti obrazca, vrsti 

oddaje, možnosti izpolnjevanja in plačljivosti (Batagelj idr. 2008, 46).  

4.1.1 Storitve e-uprave za državljane 

Storitve e-uprave za državljane so ločene po področjih – življenjskih dogodkih, kar 

uporabniku olajša iskanje storitev. V nadaljevanju storitve predstavljamo po življenjskih 

dogodkih, kot so predstavljene na portalu e-uprava. 

Družina in otroci – državljani lahko na primer najdejo informacije o pridobitvi poročnega 

dovoljenja v Sloveniji in tujini, o postopku spremembe priimka, podajo lahko zahtevek za 

izpisek iz matičnega registra itn.
33

 

Delo in zaposlitev – storitev ponuja informacije brezposelnim osebam, kako se registrirati kot 

brezposelna oseba ali kot iskalec zaposlitve in informacije o pravicah brezposelnih oseb. 

Zaposlene osebe lahko pridobijo informacije o njihovih pravicah v delovnem razmerju ter 

pravice delavcev ob stečaju podjetja itn.
34

 

Podjetništvo – državljani lahko dostopajo do informacij o ustanovitvi popoldanske dejavnosti 

in samostojnega podjetja, kako registrirati dopolnilno dejavnost na kmetiji, informacije o 

višini turistične takse po posameznih občinah itn.
35

 

Osebne finance in davki – tu so na enem mestu zbrane informacije o dohodnini. Tako lahko 

uporabnik portala pridobi informacije o odmeri dohodnine, donacijah, odda vlogo za 

vzdrževane družinske člane ter vlogo za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno 

kmetijsko in gozdarsko dejavnost ipd. 
36

 

Starejši, pokojnine, upokojitev – na voljo so informacije o pridobitvi posamezne vrste 

pokojnine (starostne, invalidske, vdovske, delne in družinske) itn.37
  

Zdravje in nega – v tej skupini storitev lahko državljani poiščejo informacije o vključitvi v 

zdravstveno zavarovanje, kako se pridobi kartica zdravstvenega zavarovanja, informacije o 

pridobitvi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, itn.
38

 

                                                 
33

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=65.  
34

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=682. 
35

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1162. 
36

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=8. 
37

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=681. 
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Socialno varstvo, invalidi, vojne pravice – uporabniki pridobijo informacije o 

socialnovarstvenih storitvah in o možnostih reševanja osebne in socialne stiske, npr. pomoč 

na domu. Posamezniki pa lahko pridobijo tudi informacije o denarni socialni pomoči ipd.
39

 

Promet, vozniki, vozila – lastnikom vozil so na voljo informacije o podaljšanju prometnega 

dovoljenja, o plačilu letnih dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu in temeljne 

informacije v zvezi s cestami itn.
40

 

Okolje in prostor – ponujene so informacije, ki se navezujejo na varstvo okolja itn. 
41

 

Kmetijstvo, gozdarstvo, prehrana – na enem mestu so zbrane informacije o dopolnilnih 

dejavnostih na kmetijah, o prometu s kmetijskimi zemljišči, o agrarnih operacijah, različni 

registri (register živali, register kmetijskih gospodarstev – RKG), informacije o vpisih v 

različne registre itn.42
  

Kultura in šport – storitev ponuja informacije o kulturni dediščini, o samozaposlenih v 

kulturi, o medijih, o društvih, združenjih in javnih prireditvah itn.
43

 

Varnost, reševanje, vojska, orožje – portal na enem mestu ponuja informacije o zemljiščih in 

objektih posebnega pomena za obrambo itn. 
44

 

Država in družba – portal ponuja temeljne informacije o varstvu pred diskriminacijo, 

odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, o sodelovanju državljanov pri odločanju itn.45
 

Smrt in žalovanje – portal ponuja informacije o oporokah, prijavi smrti na domu, prijavi smrti 

v zdravstveni organizaciji itn.
46

 

Tujina, potovanja, vizumi – na portalu so podane informacije o dokumentih za prehod meje 

ter informacije o dokumentih, potrebnih za potovanje (npr. kam se lahko potuje z osebno 

izkaznico). Portal podaja informacije o potnih listih za begunce in o obmejnih prepustnicah 

itn.
47

 

Na portalu e-uprave so najbolj iskane informacije o pridobitvi in nadaljnjem prejemanju 

Zoisove štipendije, pridobitvi otroškega dodatka, o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah in o 
                                                                                                                                                         
38

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=700. 
39

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=700. 
40

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=67. 
41

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=124. 
42

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=14. 
43

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=69. 
44

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=70. 
45

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=72. 
46

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=71. 
47

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=6. 
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izdaji gradbenega dovoljenja (prav tam). Portal e-uprava deluje v štirih jezikih (slovenskem, 

angleškem, italijanskem in madžarskem). Portal je namenjen tudi osebam s posebnimi 

potrebami, saj si uporabniki lahko ogledajo strani s pomočjo »govorca« in »tolmača«. Spletna 

stran e-uprave je tako prilagojena tudi slepim in slabovidnim osebam (prav tam). Poleg 

uporabe storitev e-uprave portal državljanom omogoča vpogled v druge portale javne uprave. 

Državljani imajo tako vpogled v naslednje portale (prav tam):  

- Pravno-informacijski sistem RS, 

- Poslovni register, 

- Kataster, 

- Zemljiška knjiga, 

- Vpogled v lastne osebne podatke, 

- Vpogled v podatke o vozilu, 

- Vpogled v register kmetijskih gospodarstev, 

- Spletni opomnik, 

- Preverjanje veljavnosti identifikacijskih dokumentov, 

- Prosti termini izpitnih centrov. 

 

Zgoraj smo opisali storitve e-uprave, ki so na voljo vsem uporabnikom (posameznikom) 

spleta. Te storitve vsebujejo informacije po življenjskih dogodkih. Nekatere storitve pa 

delujejo samo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, s katerim se prijavimo v storitev Moja   

e-uprava. V nadaljevanju predstavljamo storitve Moje e-uprave. 

Preko storitve e-opomnik
48

 imamo vpogled v trajanje veljavnosti osebnih dokumentov 

(osebne izkaznice, potnega lista, prometnega in vozniškega dovoljenja). Za izbrane 

dokumente si lahko nastavimo opomnik, ki nas opozori o skorajšnjem preteku veljavnosti 

dokumenta. Opozorilo nam e-uprava pošlje preko e-pošte. 

Preko portala e-davki
49

 lahko vložimo večino obrazcev, ki jih moramo, kot davčni zavezanci, 

oddati Finančni upravi Republike Slovenije (FURS, prej Davčna uprava RS – DURS). 

Nekatere obrazce lahko oddamo brez kvalificiranega digitalnega potrdila.  

Storitev e-zaposlitev
50

 delodajalcem omogoča objavo delovnega mesta, iskalcem zaposlitve 

pa iskanje prostega delovnega mesta. Iskalci zaposlitve lahko brezplačno pregledujejo zbirko 

podatkov o prostih delovnih mestih, podjetja pa lahko brezplačno vpisujejo oglase za nove 

delavce, iščejo po zbirki podatkov in urejajo svoje razpise. E-zaposlitve so namenjene tudi 

                                                 
48

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/opomnik/. 
49

 Http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx. 
50

 Http://www.e-zaposlitev.com/. 
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študentom, za katere je namenjen pregled prostih študentskih del, ki jih posredujejo študentski 

servisi (Batagelj idr. 2008, 52-53). 

E-demokracija
51

 državljanom omogoča aktivno sodelovanje pri odločanju države. Državljani 

lahko vplivajo na pripravo predpisov, saj lahko podajo svoje mnenje, predloge, pripombe in 

pobude predlagateljem predpisov in odločevalcem. Poleg tega lahko državljani s svojimi 

konkretnimi predlogi in pripombami sodelujejo pri odpravi administrativnih ovir. Državljani 

lahko neposredno komunicirajo z izvoljenimi predstavniki in s tem pripomorejo k bolj 

učinkovitem delovanju javne uprave. Razvoj E-demokracije je sofinanciran iz Evropskega 

socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–

2013 (Državni portal RS 2015). 

Moja e-uprava ponuja še druge storitve, kot so: osebna prilagoditev državnega portala e-

uprava, vpogled v osnovne podatke sodnega registra, naročanje na obveščanje o novicah e-

uprave, možnost oddaje elektronskih obrazcev, preverjanje statusov oddanih vlog, vpogled v 

izdana potrdila o plačilu taks in drugih stroškov, pregled objav ponudb za prodajo 

kmetijskega zemljišča, kmetije oziroma gozda (prav tam). 

4.1.2 Uporaba storitev e-uprave za državljane  

V nadaljevanju predstavljamo uporabo e-uprave v Sloveniji, vrsto storitev in razloge za 

neuporabo storitev e-uprave. Po podatkih SURS (2015) storitve e-uprave najmanj uporabljajo 

upokojenci (8,5 %), ki storitve e-uprave najpogosteje uporabljajo za pridobivanje informacij. 

Uporaba e-uprave je nizka med učenci, dijaki in študenti (16,1 %), ki portal e-uprave 

najpogosteje uporabljajo za vračanje izpolnjenih obrazcev. Predpostavljamo, da je tu 

vključeno e-izpolnjevanje obrazcev za vpis v izobraževanje ali prijave za dijaški/študentski 

dom. Največ pa storitve e-uprave uporabljajo zaposleni in samozaposleni (64,2 %), 

najpogosteje za pridobivanje obrazcev (68,6 %) (Preglednica 14). 

Preglednica 14: Primerjava podatkov o uporabi storitev e-uprave po aktivnosti (2014, v 

%)  

Področje 
Učenec, dijak, 

študent 
Zaposlen, 

samozaposlen 
Upokojenec Drugo 

Uporaba e-uprave 16,1 64,2 8,5 11,3 

Za pridobivanje informacij 15,6 64,2 9,1 11,1 

Za pridobivanje obrazcev 14,7 68,6 7,6 9,0 

Za vračanje izpolnjenih obrazcev 19,1 65,8 8,1 7,1 

Vir: SURS 2015. 

                                                 
51

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava. 
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V letu 2014 je storitve e-uprave uporabljalo nekoliko več moških (73 %) kakor žensk (71 %). 

Med uporabniki e-uprave je bilo največ tistih, ki imajo visoko izobrazbo (88 %), manj pa jo 

uporabljajo tisti, ki imajo srednjo (69 %) in nizko izobrazbo (49 %) (Preglednica 15). 

Preglednica 15: Primerjava podatkov o uporabi e-uprave po izobrazbi in spolu po letih 

(v %) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nizka izobrazba 41,0 34,0 44,0 42,0 40,0 54,0 49,0 

Srednja izobrazba 54,0 49,0 57,0 61,0 68,0 65,0 69,0 

Visoka izobrazba 81,0 81,0 87,0 84,0 89,0 87,0 88,0 

Ženske 58,0 50,0 59,0 60,0 67,0 68,0 71,0 

Moški 62,0 60,0 68,0 72,0 71,0 72,0 73,0 

Vir: Eurostat 2015. 

V Sloveniji uporabniki interneta v zadnjih dvanajstih mesecih uporabljajo storitve e-uprave za 

pridobivanje informacij in za pridobivanje obrazcev na spletu, najmanj pa za vračanje 

obrazcev (Preglednica 16). Uporaba storitev se povečuje, predvsem uporaba storitev e-uprave 

za vračanje izpolnjenih obrazcev. Predpostavljamo, da razlogi za neoddajo spletnih obrazcev, 

zbrani v preglednici 17, vplivajo na nizko uporabo storitve vračanja izpolnjenih obrazcev. 

Preglednica 16: Primerjava podatkov o vrsti storitev e-uprave po letih (v %)  

Storitev 2011 2012 2013 2014 

Pridobivanje informacij 93,2 95,6 95,4 97,5 

Pridobivanje obrazcev 72,7 73,3 72,5 72,7 

Vračanje izpolnjenih obrazcev 30,6 31,2 40,2 40,5 

Vir: SURS 2015. 

Temeljni razlog za neoddajo spletnih obrazcev je, da oddaja spletnih obrazcev ni bila obvezna 

in so državljani obrazce lahko oddali osebno (Preglednica 17). To pojasnjuje našo prejšnjo 

ugotovitev, da je slovenska e-uprava le dopolnilo fizične javne uprave. Če bi določene 

obrazce državljani lahko oddali samo elektronsko, bi bil delež vračanja izpolnjenih obrazcev 

višji. Pomembnejša razloga, ki vplivata na vračanje obrazcev preko spleta, pa sta pomanjkanje 

veščin in znanj ter pomisleki glede zaščite in varnosti podatkov. Oba razloga se iz leta v leto 

povečujeta (Preglednica 17).  
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Preglednica 17: Primerjava podatkov o razlogih za neoddajo elektronskih obrazcev po 

letih (v %) 

Razlog 2012 2013 2014 

Uradnih obrazcev ni bilo potrebno oddati 71,6 59,9 48,5 

Na voljo ni bilo ustrezne spletne storitve za pošiljanje obrazcev 4,9 2,1 3,1 

Tehnična okvara spletne strani 1,53 np np 

Pomanjkanje veščin ali znanja 8,9 11,7 23,6 

Pomisleki glede zaščite in varnosti osebnih podatkov 11,8 17,1 22,8 

Drugi razlogi 6,5 5,8 11,8 

Pogrešajo osebni stik in rajši oddajo obrazce osebno np 22,3 np 

Pogrešajo takojšnji odgovor np 14,4 np 

Večje zaupanje v oddajo obrazcev na papirju np 28,2 np 

Osebni stik z ustanovo ali oddaja obrazec na papirju np 14,3 np 

Nekdo drug je v njihovem imenu oddal elektronski obrazec np 3,7 np 

Vir: SURS 2015.  

4.2 Storitve e-uprave za podjetja 

Samostojnim podjetnikom portal e-uprave ponuja informacije o registraciji in spremembah 

samostojnega podjetnika, omogoča prijavo podatkov ustanovam javne uprave, pridobitev 

dovoljenj za obratovanje in delo itn.
52

 Pravnim osebam portal ponuja informacije o pravicah 

gospodarskih družb, o poslovanju s tujino, pridobivanju podatkov iz evidenc, pridobivanju 

potrdil itn.
53

 Pravnim osebam v nastajanju portal ponuja informacije o ustanovitvi pravnih 

oseb, davčnih postopkih ob ustanovitvi, pridobitvi dovoljenj za obratovanje itn.54
 

Pravne osebe imajo vpogled v naslednje portale (Državni portal RS 2015):  

- Zemljiško knjigo, 

- Kataster, 

- Poslovni register, 

- e-Carino. 

4.2.1 Uporaba storitev e-uprave za podjetja   

V letu 2013 so v Sloveniji storitve e-uprave uporabljala vsa anketirana podjetja z 250 ali več 

zaposlenimi (100 %). Manj so storitve e-uprave uporabljala podjetja s 50 do 249 zaposlenih 

(99 %) in podjetja z 10 ali več zaposlenih (92,2 %), s 5 ali več zaposlenih (88,1 %), najmanj 

pa podjetja s 5 do 9 zaposlenih (Slika 7). 

                                                 
52

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPoslovni.euprava?zdid=1362. 
53

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPoslovni.euprava?zdid=1315. 
54

 Http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPoslovni.euprava?zdid=1314. 
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Slika 7: Uporaba e-uprave v podjetjih po velikosti podjetij (2013, v %)  

Vir: SURS 2015. 

V letu 2013 je v povprečju 88,9 % podjetij uporabljalo storitve e-uprave. Od tega je 80,2 % 

vseh anketiranih podjetij e-upravo uporabljalo za pridobivanje informacij (80,2 %), 

pridobivanje obrazcev (79,3 %) in vračanje izpolnjenih obrazcev (73,2 %). Najmanj  so 

storitve e-uprave uporabljali za dostopanje do dokumentov z razpisnimi pogoji javnih naročil 

(e-objav) v elektronskem sistemu državne uprave (29,8 %) in za nudenje blaga ali storitev (E-

ponudba) v elektronskem sistemu državne uprave (0,6 %) (Slika 8). 

 

Slika 8: Uporaba storitev e-uprave v podjetjih (skupaj) v letu 2013 (v %) 

Vir: SURS 2015. 

4.2.2 Ovire podjetij za neuporabo storitev e-uprave 

Podjetja vidijo največjo oviro pri poslovanju z e-upravo v pomanjkanju ozaveščenosti o 

dostopnosti elektronskih postopkov, v tem, da morajo postopke opraviti preko klasične pošte 

ali da morajo opraviti osebni obisk. Najmanjšo oviro pa jim predstavljata zapletenost in/ali 
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trajanje elektronskih postopkov ter pomisleki v zvezi z zaupnostjo in varnostjo podatkov (v 

nasprotju z državljani). Več ovir obstaja pri manjših kot pri večjih podjetjih (Preglednica 18). 

Preglednica 18: Primerjava podatkov o omejitvah za e-poslovanje podjetij z javno 

upravo (2011, v %) 

  
10 ali več 
zaposlenih 

10–49 

zaposlenih 

50–249 

zaposlenih 

250 ali več 
zaposlenih 

Pomisleki, povezani z zaupnostjo 

in varnostjo podatkov 
13,3 14,8 7,7 5,9 

Zapletenost in/ali trajanje 

elektronskih postopkov 
17,5 17,6 18,1 12,4 

Potreba po izmenjavi klasične 
pošte ali po osebnih obiskih pri 
javnih organih 

28,7 28,8 27,7 31,7 

Pomanjkanje ozaveščenosti o 
dostopnosti elektronskih postopkov 

33,4 33,2 34,7 31,2 

Vir: SURS 2015. 

4.2.3 Portal e-Vem  

 

Državni portal e-Vem (Slika 9) je namenjen podjetjem in podjetnikom. Portal e-Vem nudi 

informacije o pogojih poslovanja v Sloveniji ter elektronsko izvedbo postopkov, povezanih z 

ustanovitvijo podjetja in z začetkom poslovanja podjetja. Uporabnik lahko enostavno, hitro in 

brezplačno na enem mestu pridobi vse podatke o ustanovitvi podjetja. Portal e-Vem omogoča 

(e-Vem 2015): 

- ustanovitev s. p. ali enoosebni d. o. o.,  

- spremembo podatkov v izpis (PRS), 

- oddajo davčne podatke FURS-u, 

- ureditev socialnega zavarovanja za lastnike in njihove zaposlene, 

- objavo prostih delovnih mest, 

- pridobitev obrtnega dovoljenja, 

- enostavno izpolnjevanje spletnih obrazcev, s pomočjo samodejnega pridobivanja 

podatkov iz registrov,
55

 

- spremljanje stanja oddanih vlog in izvedbe postopkov, 

- pridobitev elektronske vročitve sklepov v varen poštni predal, 

- pooblastitev druge osebe za poslovanje s sistemom e-Vem. 

 

                                                 
55

 Centralnega registra prebivalstva, Registra prostorskih enot in Poslovnega registra Slovenije. 
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Slika 9: Portal e-Vem 

Vir: e-Vem portal 2015. 

Z namenom, da se podjetnikom pri ustanovitvi podjetja omogoči ureditev vseh formalnosti na 

enem mestu, so bile ustanovljene točke VEM. Točke VEM olajšujejo poslovanje podjetij, kar 

posledično povečuje konkurenčnost gospodarstva. Na vsaki vstopni točki VEM56
 se lahko 

oddajo vloge (e-Vem 2015): 

- za registracijo samostojnega podjetnika, 

- za registracijo družbe z omejeno odgovornostjo, 

- za prijavo v registre in evidence FURS, ZZZS, OZS. 

4.3 Storitve e-uprave znotraj javne uprave 

E-poslovanje znotraj javne uprave (G2G) se uporablja za podporo poslovnih procesov v javni 

upravi (finančnim in kadrovskim procesom, upravnim postopkom, obravnavi gradiv v vladi) 

ter za vzpostavitev in vzdrževanje uradnih registrov – centralnega registra prebivalstva, 

zemljiškega katastra, zemljiške knjige, davčnega registra, sodnega registra in poslovnega 

registra. Povezava med registri omogoča, da lahko vsaka fizična ali pravna oseba vnese 

podatek samo enkrat. Elektronski dostop do registrov olajšuje upravne postopke z vidika 

lažjega pridobivanja podatkov med organi, kar olajša postopke državljanom in zmanjšuje 

čakalne vrste. Dobra organizacija poslovanja e-uprave olajšuje poslovne procese in omogoča 

kakovostnejše in hitrejše storitve (Virant 2009, 261). 

                                                 
56

 Vstopne točke VEM so na enotah AJPES-a in FURS-a, upravnih enotah, lokalnih podjetniških 

centrih, Obrtnih in gospodarskih zbornicah itn. (Batagelj idr. 2008, 61). 
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Preko storitev e-uprave sodelujejo: 

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS (ZPIZ), Ministrstvo za javno upravo 

(MJU) in Centralni register prebivalstva (CRP), 

- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS (MDDSZ), MJU in CRP, 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP), MJU in CRP. 

4.4 Strategija razvoja javne uprave 2015–2020 

V strategiji MJU 2015-2020 so opredeljeni temeljni cilji, s katerimi je načrtovan enotno 

organiziran in brezhibno delujoč državni spletni servis, ki bo uporabnikom omogočal 

enostaven in hiter dostop do celostnih, posodobljenih in verodostojnih informacij o postopkih 

v zvezi z državo (MJU 2015, 58). Načrtovani ukrepi bi znižali stroške uporabnikom in 

izvajalcem storitev. Vse storitve bodo temeljile na načelu »vse na enem mestu«, kjer bodo 

portali nudili zanesljive informacije in enostavne elektronske postopke, dostopne na enem 

mestu (prav tam). Pričakovane rezultate, ukrepe, kazalnike in ciljne vrednosti za leto 2020 

predstavljamo v preglednici 50 (Priloga 4).  

Z dodatnimi aktivnostmi in ukrepi želi javna uprava doseči večjo stopnjo strokovnosti, 

inovativnosti in odgovornosti javnih uslužbencev. Aktivnosti javne uprave bodo temeljile na 

(MJU 2015, 57-58): 

- pričakovanih koristih uporabnikov in njihovih potrebah, 

- dvigu konkurenčnosti gospodarstva (enostavno ustavljanje podjetij ter pridobivanje 

dovoljenj), 

- učinkoviti uporabi virov: premik iz sektorske organiziranosti v horizontalno povezovanje 

med sektorji, povezovanje in združevanje funkcij organov na državni in regionalni ravni, 

- prepoznavanju in razvoju kadrovskih kompetenc, večji mobilnosti kadrov, celovito 

spremljanje ciljev in kazalnikov, 

- sistematičnem sprejemanju nove zakonodaje in zmanjšanju obsega predpisov. 

Kot smo videli v prejšnjem poglavju, spada Slovenija med slabše razvite države po razvitosti 

e-uprave. Globalno gledano, je Slovenija od leta 2012 do leta 2014 padla za šestnajst mest po 

razvitosti e-uprave. Razlog bi lahko bil, kot sta izpostavila Kunstelj in Vintar (2004a), da je 

Slovenija v začetnem razvoju vlagala v dostopnost storitev e-uprave in manj v kakovost. 

Pomembno je, da se razvoj e-uprave usmeri v vse ključne elemente, predvsem v 

transparentnost in razvoj ključnih aktivatorjev. 
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5 RAZISKAVA UPORABE STORITEV E-UPRAVE 

5.1 Zbiranje podatkov in predstavitev vzorca raziskave 

Raziskavo o uporabi storitev e-uprave smo izvedli s pomočjo podatkov, pridobljenih iz 

podatkovne baze Eurostat. Vzorec vključuje uporabnike spleta med 16. in 74. letom iz držav 

EU 28, ki so uporabljali internet v zadnjih dvanajstih mesecih najmanj enkrat. V nadaljevanju 

prikazujemo podatke za povprečje držav EU 28, Slovenijo, internetno razvite skandinavske 

države in Veliko Britanijo, kot državo, ki je v EU prva uvedla e-upravo. Podatke ostalih držav 

prikazujemo v preglednicah, v prilogah. 

Delež gospodinjstev z dostopom do interneta se v državah EU 28 povečuje (Eurostat 2015). 

Tako je leta 2011 v povprečju imelo 73 % gospodinjstev dostop do interneta, leta 2014 pa 81 

%. Število gospodinjstev z dostopom do interneta se povečuje tudi v Sloveniji. Leta 2011 je 

dostop do interneta imelo 73 % slovenskih gospodinjstev, leta 2014 pa 77 %. Večji delež 

gospodinjstev z dostopom do interneta imajo skandinavske države. V letu 2014 je dostop do 

interneta imelo 91 % gospodinjstev na Švedskem, 90 % na Danskem in 84 % na Finskem 

(Preglednica 19). Podrobne podatke posameznih držav prikazujemo v preglednici 51 (Priloga 

5). 

Preglednica 19: Gospodinjstva z dostopom do interneta (v %)  

Regija 2011 2012 2013 2014 

EU 28 73,0 76,0 79,0 81,0 

Slovenija 73,0 74,0 76,0 77,0 

Danska 90,0 92,0 93,0 93,0 

Finska 84,0 87,0 89,0 90,0 

Švedska 91,0 92,0 93,0 90,0 

Velika Britanija 83,0 87,0 88,0 90,0 

Vir: Eurostat 2015b. 

Če so bila slovenska gospodinjstva še leta 2011 na povprečju držav EU 28, pa, kot je razvidno 

iz Preglednice 19, slovenska gospodinjstva iz leta v leto zastajajo za povprečjem držav EU 28.  

V državah EU 28 je leta 2005, v povprečju, internet najmanj enkrat tedensko uporabljalo      

65 % posameznikov, v letu 2014 pa 75 %. Podobno kot pri gospodinjstvih tudi pri 

posameznikih v Sloveniji opažamo zaostajanje za povprečjem držav EU 28. Najpogosteje 

uporabljajo internet na Danskem (92 %), Švedskem (91 %) in Finskem (90 %) (Preglednica 

20). Podrobne podatke drugih držav prikazujemo v preglednici 52 (Priloga 5). 
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Preglednica 20: Uporaba interneta med posamezniki (v %) 

Regija 2005 2010 2012 2014 

EU 28 np 65,0 70,0 75,0 

Slovenija 40,0 65,0 65,0 68,0 

Danska 73,0 86,0 89,0 92,0 

Finska 62,0 83,0 88,0 90,0 

Švedska 76,0 88,0 91,0 91,0 

Velika Britanija 54,0 80,0 84,0 89,0 

Vir: Eurostat 2015b. 

Eurostat spremlja podatke o veščinah, ki jih imajo posamezniki za uporabo interneta (e-

veščine). Kot e-veščine Eurostat (2015b) pojmuje zmožnost posameznika za uporabo 

interneta, predvsem veščine za iskanje informacij, pošiljanje elektronske pošte, pošiljanje 

sporočil, spletno klicanje, deljenje in prenos datotek, iskanje in nalaganje programov s spleta. 

V državah EU 28 je, v povprečju, leta 2007 36 % posameznikov imelo e-veščine,
57

 v letu 

2013 pa je takšnih posameznikov 44 %. Najbolj vešče posameznike za uporabo interneta 

najdemo na Danskem (52 %) (Preglednica 21). Podrobne podatke posameznih držav 

prikazujemo v preglednici 53 (Priloga 5). 

Preglednica 21: Primerjava podatkov o e-veščinah posameznikov (v %)
58

 

Regija 2007 2010 2011 2013 

EU 28 36,0 40,0 42,0 44,0 

Slovenija 38,0 39,0 44,0 40,0 

Danska 39,0 45,0 50,0 52,0 

Finska 35,0 36,0 45,0 48,0 

Švedska 30,0 39,0 44,0 44,0 

Velika Britanija 28,0 41,0 43,0 47,0 

Vir: Eurostat 2015b.  

E-veščine lahko uporabniki interneta dobijo na različne načine. V letu 2011 je v povprečju v 

državah EU 28 37 % posameznikov e-veščine pridobilo skozi formalno izobraževanje v šolah, 

medtem ko se je 75 % posameznikov uporabe IKT naučilo samih, 68 % pa preko prijateljev, 

sorodnikov ali sodelavcev (Preglednica 22). Seveda so anketiranci lahko izbrali več ponujenih 

možnosti, kar pomeni, da e-veščine pridobivajo na različne načine. Podrobne podatke 

posameznih držav prikazujemo v preglednici 54 (Priloga 5).  

                                                 
57

 Med e-veščine uvrščamo poznavanje šestih spretnosti uporabe interneta: iskanje informacij, 

pošiljanje elektronske pošte, pošiljanje sporočil, spletno klicanje, deljenje in prenos datotek, iskanje in 
nalaganje programov s spleta ter ustvarjanje spletne strani, in poznavanje šestih spretnosti uporabe 

računalnika: kopiranje/premikanje datotek, kopiranje in premikanje informacij na zaslonu, uporaba 
osnovnih aritmetičnih enačb, stisniti datoteko, povezovanje in namestitev nove naprave ali programa. 
58

 Posamezniki, ki imajo najmanj 3 od 6 spretnosti. 
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Preglednica 22: Primerjava podatkov o načinu pridobivanja e-veščin (2011, v %)
59

 

Regija 
Formalno 

skozi šolanje 

 Preko tečajev, v 
centrih za 

izobraževanje 
odraslih itn. 

 Preko tečajev, v 
centrih za 

izobraževanje 
odraslih itn. 

Skozi 

samo-

učenje 

Preko 

prijateljev, 

sorodnikov ali 

sodelavcev 

EU 28 37,0 18,0 28,0 75,0 68,0 

Slovenija 43,0 16,0 53,0 94,0 95,0 

Danska 35,0 13,0 19,0 72,0 58,0 

Finska 43,0 20,0 44,0 95,0 90,0 

Švedska 43,0 19,0 38,0 94,0 95,0 

Velika Britanija 44,0 15,0 27,0 67,0 50,0 

Vir: Eurostat 2015b. 

Zanimivo je, da se v Sloveniji posamezniki najpogosteje učijo sami (94 %) ali pa preko 

prijateljev, sorodnikov in sodelavcev (95 %). Po teh značilnostih smo Slovenci podobni 

Fincem in Švedom (Preglednica 22).  

5.2 Uporaba storitev e-uprave od 2008 do 2014  

V nadaljevanju, s pomočjo opisne statistike, prikazujemo podatke o uporabi storitev e-uprave 

v izbranih državah EU 28 v obdobju od 2008 do 2014.  

Med proučevanimi državami ima največ gospodinjstev dostop do interneta na Švedskem (M = 

89,4 %, SD = 3,50 odstotnih točk). Najmanj gospodinjstev pa ima dostop do interneta v 

Sloveniji (M = 71,1 %, SD = 6,8 odstotnih točk), ki zaostaja za povprečjem EU 28 (M = 73,5 

%) (Preglednica 23). Podrobne podatke po posameznih državah prikazujemo v preglednici 55 

(Priloga 6).  

Preglednica 23: Dostop gospodinjstev do interneta (povprečje 2008–2014, EU 28)  

Regija M SE SD 

EU28 73,5 2,8 7,9 

Slovenija 71,1 2,4 6,8 

Danska 88,8 1,6 4,5 

Finska 83,9 2,3 6,5 

Švedska 89,4 1,1 3,1 

Velika Britanija 83,4 2,5 7,0 

Opomba: M = aritmetična sredina, SE = standardna napaka, SD = standardni odklon.  

Internet najpogosteje uporabljajo na Švedskem (M = 92,5 %) in Danskem (M = 91,6 %, SD = 

1,9 odstotnih točk), najredkeje pa v Sloveniji (M = 69,3 %, SD = 5,8 odstotnih točk), ki je 

                                                 
59

 % od posameznikov, ki naredijo najmanj eno računalniško ali internetno aktivnost kadarkoli. 
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ponovno pod povprečjem EU 28 (M = 73,5 %) (Preglednica 24). Podrobne podatke po 

posameznih državah prikazujemo v preglednici 56 (Priloga 6). 

Preglednica 24: Uporaba interneta med posamezniki (povprečje 2008–2014, EU 28) 

Regija M SE SD 

EU28 73,5 2,1 6,0 

Slovenija 69,3 2,0 5,8 

Danska 91,6 1,6 4,4 

Finska 89,9 1,3 3,4 

Švedska 92,5 0,7 1,9 

Velika Britanija 87,4 1,8 4,9 

Opomba: M = aritmetična sredina, SE = standardna napaka, SD = standardni odklon.  

Največ posameznikov ima e-veščine na Danskem (M = 49,0 %). Najmanj posameznikov ima 

e-veščine v Sloveniji (M = 41,0 %, SD = 2,7 odstotnih točk). Slovenija je pod povprečjem EU 

28 (M = 42,0 %, SD = 2,0 odstotnih točk) (Preglednica 25). Podrobne podatke po posameznih 

državah prikazujemo v preglednici 57 (Priloga 6).  

Preglednica 25: E-veščine posameznikov (povprečje 2008–2014, EU 28) 

Regija M SE SD 

EU 28 42,0 1,2 2,0 

Slovenija 41,0 1,5 2,7 

Danska 49,0 2,1 3,6 

Finska 43,0 3,6 6,2 

Švedska 42,3 1,7 2,9 

Velika Britanija 43,7 1,8 3,1 

Opomba: M = aritmetična sredina, SE = standardna napaka, SD = standardni odklon.  

Uporaba storitev e-uprave je opredeljena kot kakršnokoli povezovanje z javno upravo v 

zadnjem letu (Preglednica 24). Kot smo omenili, storitve e-uprave najbolj uporabljajo na 

Danskem (M = 84,5 %) in Finskem (M = 78,8 %). Zanimivo, da storitve e-uprave najmanj 

uporabljajo v Veliki Britaniji (M = 51,8 %, SD = 4,8 odstotnih točk). Uporaba storitev e-

uprave je v Sloveniji bolj razširjena (M = 64,4 %) kakor v EU 28 (M = 56,4 %) in Veliki 

Britaniji (Preglednica 26). Podrobne podatke po posameznih državah prikazujemo v 

preglednici 58 (Priloga 6). 
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Preglednica 26: Uporaba storitev e-uprave (povprečje 2008–2014, EU 28) 

Regija M SE SD 

EU 28 56,4 0,7 1,9 

Slovenija 64,4 2,1 5,9 

Danska 84,5 3,9 10,9 

Finska 78,8 1,6 4,6 

Švedska 77,5 2,4 6,9 

Velika Britanija 51,8 1,7 4,8 

Opomba: M = aritmetična sredina, SE = standardna napaka, SD = standardni odklon.  

Glede na to, da je v Sloveniji dostop gospodinjstev do interneta, uporaba interneta in delež 

posameznikov, ki ima e-veščine pod povprečjem EU 28, je presenetljiv podatek, da je 

uporaba storitev e-uprave nad povprečjem EU 28. Obratno pa velja za Veliko Britanijo, kjer 

je dostop gospodinjstev do interneta, uporaba interneta in delež posameznikov, ki ima e-

veščine, višja od povprečja EU 28, uporaba e-uprave pa je nižja od povprečja EU 28.  

V nadaljevanju se osredotočamo na probleme uporabnikov in zadovoljstvo uporabnikov pri 

uporabi storitev e-uprave.  

5.3 Problemi uporabnikov pri uporabi storitev e-uprave v EU 28 

Podatki o problemih uporabnikov dajejo snovalcem politike e-uprave povratno informacijo, 

za oblikovanje spletnih strani e-uprave z boljšo uporabniško izkušnjo, s čimer snovalci 

zmanjšujejo probleme uporabnikov. Podatke prikazujemo le za leto 2013, saj za druga leta 

podatki niso bili zbrani. Kot je razvidno iz preglednice 27, je vsak peti (21,7 %) uporabnik 

storitev e-uprave imel vsaj en problem pri uporabi storitev e-uprave (M = 21,7 %, SD = 8,6 

odstotnih točk). Najmanj problemov so imeli uporabniki s pomanjkanjem podpore (M =       

6,7 %, SD = 3,6 odstotnih točk) (Preglednica 27). Podrobne podatke po posameznih državah 

prikazujemo v preglednici 42 (Priloga 1).  
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Preglednica 27: Problemi uporabnikov pri uporabi storitev e-uprave (povprečje EU 28, 

2013) 

Spremenljivka M SE SD 

Najmanj en problem 21,7 1,7 8,6 

Nejasne, nezadostne, zastarele informacije 12,0 0,9 4,7 

Tehnična okvara 11,9 1,2 6,5 

Pomanjkanje podpore 6,7 0,7 3,6 

Drugi problemi 3,6 0,5 2,5 

Opomba: M = aritmetična sredina, SE = standardna napaka, SD = standardni odklon.  

Največ uporabnikov ima vsaj en problem s storitvami e-uprave na Danskem (41 %), najmanj 

v Veliki Britaniji (17 %). Težave s tehničnimi okvarami so tudi najpogostejše na Danskem 

(32 %), z nejasnimi, nezadostnimi in zastarelimi informacijami na Švedskem (26 %), s 

pomanjkanjem podpore pa na Finskem (15 %). Po strukturi so si skandinavske države precej 

podobne, medsebojno primerljivi pa sta Slovenija in Velika Britanija (Slika 10). 

 

Slika 10: Problemi uporabnikov s storitvami e-uprave (EU 28, 2013) 

5.4 Zadovoljstvo uporabnikov z uporabo storitev e-uprave v EU 28 

Tudi podatki o zadovoljstvu uporabnikov so bili zbrani le za leto 2013. Z analizo podatkov o 

zadovoljstvu uporabnikov snovalci politike e-uprave vidijo, katere storitve e-uprave bi lahko 

izboljšali. Največje je zadovoljstvo uporabnikov z uporabnostjo informacij (M = 46,0 %,    

SD = 15,9 odstotnih točk), medtem ko so uporabniki nezadovoljni z naprednimi 

informacijami na zahtevo (M = 8,4 %, SD = 6,1 odstotnih točk) (Preglednica 28). Podrobne 

podatke po posameznih državah prikazujemo v preglednici 43 (Priloga 1). 
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Preglednica 28: Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami e-uprave (povprečje EU 28, 

2013) 

  Spremenljivka M SE SD 

Zadovoljstvo z uporabnostjo informacij 

DA 46,0 3,0 15,9 

NE 5,1 0,4 2,1 

Niti-niti  3,1 0,6 2,7 

Zadovoljstvo z iskanjem informacij 

DA 44,7 2,8 15 

NE 7,0 0,5 2,6 

Niti-niti  2,7 0,5 2,2 

Zadovoljstvo z lahkotnostjo uporabe 

storitev 

DA 42,1 2,8 14,6 

NE 6,9 0,6 3,0 

Niti-niti  5,6 0,9 4,2 

Zadovoljstvo z naprednimi informacijami 

na zahtevo 

DA 31,9 2,7 14,4 

NE 8,4 1,2 6,1 

Niti-niti  15,4 2,0 9,6 

Opomba: M = aritmetična sredina, SE = standardna napaka, SD = standardni odklon.  

Najbolj zadovoljni s storitvami e-uprave so na Danskem, najmanj pa v Veliki Britaniji. 

Največje zadovoljstvo je z uporabnostjo informacij (Slika 11). 

 

Slika 11: Zadovoljstvo uporabnikov (DA) s storitvami e-uprave (EU 28, 2013) 

5.5 Uporaba storitev e-uprave   

V nadaljevanju prikazujemo podatke o povprečni uporabi storitev e-uprave v državah EU 28 v 

obdobju od 2008 do 2014 po demografskih značilnostih in po posameznih storitvah e-uprave. 
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5.5.1 Uporaba storitev e-uprave glede na demografske značilnosti 

Storitve e-uprave v povprečju najpogosteje uporabljajo posamezniki med 25. in 34. letom 

(61,6 %), najmanj pa mlajši anketiranci (46,5 %) (Slika 12).  

 

 Slika 12: Uporaba storitev e-uprave po starostnih skupinah v EU 28 (v %) 

Storitve e-uprave uporablja večji delež moških (60,9 %) kakor delež žensk (46,8 %). 

Storitve e-uprave najpogosteje uporabljajo posamezniki z visoko izobrazbo (73,6 %), najmanj 

pa posamezniki z nizko izobrazbo (36,9 %) (Slika 13).  

 

 Slika 13: Uporaba storitev e-uprave po izobrazbi v EU 28 (v %)  

Storitve e-uprave najpogosteje uporabljajo zaposleni in samozaposleni (60,9 %), najmanj pa 

upokojenci in preostali del neaktivnega prebivalstva (45,6 %) (Slika 14). 

 

 Slika 14: Uporaba storitev e-uprave po statusu v EU 28 (v %) 

Kot smo že ugotovili, storitve e-uprave napogosteje uporabljajo posamezniki med 25. in 34. 

letom (M = 61,6 %), čeprav so razlike med državami velike (SD = 17,5 odstotnih točk). 
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Razlike so velike tudi glede uporabe med moškimi in ženskami (SD = 15,0 odstotnih točk). 

Visoke razlike med odgovori posameznikov zaznamo tudi pri izobrazbi (SD = 17 odstotnih 

točk). Največje razlike med državami zaznamo pri statusu (SD = 18,5 odstotnih točk). 

Podrobne podatke po posameznih državah prikazujemo v preglednicah 38, 39 in 40 (Priloga 

1). 

5.5.2 Uporaba posameznih storitev e-uprave 

S podatki o uporabi storitev e-uprave merimo delež uporabe posamezne storitve e-uprave. 

Pridobljeni podatki oblikovalcem politike dajejo povratno informacijo o razširjenosti uporabe 

posameznih storitev, kar pomaga pri doseganju ciljev, vezanih na povečanje uporabe določene 

storitve. Kot smo omenili, je najpogosteje uporabljena storitev pridobivanje informacij (M = 

50,5 %, SD = 15,1 odstotnih točk). Najmanj uporabna storitev e-uprave je obveščanje o 

spremembi naslova (M = 3,2 %) (Preglednica 29).  

Preglednica 29: Uporaba posameznih storitev e-uprave (2008-2014, EU 28) 

Spremenljivka M SE SD 

Obveščanje o spremembi naslova 3,2 0,6 3,3 

Oddaja  izpolnjenih obrazcev 29,3 1,0 14,2 

Oddaja napovedi za dohodnino 26,6 3,0 16,1 

Prenos uradnih obrazcev 35,9 0,9 12,2 

Pridobivanje informacij 50,5 1,1 15,1 

Prošnja za izdelavo dokumentov ali certifikatov 10,6 1,2 6,4 

Vpisovanje v terciarno izobraževanje 5,3 0,7 3,8 

Uveljavljanje pravic iz socialnega varstva 8,5 1,2 6,5 

Uporaba javne knjižnice 9,9 1,4 7,3 

Opomba: M = aritmetična sredina, SE = standardna napaka, SD = standardni odklon.  

Največ pridobivajo informacije na Danskem (87 %), najmanj pa v Veliki Britaniji (37 %). 

Največ izpolnjenih obrazcev oddajajo na Finskem (55 %), najmanj v Veliki Britaniji (24 %). 

Največ napovedi za dohodnino oddajo na Danskem (69 %), najmanj v Veliki Britaniji (24 %). 

Največ pravic iz socialnega varstva uveljavljajo na Danskem (69 %), najmanj v Veliki 

Britaniji (8 %). Največ zaprosijo za izdelavo dokumentov in certifikatov na Švedskem (26 %), 

najmanj prav tako v Veliki Britaniji (4 %). Javno knjižnico največ uporabljajo na Švedskem 

(26 %), najmanj v Sloveniji (9 %). Največ se vpisujejo v terciarno izobraževanje v Sloveniji 

in na Finskem (28 %), najmanj v Veliki Britaniji (7 %). O spremembi naslova obveščajo 

največ v Sloveniji (17 %), najmanj v Veliki Britaniji (3 %). Po strukturi uporabe sotritev e-

uprave so si skandinavske države precej podobne, prav tako pa sta si podobni Slovenija in 

Velika Britanija (Slika 15). 
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Slika 15: Uporaba storitev e-uprave po izbranih državah in po vrstah storitev 

(povprečje 2008-2014)  

5.6 Preverjanje hipotez 

H1: Uporaba storitev e-uprave je statistično značilno povezana z uporabo drugih e-storitev. 

Podrobne podatke o uporabi storitev e-uprave po državah prikazujemo v preglednici 41 

(Priloga 1). Eurostat zasleduje tudi podatke o uporabi drugih e-storitev, ki so:  e-bančništvo, 

e-prodaja in e-nakupovanje. Izvedli smo korelacijsko analizo proučevanih spremenljivk 

(Preglednica 30) in ugotovili, da je uporaba e-uprave pozitivno povezana z drugimi storitvami 

e-poslovanja: e-bančništvom (korelacijski koeficient 0,76), e-prodajo (0,55) in e-

nakupovanjem (0,71). E-uprava je še najbolj povezana s storitvami e-bančništva in e-nakupa, 

ki sta nekoliko bolj zahtevni e-storitvi. E-bančništvo namreč zahteva uporabo certifikata, e-

nakup pa izvrševanje plačil. Na osnovi podatkov, prikazanih v preglednici 30, H1 sprejmemo. 
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Preglednica 30: Medsebojna povezanost uporabe storitev e-uprave in drugih storitev e-

poslovanja 

  1. 2. 3. 

1. E-bančništvo 
   

2. E-prodaja 0,64
**

 
  

3. E-nakup 0,82
**

 0,78
**

 
 

4. E-uprava 0,76
**

 0,55
**

 0,71
**

 

Opomba: 
** Statistično značilna korelacija pri stopnji tveganja 0,01. 

H2: Obstajajo razlike v uporabi storitev e-uprave v različnih starostnih skupinah glede na 

izobrazbo in status uporabnikov storitev e-uprave.  

Podatke o uporabi storitev e-uprave po vrstah storitev, ki jih prikazujemo v preglednici 41 

(Priloga 1), smo primerjali s podatki o uporabi storitev e-uprave po demografskih dejavnikih 

(Preglednice 38, 39 in 40 v prilogi 1).  

Najprej smo naredili primerjavo uporabe storitev e-uprave po starostnih skupinah. Najnižja 

mediana, torej najnižja srednja vrednost uporabe storitev e-uprave, je med mladimi (43 %) in 

med najstarejšimi (45 %), najvišja vrednost pa pri starostnih skupinah v skupini 

posameznikov srednjih let (61 %) in starejših (59 %) (Preglednica 31).  

Preglednica 31: Opisna statistika - starostne skupine 

  
Mladi 

(16.–24. let) 

Srednje 

(25.–34. let) 

Starejši 
(45.-54. let) 

Najstarejši 
(65.-74. let) 

Min 4,0 12,0 11,0 4,0 

Q1 35,0 46,0 45,0 33,0 

Mediana 43,0 61,0 59,0 45,0 

Q3 53,5 71,5 62,0 52,5 

Max 84,0 94,0 92,0 81,0 

Q3-Q1 18,5 25,5 17,0 19,5 

Starostne skupine se med seboj ne razlikujejo le v srednjih vrednostih, temveč tudi v 

razpršenosti. Najmanjši kvartilni razmik (50 % vseh uporabnikov) je med mladimi in 

starejšimi, kar pomeni, da je med njimi najmanj razlik pri uporabi storitev e-uprave. Največji 

kvartilni razmik je med posamezniki srednjih let in med najstarejšimi, kjer je največ razlik pri 

uporabi storitev e-uprave (Slika 16). Kot je razvidno s slike 16, je uporaba storitev e-uprave 

najpogostejša v skupini  med 25. in 34. letom (srednje) in skupini med 45. in 54. letom 

(starejši).  
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Slika 16: Okvir z ročaji za starostne skupine  

Uporabo storitev e-uprave smo preverili tudi po stopnji izobrazbe. Uporabniki storitev e-

uprave so razdeljeni v 3 starostne skupine – z nizko, srednjo in visoko izobrazbo. Najnižja 

srednja vrednost uporabe storitev e-uprave je med uporabniki z nizko izobrazbo (30 %), višja 

pa v skupini posameznikov s srednjo izobrazbo (51 %) in skupini posameznikov z visoko 

izobrazbo (74 %) (Preglednica 32). 

Preglednica 32: Opisna statistika - izobrazba 

  Nizka izobrazba Srednja izobrazba Visoka izobrazba 

Min 2,0 6,0 22,0 

Q1 23,0 36,5 64,5 

Mediana 30,0 51,0 74,0 

Q3 41,0 65,0 82,0 

Max 84,0 92,0 96,0 

Q3-Q1 18,0 28,5 17,5 

Uporaba storitev e-uprave glede na izobrazbo posameznikov se razlikuje v srednjih vrednostih 

in v razpršenosti podatkov. Tako je najmanjši kvartilni razmik med tistimi z nizko izobrazbo 

in visoko izobrazbo, kar pomeni, da je med njimi najmanj razlik pri uporabi storitev e-uprave. 

Največji kvartilni razmik je med posamezniki s srednjo izobrazbo, kjer je največ razlik pri 
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uporabi storitev e-uprave (Slika 17). S slike 17 je jasno vidno, da so posamezniki z visoko 

izobrazbo najpogostejši uporabniki storitev e-uprave. 

 

Slika 17: Okvir z ročaji za izobrazbo  

Na koncu smo primerjali še uporabo storitev e-uprave glede na status uporabnikov. Primerjali 

smo podatke zaposlenih, brezposlenih, študentov in upokojencev (Preglednica 33). Najnižjo 

povprečno uporabo storitev e-uprave smo zabeležili v skupini upokojencev in skupini 

študentov (oboje 43 %), višjo pa med brezposelnimi (48 %) in zaposlenimi (64 %) 

(Preglednica 33).  

Preglednica 33: Opisna statistika – status 

  Zaposleni Brezposelni Študenti Upokojenci 

Min 12,0 3,0 4,0 4,0 

Q1 49,0 35,0 36,5 29,5 

Mediana 64,0 48,0 43,0 43,0 

Q3 67,5 62,0 63,5 51,0 

Max 94,0 90,0 84,0 80,0 

Q3-Q1 18,5 27,0 27,0 21,5 

Razlike med posameznimi skupinami posameznikov je zaznati tudi v razpršenosti podatkov. 

Tako je najmanj razlik (najmanjši kvartilni razmik) med zaposlenimi, največ pa v skupini 

brezposelnih in skupini študentov (Slika 18). S slike 18 je razvidno, da so zaposleni 

najpogostejši uporabniki storitev e-uprave. 
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Slika 18: Okvir z ročaji za status 

Na osnovi podatkov, prikazanih v preglednicah 31, 32, in 33 ter slikah 16, 17 in 18, H2 

sprejmemo. 

H3: Obstajajo razlike pri zaznavi problemov uporabnikov storitev e-uprave glede na starost 

uporabnikov. 

Eurostat zbira podatke o različnih problemih, ki so jih uporabniki zaznali pri uporabi storitev 

e-uprave. Za potrjevanje H3 smo uporabili podatke o zaznanem »vsaj enem problemu« in te 

podatke primerjali med različnimi starostnimi skupinami.  

Najnižja mediana, torej najnižja srednja vrednost pri vsaj enem problemu, je med 

najstarejšimi (14,0 %), višja je med mladimi in med starejšimi (19,0 %), najvišja vrednost pri 

starostnih skupinah pa je v skupini posameznikov srednjih let (22,5 %) (Preglednica 34).  

Preglednica 34: Opisna statistika - starostne skupine 

  
Mladi 

(16.–24. let) 
Srednje 

(25.–34. let) 
Starejši 

(45.-54. let) 

Najstarejši  
(65.-74. let) 

Min 3,0 9,0 9,0 3,0 

Q1 12,0 18,3 16,0 10,0 

Mediana 19,0 22,5 19,0 14,0 

Q3 27,8 31,3 25,0 19,8 

Max 44,0 52,0 39,0 32,0 

Q3-Q1 15,8 13,0 9,0 9,8 

Starostne skupine se med seboj razlikujejo v razpršenosti. Najmanjši kvartilni razmik je med 

starejšimi, kar pomeni, da je med njimi najmanj razlik pri vsaj enem problemu uporabnikov. 
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Največji kvartilni razmik pa je med mladimi, kjer je največ razlik pri vsaj enem problemu 

uporabnikov (Slika 19). Na sliki 19 je jasno vidno, da imajo posamezniki v skupini med 25. in 

34. letom največkrat vsaj en problem pri uporabi storitev e-uprave. Tako da obstajajo razlike 

glede zaznavanja problemov z uporabo storitev e-uprave, s čimer H3 sprejmemo.  

 

Slika 19: Okvir z ročaji za starostne skupine 

H4: Obstajajo razlike v zadovoljstvu uporabnikov z lahkotnostjo uporabe storitev e-uprave 

glede na starost uporabnikov.  

Hipotezo smo preverjali s pomočjo podatkov o zadovoljstvu uporabnikov z lahkotnostjo 

uporabe storitev e-uprave med različnimi starostnimi skupinami.  

Najnižja srednja vrednost pri zadovoljstvu uporabnikov z lahkotnostjo uporabe storitev e-

uprave je med najstarejšimi (30,0 %) in med mladimi (34,0 %) (Preglednica 35).  

Preglednica 35: Opisna statistika - starostne skupine  

  
Mladi 

(16.–24. let) 
Srednje 

(25.–34. let) 
Starejši 

(45.-54. let) 

Najstarejši  
(65.-74. let) 

Min 2,0 8,0 7,0 3,0 

Q1 28,0 34,5 33,0 21,0 

Mediana 34,0 47,0 42,0 30,0 

Q3 46,0 61,5 52,0 41,0 

Max 71,0 75,0 71,0 56,0 

Q3-Q1 18,0 27,0 19,0 20,0 
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Mnenja o lahkotnosti uporabe storitev e-uprave se razlikujejo v srednjih vrednostih in v 

razpršenosti. Najmanjši kvartilni razmik je med mladimi, največji pa je med posamezniki 

srednjih let, kjer je največ razlik pri zadovoljstvu uporabnikov z lahkotnostjo uporabe storitev 

e-uprave (Slika 20). S slike 20 je razvidno, da so posamezniki v skupini med 25. in 34. letom 

najbolj zadovoljni z lahkotnostjo uporabe storitev e-uprave.  S tem H4 sprejmemo. 

 

Slika 20: Okvir z ročaji za starostne skupine 
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6 SKLEP 

E-uprava s pomočjo IKT omogoča boljši dostop do upravnih storitev, je kakovosten vir 

podatkov in nudi enostaven način povezovanja z javnimi institucijami. E-uprava se z 

državljani povezuje na različne načine, preko spletnih strani, portalov, družabnih omrežij itn. 

Državljani pa se lahko z e-upravo povezujejo na različne načine, kot so e-participacija, e-

demokracija in e-posvetovanje.  

V letu 2010 je bilo v povprečju držav EU 28 84,3 % vseh storitev javne uprave dostopnih na 

spletu. Storitve e-uprave so najbolj razširjene v skandinavskih državah, najmanj pa v 

Romuniji in Bolgariji. Razširjenost uporabe e-uprave je večja med podjetji kakor med 

posamezniki. V letu 2010 je storitve e-uprave uporabljalo 76 % podjetij. Po poročilu 

Združenih narodov (UN 2014) imajo države EU 28 najbolj razvito e-upravo, vendar kljub 

temu je še vedno nizka uporaba s strani državljanov. V letu 2014 je e-upravo uporabljalo       

47 % državljanov držav EU 28, zato EU skuša uporabnikom spleta približati storitve. Kot 

ukrepi izboljšanja mobilnosti znotraj EU so storitve prilagojene tako, da lahko državljani 

uporabljajo storitve e-uprave v katerikoli državi EU. Ker je varnost pomemben vidik 

poslovanja e-uprave, EU namenja veliko sredstev za povečanje varnosti. To omogoča skozi 

posebna spletna orodja, kot so e-dokumenti, viri avtentikacije, elektronski sef in enotne točke 

vpisa.  

V empiričnem delu naloge smo uporabili podatke statističnega portala Eurostat. V letu 2014 

je dostop do interneta v povprečju imelo 81 % gospodinjstev držav EU 28, 75 % 

gospodinjstev pa internet najmanj enkrat tedensko. V povprečju je v letu 2013 44 % 

državljanov imelo veščine za uporabo interneta. IKT veščine največ uporabnikov pridobi 

skozi samoučenje (75 %), preko prijateljev ali sorodnikov (68 %) in formalno skozi šolanje 

(37 %).  

Analizirali smo probleme, s katerimi se soočajo uporabniki storitev e-uprave. Ugotovili smo, 

da je v povprečju vsak peti (21,7 %) uporabnik storitev e-uprave imel vsaj en problem pri 

uporabi storitev e-uprave (največ na Danskem, 41 %), 12 % teh je naletelo na nejasne, 

nezadostne in zastarele informacije, 11,9 % teh pa jih je naletelo na tehnično okvaro. Najmanj 

problemov so imeli uporabniki s pomanjkanjem podpore (6,7 %). Uporabniki so dokaj 

zadovoljni s storitvami e-uprave, predvsem z uporabnostjo informacij (46 %), iskanjem 

informacij (44,7 %) in lahkotnostjo uporabe storitev (42,1 %). Najbolj zadovoljni s storitvami 

e-uprave so na Danskem. Najbolj so uporabniki nezadovoljni z naprednimi informacijami   

(8,4 %), iskanjem informacij (7 %) in lahkotnostjo uporabe storitev (6,9 %).  

V povprečju storitve e-uprave največ uporabljajo posamezniki z visoko izobrazbo (73,6 %), 

posamezniki med 25. in 34. letom (62,2 %) in moški (60,9 %), najmanj pa posamezniki z 
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nizko izobrazbo (36,0 %) in upokojenci (45,6 %). Najpogosteje uporabljene storitve e-uprave 

so pridobivanje informacij na spletnih straneh e-uprave (50,5 %), prenos uradnih obrazcev 

(35,9 %) in oddaja izpolnjenih obrazcev (29,3 %). Najmanj pa obveščanje o spremembi 

naslova (3,2 %), vpisovanje v terciarno izobraževanje (5,3 %) in uveljavljanje pravic iz 

socialnega varstva (8,5 %).  

V preglednici 36 so prikazane hipoteze, ki smo jih natančneje obravnavali v poglavju 5.6. 

Preglednica 36: Preverjanje hipotez 

Hipoteza DA/NE 

Uporaba storitev e-uprave je statistično značilno povezana z uporabo drugih e-storitev. DA 

Obstajajo razlike v uporabi storitev e-uprave v različnih starostnih skupinah glede na izobrazbo 

in status uporabnikov storitev e-uprave. 
DA 

Obstajajo razlike pri zaznavi problemov uporabnikov storitev e-uprave glede na starost 

uporabnikov. 
DA 

Obstajajo razlike v zadovoljstvu uporabnikov z lahkotnostjo uporabe storitev e-uprave glede na 

starost uporabnikov. 
DA 

Uporabniki v starostni skupini med 25. in 34. letom so najpogostejši uporabniki storitev e-

uprave. Zanimivo je, da ravno ta skupina uporabnikov zazna vsaj en problem z uporabo 

storitev in je med njimi največji delež tistih, ki jim uporaba storitev e-uprava ne dela težav. 

Na osnovi raziskave podajamo nekaj predlogov za nadaljnji razvoj e-uprave v državah EU 28: 

- Informacije, ki so na voljo na spletnih straneh, morajo biti popolnejše, bolj jasne, 

posodobljene in bolj dostopne. 

- Spletna podpora mora biti večja. Javne uprave morajo povečati število strokovnjakov na 

tem področju. S tem ukrepom bi se zmanjšalo število problemov, na katere naletijo tudi že 

izkušeni uporabniki. 

- Storitve morajo biti bolj dostopne uporabnikom, predvsem na področjih, kjer se manj 

uporabljajo, kot so obveščanje o spremembi naslova, vpisovanje v terciarno 

izobraževanje, uporaba javnih knjižnic, izdelava dokumentov in certifikatov, uveljavljanje 

pravic iz socialnega varstva itn. 

- Izboljšati uporabniško izkušnjo, s čimer se bo povečalo zadovoljstvo uporabnikov pri 

opravljanju storitev. 

- Izboljšati e-veščine posameznikov z nizko izobrazbo in starejših, ki bi tako storitve e-

uprave lažje uporabljali. To bi lahko dosegli preko tečajev v centrih za izobraževanje 

odraslih. 

- Še bolj razvijati storitve e-uprave v manj razvitih državah EU, kot sta Romunija in 

Bolgarija, prav tako pa povečati dostop do interneta in povečati število posameznikov, ki 

bo uporabljalo internet. 
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Temeljna smernica bodočemu razvoju e-uprave je poudarek na storitvah za posameznike in 

manj podjetjem. Uporaba med podjetji je dokaj visoka, v primerjavi med posamezniki. 

Smiselno bi bilo oblikovati podobne smernice, kakor so bile oblikovane za razvoj storitev e-

uprave za podjetja. 

 

Raziskava je bila opravljena le na primeru držav EU 28, vendar pa rezultati predstavljajo 

pomemben doprinos na področju poslovne informatike, predvsem na področju nadaljnjega 

razvoja e-poslovanja oz. e-uprave in razvoja informacijske družbe. Z nadaljnjimi raziskavami 

bi bilo koristno raziskati še druge problematike in razširiti obseg študije tudi na druge države 

po svetu ter primerjati našo raziskavo še z drugimi tujimi raziskavami. 
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Preglednica 37: Primerjava podatkov o uporabi storitev e-uprave po letih (v %) 

Regija 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EU 28 35,0 37,0 41,0 41,0 44,0 41,0 47,0 

Belgija 26,0 41,0 45,0 47,0 50,0 50,0 55,0 

Bolgarija 10,0 11,0 24,0 25,0 27,0 23,0 21,0 

Češka 19,0 26,0 23,0 42,0 30,0 29,0 37,0 

Danska 49,0 73,0 78,0 81,0 83,0 85,0 84,0 

Nemčija 44,0 48,0 50,0 50,0 51,0 49,0 53,0 

Estonija 37,0 46,0 50,0 53,0 54,0 48,0 51,0 

Irska 34,0 37,0 37,0 44,0 49,0 45,0 51,0 

Grčija 13,0 14,0 16,0 27,0 34,0 36,0 45,0 

Španija 31,0 34,0 38,0 38,0 44,0 44,0 49,0 

Francija 48,0 47,0 57,0 57,0 61,0 60,0 64,0 

Hrvaška 16,0 17,0 19,0 17,0 26,0 25,0 32,0 

Italija 20,0 21,0 23,0 22,0 19,0 21,0 23,0 

Ciper 18,0 24,0 25,0 29,0 30,0 30,0 41,0 

Latvija 20,0 30,0 40,0 41,0 47,0 35,0 54,0 

Litva 22,0 22,0 24,0 29,0 36,0 34,0 41,0 

Luksemburg 60,0 66,0 67,0 60,0 61,0 56,0 67,0 

Madžarska 29,0 31,0 35,0 38,0 42,0 37,0 49,0 

Malta 25,0 34,0 37,0 37,0 41,0 32,0 40,0 

Nizozemska 61,0 61,0 64,0 62,0 67,0 79,0 75,0 

Avstrija 51,0 49,0 51,0 51,0 53,0 54,0 59,0 

Slovenija 35,0 35,0 44,0 46,0 48,0 52,0 53,0 

Slovaška 40,0 38,0 50,0 48,0 42,0 33,0 57,0 

Finska 62,0 64,0 68,0 68,0 70,0 69,0 80,0 

Švedska 59,0 65,0 68,0 74,0 78,0 78,0 81,0 

Velika Britanija 40,0 48,0 48,0 40,0 43,0 41,0 51,0 

Vir: Eurostat 2015b. 
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Preglednica 38: Primerjava podatkov o uporabi storitev e-uprave po starostnih razredih 

(2014, v %) 

Regija 
Posamezniki med 16 in 24 

let 

Posamezniki med 25 in 54 

let 

Posamezniki med 65 in 74 

let 

EU 28 49,0 62,0 52,0 

Belgija 56,0 70,0 51,0 

Bolgarija 31,0 37,0 26,0 

Češka 30,0 51,0 40,0 

Danska 82,0 91,0 81,0 

Nemčija 49,0 65,0 49,0 

Estonija 53,0 66,0 32,0 

Irska 32,0 70,0 65,0 

Grčija 53,0 75,0 58,0 

Španija 60,0 66,0 40,0 

Francija 65,0 80,0 63,0 

Hrvaška 46,0 48,0 30,0 

Italija 27,0 37,0 36,0 

Ciper 51,0 62,0 47,0 

Latvija 63,0 73,0 60,0 

Litva 51,0 62,0 30,0 

Luksemburg 57,0 75,0 58,0 

Madžarska 55,0 66,0 53,0 

Malta 57,0 59,0 36,0 

Nizozemska 76,0 85,0 70,0 

Avstrija 63,0 75,0 63,0 

Poljska 24,0 45,0 29,0 

Portugalska 54,0 67,0 55,0 

Romunija 9,0 20,0 17,0 

Slovenija 75,0 73,0 60,0 

Slovaška 61,0 72,0 57,0 

Finska 88,0 91,0 66,0 

Švedska 81,0 91,0 80,0 

Velika Britanija 48,0 58,0 49,0 

Vir: Eurostat 2015b.
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Preglednica 39: Primerjava podatkov o uporabi storitev e-uprave po statusu (2014, v %) 

Regija Študenti 
Zaposleni, 

samozaposleni 
Brezposelni 

Upokojenci in 

ostali neaktivni 

EU 28 51,0 63,0 54,0 50,0 

Belgija 53,0 71,0 64,0 50,0 

Bolgarija 36,0 39,0 22,0 24,0 

Češka 28,0 50,0 47,0 37,0 

Danska 83,0 92,0 92,0 79,0 

Nemčija 57,0 63,0 62,0 50,0 

Estonija 49,0 64,0 58,0 45,0 

Irska 38,0 74,0 41,0 58,0 

Grčija 52,0 76,0 66,0 66,0 

Španija 67,0 67,0 61,0 45,0 

Francija 64,0 78,0 81,0 65,0 

Hrvaška 54,0 49,0 39,0 32,0 

Italija 36,0 39,0 29,0 29,0 

Ciper 53,0 64,0 59,0 41,0 

Latvija 62,0 74,0 64,0 59,0 

Litva 53,0 63,0 43,0 31,0 

Luksemburg 58,0 75,0 67,0 62,0 

Madžarska 59,0 67,0 45,0 58,0 

Malta 58,0 62,0 48,0 32,0 

Nizozemska 76,0 84,0 77,0 70,0 

Avstrija 66,0 74,0 62,0 64,0 

Poljska 20,0 47,0 27,0 29,0 

Portugalska 53,0 68,0 53,0 48,0 

Romunija 8,0 21,0 11,0 11,0 

Slovenija 81,0 74,0 76,0 59,0 

Slovaška 60,0 74,0 62,0 57,0 

Finska 89,0 90,0 91,0 70,0 

Švedska 80,0 91,0 78,0 77,0 

Velika Britanija 51,0 59,0 49,0 47,0 

Vir: Eurostat 2015b. 
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Preglednica 40: Primerjava podatkov o uporabi storitev e-uprave po izobrazbi (2014,    

v %) 

Regija 
Uporabniki z nizko 

izobrazbo 

Uporabniki s 

srednjo izobrazbo 

Uporabniki z visoko 

izobrazbo 

EU 28 41,0 55,0 77,0 

Belgija 43,0 62,0 80,0 

Bolgarija 15,0 28,0 55,0 

Češka 30,0 49,0 70,0 

Danska 82,0 89,0 96,0 

Nemčija 42,0 59,0 78,0 

Estonija 43,0 55,0 70,0 

Irska 38,0 58,0 83,0 

Grčija 43,0 67,0 84,0 

Španija 43,0 64,0 81,0 

Francija 56,0 75,0 88,0 

Hrvaška 35,0 42,0 63,0 

Italija 22,0 36,0 57,0 

Ciper 36,0 49,0 78,0 

Latvija 52,0 63,0 86,0 

Litva 40,0 43,0 76,0 

Luksemburg 44,0 68,0 83,0 

Madžarska 41,0 60,0 80,0 

Malta 33,0 58,0 80,0 

Nizozemska 64,0 80,0 93,0 

Avstrija 49,0 66,0 85,0 

Poljska 12,0 31,0 64,0 

Portugalska 41,0 71,0 86,0 

Romunija 4,0 12,0 41,0 

Slovenija 49,0 69,0 88,0 

Slovaška 43,0 64,0 86,0 

Finska 78,0 82,0 94,0 

Švedska 72,0 89,0 94,0 

Velika Britanija 28,0 49,0 70,0 

Vir: Eurostat 2015b. 
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Preglednica 41: Primerjava podatkov o uporabi storitev e-uprave po vrstah storitev 

(2013, v %) 

Regija a b c d e f g h i j k 

EU 28 54,0 48,0 33,0 27,0 24,0 9,0 11,0 9,0 5,0 3,0 38,0 

Belgija 60,0 50,0 31,0 38,0 31,0 6,0 10,0 10,0 3,0 2,0 44,0 

Bolgarija 40,0 37,0 23,0 15,0 20,0 3,0 2,0 4,0 9,0 0,0 32,0 

Češka 39,0 36,0 16,0 9,0 8,0 2,0 4,0 4,0 1,0 0,0 15,0 

Danska 89,0 87,0 53,0 69,0 67,0 17,0 16,0 26,0 4,0 10,0 78,0 

Nemčija 57,0 57,0 35,0 17,0 20,0 5,0 5,0 10,0 2,0 2,0 33,0 

Estonija 60,0 55,0 37,0 37,0 49,0 4,0 11,0 14,0 4,0 3,0 53,0 

Irska 56,0 48,0 42,0 45,0 14,0 4,0 15,0 5,0 4,0 1,0 29,0 

Grčija 58,0 52,0 31,0 32,0 37,0 13,0 17,0 4,0 5,0 1,0 58,0 

Španija 59,0 56,0 40,0 32,0 26,0 12,0 20,0 9,0 10,0 2,0 45,0 

Francija 72,0 56,0 37,0 38,0 41,0 21,0 16,0 5,0 8,0 7,0 60,0 

Hrvaška 36,0 26,0 26,0 15,0 np np np np np np np 

Italija 34,0 29,0 25,0 17,0 9,0 4,0 5,0 6,0 7,0 1,0 21,0 

Ciper 46,0 44,0 30,0 15,0 9,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0 18,0 

Latvija 46,0 45,0 19,0 17,0 19,0 4,0 4,0 6,0 1,0 4,0 28,0 

Litva 49,0 48,0 37,0 40,0 34,0 4,0 5,0 8,0 2,0 1,0 40,0 

Luksemburg 59,0 38,0 50,0 27,0 23,0 12,0 23,0 8,0 7,0 5,0 46,0 

Madžarska 50,0 47,0 32,0 23,0 19,0 6,0 10,0 11,0 4,0 1,0 31,0 

Malta 45,0 39,0 33,0 18,0 5,0 4,0 15,0 4,0 8,0 3,0 27,0 

Nizozemska 83,0 80,0 57,0 60,0 48,0 15,0 14,0 17,0 6,0 6,0 64,0 

Avstrija 66,0 59,0 46,0 34,0 39,0 7,0 10,0 11,0 4,0 2,0 52,0 

Poljska 35,0 27,0 24,0 17,0 18,0 1,0 3,0 5,0 2,0 1,0 23,0 

Portugalska 58,0 54,0 33,0 42,0 40,0 9,0 8,0 5,0 4,0 2,0 45,0 

Romunija 9,0 8,0 5,0 3,0 5,0 2,0 2,0 3,0 0,0 0,0 9,0 

Slovenija 70,0 67,0 51,0 28,0 29,0 19,0 9,0 28,0 17,0 3,0 53,0 

Slovaška 40,0 40,0 24,0 19,0 11,0 4,0 5,0 8,0 4,0 2,0 25,0 

Finska 75,0 67,0 55,0 49,0 42,0 15,0 14,0 28,0 11,0 12,0 63,0 

Švedska 82,0 78,0 50,0 48,0 49,0 26,0 26,0 19,0 11,0 11,0 70,0 

Velika 

Britanija 
45,0 37,0 24,0 24,0 8,0 4,0 13,0 7,0 3,0 5,0 26,0 

Legenda: a = Povezovanje z javno upravo preko spleta, b = Pridobivanje informacij, c = Prenos 

uradnih obrazcev, d = Oddaja izpolnjenih vlog, e = Oddaja napovedi dohodnine,  f  = Oddaja prošenj 
za socialno varstvo, g = Oddaja prošenj za izdelavo dokumentov, h = Uporaba javne knjižnice, i = 

Vpis v visoko šolstvo,    j = Sprememba stalnega naslova, k = Uporaba katerekoli storitve. 

Vir: Eurostat 2015b.
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Preglednica 42: Primerjava podatkov o problemih uporabnikov pri uporabi e-uprave 

(2013, v %) 

Regija 
Najmanj en 

problem 

Tehnični 
problem 

Zastarele, 

pomanjkljive ali 

nejasne 

informacije 

Pomanjkanje 

podpore 
Drugi problemi 

EU 28 22,0 13,0 12,0 7,0 4,0 

Belgija 36,0 16,0 12,0 3,0 12,0 

Bolgarija 18,0 12,0 8,0 4,0 4,0 

Češka np np np np np 

Danska 41,0 32,0 16,0 12,0 4,0 

Nemčija np np np np np 

Estonija 21,0 15,0 13,0 6,0 2,0 

Irska 12,0 6,0 6,0 4,0 1,0 

Grčija 19,0 9,0 8,0 6,0 5,0 

Španija 25,0 16,0 17,0 11,0 6,0 

Francija 28,0 18,0 14,0 8,0 4,0 

Hrvaška 21,0 10,0 12,0 7,0 4,0 

Italija 17,0 9,0 12,0 7,0 2,0 

Ciper 16,0 7,0 11,0 6,0 1,0 

Latvija 10,0 4,0 6,0 1,0 3,0 

Litva 11,0 8,0 6,0 3,0 0,0 

Luksemburg 22,0 8,0 15,0 10,0 3,0 

Madžarska 15,0 7,0 11,0 6,0 2,0 

Malta 17,0 7,0 11,0 4,0 2,0 

Nizozemska 31,0 21,0 18,0 10,0 5,0 

Avstrija 17,0 7,0 9,0 7,0 2,0 

Poljska 17,0 7,0 8,0 2,0 4,0 

Portugalska 28,0 20,0 17,0 9,0 2,0 

Romunija 7,0 2,0 5,0 1,0 1,0 

Slovenija 23,0 11,0 13,0 9,0 3,0 

Slovaška 24,0 10,0 10,0 6,0 5,0 

Finska 36,0 19,0 18,0 15,0 6,0 

Švedska 35,0 17,0 26,0 13,0 8,0 

Velika Britanija 17,0 10,0 9,0 5,0 1,0 

Vir: Eurostat 2015b. 
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Preglednica 43: Primerjava podatkov o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami e-uprave 

(2013, v %) 

Regija a b c d e f g h 

EU 28 43,0 8,0 44,0 7,0 32,0 11,0 40,0 9,0 

Belgija 42,0 9,0 40,0 8,0 24,0 10,0 35,0 9,0 

Bolgarija 33,0 6,0 33,0 5,0 16,0 9,0 26,0 4,0 

Češka 31,0 4,0 30,0 4,0 18,0 2,0 29,0 4,0 

Danska 75,0 8,0 75,0 6,0 59,0 10,0 68,0 10,0 

Nemčija np np np np np np np np 

Estonija 55,0 3,0 56,0 2,0 53,0 3,0 53,0 3,0 

Irska 49,0 4,0 50,0 3,0 42,0 5,0 50,0 3,0 

Grčija 49,0 8,0 50,0 6,0 42,0 11,0 47,0 8,0 

Španija 47,0 11,0 51,0 7,0 47,0 8,0 47,0 10,0 

Francija 57,0 13,0 57,0 11,0 48,0 13,0 53,0 15,0 

Hrvaška 31,0 5,0 32,0 4,0 20,0 9,0 32,0 3,0 

Italija 23,0 9,0 24,0 8,0 18,0 14,0 21,0 11,0 

Ciper 38,0 7,0 39,0 6,0 14,0 2,0 30,0 6,0 

Latvija 36,0 8,0 42,0 2,0 17,0 4,0 39,0 5,0 

Litva 43,0 4,0 44,0 3,0 32,0 4,0 41,0 5,0 

Luksemburg 49,0 9,0 52,0 5,0 38,0 7,0 49,0 7,0 

Madžarska 44,0 6,0 44,0 5,0 35,0 10,0 39,0 9,0 

Malta 38,0 6,0 40,0 4,0 28,0 6,0 36,0 7,0 

Nizozemska 71,0 7,0 70,0 6,0 50,0 9,0 64,0 7,0 

Avstrija 56,0 5,0 57,0 4,0 46,0 5,0 53,0 7,0 

Poljska 30,0 4,0 30,0 3,0 16,0 4,0 27,0 4,0 

Portugalska 48,0 7,0 49,0 6,0 36,0 7,0 48,0 7,0 

Romunija 7,0 2,0 6,0 3,0 3,0 3,0 6,0 2,0 

Slovenija 55,0 9,0 64,0 2,0 44,0 2,0 54,0 6,0 

Slovaška 32,0 6,0 29,0 6,0 14,0 9,0 28,0 6,0 

Finska 67,0 8,0 71,0 4,0 43,0 32,0 64,0 11,0 

Švedska 65,0 11,0 69,0 6,0 32,0 8,0 63,0 7,0 

Velika Britanija 37,0 8,0 39,0 7,0 27,0 18,0 38,0 7,0 

Legenda: a = Večinoma zadovoljni z lahkotnostjo iskanja informacij, b = Večinoma nezadovoljni z 
lahkotnostjo iskanja informacij, c = Večinoma zadovoljni z uporabnostjo informacij, d = Večinoma 
nezadovoljni z uporabnostjo informacij, e = Večina zadovoljni z naprednimi storitvami,  f  = Večina 
nezadovoljni z naprednimi storitvami, g = Večina zadovoljni z lahkotnostjo uporabe storitve e-uprave, 

h = Večina zadovoljni z lahkotnostjo uporabe storitve e-uprave. 

Vir: Eurostat 2015b. 



Priloga 1  

 

 

Preglednica 44: Primerjava podatkov o uporabi storitev e-uprave v podjetjih po vrsti 

storitve (2013, v %) 

Regija a b c d e f g h 

EU 28 13,0 75,0 77,0 74,0 88,0 64,0 59,0 55,0 

Belgija 12,0 77,0 72,0 74,0 89,0 66,0 65,0 39,0 

Bolgarija 10,0 73,0 77,0 79,0 83,0 76,0 75,0 73,0 

Češka 19,0 92,0 90,0 81,0 94,0 48,0 41,0 30,0 

Danska 21,0 91,0 89,0 88,0 95,0 85,0 85,0 0,0 

Nemčija 7,0 49,0 66,0 61,0 83,0 52,0 46,0 48,0 

Estonija 25,0 79,0 81,0 80,0 95,0 74,0 73,0 73,0 

Irska 30,0 81,0 88,0 95,0 95,0 86,0 84,0 77,0 

Grčija 10,0 77,0 np 81,0 84,0 79,0 78,0 74,0 

Španija 5,0 74,0 72,0 61,0 82,0 56,0 55,0 41,0 

Francija 19,0 89,0 91,0 87,0 96,0 84,0 83,0 80,0 

Hrvaška 19,0 78,0 84,0 81,0 93,0 73,0 71,0 57,0 

Italija 9,0 78,0 73,0 58,0 85,0 31,0 27,0 27,0 

Ciper 16,0 84,0 82,0 47,0 85,0 14,0 9,0 12,0 

Latvija 18,0 85,0 79,0 88,0 93,0 84,0 83,0 84,0 

Litva 30,0 90,0 99,0 99,0 99,0 96,0 95,0 96,0 

Luksemburg 10,0 83,0 84,0 65,0 90,0 49,0 46,0 35,0 

Madžarska 12,0 84,0 82,0 81,0 84,0 75,0 73,0 71,0 

Malta 18,0 84,0 79,0 58,0 88,0 27,0 15,0 25,0 

Nizozemska 13,0 74,0 83,0 85,0 90,0 73,0 71,0 57,0 

Avstrija 15,0 81,0 84,0 77,0 92,0 63,0 60,0 51,0 

Poljska 24,0 78,0 81,0 86,0 90,0 71,0 29,0 70,0 

Portugalska 19,0 77,0 81,0 85,0 92,0 80,0 78,0 79,0 

Romunija 15,0 57,0 57,0 52,0 65,0 50,0 48,0 49,0 

Slovenija 1,0 88,0 86,0 81,0 93,0 79,0 79,0 78,0 

Slovaška 22,0 85,0 86,0 71,0 92,0 63,0 54,0 59,0 

Finska 6,0 93,0 92,0 89,0 97,0 77,0 75,0 75,0 

Švedska 19,0 93,0 92,0 87,0 95,0 66,0 64,0 64,0 

Velika Britanija 14,0 85,0 80,0 87,0 91,0 85,0 84,0 65,0 

Legenda: a = Za ponujanje storitev in produktov za oskrbo javne uprave, b = Za pridobivanje 

informacij, c = Za pridobivanje obrazcev, d = Za vračanje obrazcev, e = Za povezovanje z javno 

upravo,  f  = Za elektronsko  urejanje davčnih zadev in socialnih zavarovanj, g = Za elektronsko 
oddajo davčnih napovedi, h = Za elektronsko prijavo zaposlenih v sistem socialnega zavarovanja. 

Vir: Eurostat 2015b.
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Preglednica 45: Delež BDP za javno upravo (v %) 

Regija 2010 2011 2012 2013 2014 

EU 28 21,5 21,0 21,0 21,0 20,9 

Bolgarija 15,8 15,0 24,3 24,4 24,6 

Češka 20,5 19,7 15,1 16,5 17,1 

Danska 27,6 26,8 19,4 19,6 19,6 

Nemčija 19,2 18,7 26,9 26,7 26,8 

Estonija 20,1 18,9 19,0 19,3 19,4 

Irska 18,7 17,9 18,7 19,1 19,6 

Grčija 21,6 21,2 17,7 17,4 16,9 

Španija 20,5 20,4 21,2 20,0 19,8 

Francija 23,8 23,6 19,6 19,5 19,2 

Hrvaška 20,1 20,1 23,8 24,0 24,2 

Italija 20,4 19,6 20,1 20,0 19,8 

Nizozemska 26,5 26,0 20,1 19,7 20,3 

Avstrija 20,4 19,8 26,3 26,1 25,8 

Poljska 19,3 18,1 19,8 19,8 19,9 

Portugalska 20,7 19,9 18,1 18,1 18,2 

Romunija 15,9 14,8 18,5 19,1 18,6 

Slovenija 20,4 20,5 14,9 14,2 14,2 

Slovaška 19,2 18,3 20,5 20,4 19,3 

Finska 23,9 23,6 17,8 18,1 18,5 

Švedska 25,2 25,2 24,4 24,8 25,0 

Velika Britanija 21,6 20,9 25,9 26,2 26,3 

Vir: Eurostat 2015a.
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Preglednica 46: Razvitost e-uprave držav EU po indeksu lizbonske ocene (2010) 

Regija Položaj v EU Indeks 2010 Položaj v svetu 

Švedska 1 5,83 1 

Finska 2 5,72 4 

Danska 3 5,61 5 

Nizozemska 4 5,51 6 

Luksemburg 5 5,43 8 

Nemčija 6 5,39 10 

Avstrija 7 5,39 11 

Francija 8 5,22 17 

Velika Britanija 9 5,15 20 

Belgija 10 5,15 21 

Irska 11 5,00 23 

Estonija 12 4,96 24 

Ciper 13 4,83 27 

Slovenija 14 4,79 28 

Češka 15 4,71 31 

Portugalska 16 4,70 32 

Malta 17 4,58 36 

Španija 18 4,53 38 

Slovaška 19 4,45 42 

Litva 20 4,39 43 

Madžarska 21 4,28 48 

Latvija 22 4,21 50 

Grčija 23 4,18 54 

Poljska 24 4,07 60 

Italija 25 4,03 64 

Romunija 26 3,96 66 

Bolgarija 27 3,77 83 

Vir: World economic forum 2010.  
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Preglednica 47: Indeks povezane pripravljenosti 

Regija Položaj 2012 
Položaj 

2013 

Indeks povezane 

pripravljenosti 2014 

Sprememba 

položaja 

Finska 3 1 5,98 2 

Švedska 1 3 5,91 ¯2 

Nizozemska 6 4 5,81 2 

Velika Britanija 10 7 5,64 3 

Danska 4 8 5,58 ¯4 

Nemčija 16 13 5,43 3 

Luksemburg 21 16 5,37 5 

Avstrija 19 19 5,25 - 

Estonija 24 22 5,12 2 

Belgija 22 24 5,10 ¯2 

Francija 23 26 5,06 ¯3 

Irska 25 27 5,05 ¯2 

Malta 24 22 4,90 2 

Litva 31 32 4,72 ¯1 

Portugalska 33 33 4,67 - 

Ciper 32 35 4,59 ¯3 

Slovenija 37 37 4,53 - 

Španija 38 38 4,51 - 

Latvija 41 41 4,43 - 

Češka 42 42 4,38 - 

Madžarska 43 44 4,29 ¯1 

Poljska 49 49 4,19 - 

Italija 48 50 4,18 ¯2 

Hrvaška 45 51 4,17 ¯6 

Slovaška 64 61 3,95 ¯3 

Grčija 59 64 3,93 ¯5 

Bolgarija 70 71 3,87 ¯1 

Vir: World economic forum 2013, xxi.  
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Preglednica 48: Razvitost e-uprave držav EU po indeksu EGDI 

Regija Položaj 2014 Položaj 2012 EGDI Sprememba položaja 

Francija 4 6 0,8938 2 

Nizozemska 5 2 0,8897 ¯3 

Velika Britanija 8 3 0,8695 ¯5 

Finska 10 9 0,8449 ¯1 

Španija 12 23 0,8410 11 

Švedska 14 7 0,8225 ¯7 

Estonija 15 20 0,8180 5 

Danska 16 4 0,8162 ¯12 

Avstrija 20 21 0,7912 1 

Nemčija 21 17 0,7864 ¯4 

Irska 22 34 0,7810 12 

Italija 23 32 0,7593 9 

Luksemburg 24 19 0,7591 ¯5 

Belgija 25 24 0,7564 ¯1 

Litva 29 29 0,7271 - 

Latvija 31 42 0,7178 11 

Grčija 34 37 0,7118 3 

Portugalska 37 33 0,6900 ¯4 

Madžarska 39 31 0,6637 ¯8 

Malta 40 35 0,6518 ¯5 

Slovenija 41 25 0,6506 ¯16 

Poljska 42 47 0,6482 5 

Hrvaška 47 30 0,6282 ¯17 

Slovaška 51 53 0,6148 2 

Češka 53 46 0,607 ¯7 

Ciper 58 45 0,5958 ¯13 

Romunija 64 62 0,5632 ¯2 

Bolgarija 73 60 0,5421 ¯13 

Povprečje EU 

 

0,7300 

 Svetovno povprečje   0,4712   

Vir: UN 2014, 34. 
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Preglednica 49: Razvitost e-uprave držav EU po indeksu e-participacije 

Regija Položaj 2012 Položaj 2014 
Indeks e-participacije 

2014 
Sprememba položaja 

Nizozemska 1 1 10,000  

Francija 25 4 0,9608 21 

Velika Britanija 5 4 0,9608 1 

Grčija 45 17 0,8039 28 

Italija 56 19 0,7843 37 

Španija 31 19 0,7843 12 

Estonija 8 22 0,7647 ¯14 

Finska 11 24 0,7059 ¯13 

Nemčija 8 24 0,7059 ¯16 

Latvija 66 24 0,7059 42 

irska 89 33 0,6471 56 

Litva 30 33 0,6471 ¯3 

Portugalska 42 33 0,6471 9 

Avstrija 42 40 0,6275 2 

Belgija 89 40 0,6275 49 

Slovaška 89 40 0,6275 49 

Švedska 15 45 0,6078 ¯30 

Danska 28 54 0,5490 ¯26 

Luksemburg 38 54 0,5490 ¯16 

Poljska 75 65 0,4902 10 

Malta 56 71 0,4706 ¯15 

Romunija 109 71 0,4706 38 

Madžarska 36 75 0,4510 ¯39 

Slovenija 66 84 0,3922 ¯18 

Hrvaška 53 97 0,3333 ¯44 

Bolgarija 134 122 0,2549 12 

Češka 56 122 0,2549 ¯66 

Vir: UN 2015.
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Preglednica 50: Cilji, pričakovani rezultati, ukrepi, kazalniki in ciljne vrednosti za leto 

2020   

Področje 

Potrebe 

uporabnikov Enotne vstopne točke 

Uporaba storitev e-

uprave 

Zadovoljstvo 

uporabnikov 

Pričakovani 

rezultati 

Vzpostavljena 

enotna državna 

spletna točka za 

državljane, tujce, 

nevladne 

organizacije,  

poslovne subjekte 

in javno upravo 

Uvedena Enotna 

uredniška politika in 

Enotna uredniška 

struktura spletnih mest 

državne uprave 

Povečan obisk   

državnega spleta 

Zadovoljni uporabniki 

državnega spleta   

Ukrepi 

Poglobljena analiza 

uporabnikovih 

potreb in 

periodično 

preizkušanje 

uporabniške 

izkušnje državnega 

spleta – vključitev 

uporabnika v 

razvoj državnega 

spleta 

Uvedba enotne 

uredniške politike 

državnih spletnih mest 

Vzpostavitev enotne 

državne spletne točke za 

državljane, poslovne 

subjekte, nevladne 

organizacije, tujce in 

javno upravo. 

Vzpostavitev Enotnega 

kontaktnega centra 

(EKC) in vključitev 

EKC v enotno 

uredniško politiko 

Kazalnik 
Stalen trend upada 

zahtevkov na EKC 

Zmanjšanje števila 

spletnih mest zaradi 

združevanja  

Delež izvedenih e-

postopkov na državnem 

spletu 

  

Ciljne vrednosti za 

leto 2020 
– 30 % 30% 20%   

 Vir: MJU 2015, 58.  
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Preglednica 51: Gospodinjstva z dostopom do interneta (v %) 

Regija 2011 2012 2013 2014 

EU 28 73,0 76,0 79,0 81,0 

Belgija 77,0 78,0 80,0 83,0 

Bolgarija 45,0 51,0 54,0 57,0 

Češka 67,0 65,0 73,0 78,0 

Danska 90,0 92,0 93,0 93,0 

Nemčija 83,0 85,0 88,0 89,0 

Estonija 69,0 74,0 79,0 83,0 

Irska 78,0 81,0 82,0 82,0 

Grčija 50,0 54,0 56,0 66,0 

Španija 63,0 67,0 70,0 74,0 

Francija 76,0 80,0 82,0 83,0 

Hrvaška 61,0 66,0 65,0 68,0 

Italija 62,0 63,0 69,0 73,0 

Ciper 57,0 62,0 65,0 69,0 

Latvija 64,0 69,0 72,0 73,0 

Litva 60,0 60,0 65,0 66,0 

Luksemburg 91,0 93,0 94,0 96,0 

Madžarska 65,0 69,0 71,0 75,0 

Malta 75,0 77,0 79,0 81,0 

Nizozemska 94,0 94,0 95,0 96,0 

Avstrija 75,0 79,0 81,0 81,0 

Poljska 67,0 70,0 72,0 75,0 

Portugalska 58,0 61,0 62,0 65,0 

Romunija 47,0 54,0 58,0 61,0 

Slovenija 73,0 74,0 76,0 77,0 

Slovaška 71,0 75,0 78,0 78,0 

Finska 84,0 87,0 89,0 90,0 

Švedska 91,0 92,0 93,0 90,0 

Velika Britanija 83,0 87,0 88,0 90,0 

Vir: Eurostat 2015b.
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Preglednica 52: Uporaba interneta med posamezniki (v %)  

Regija 2005 2010 2012 2014 

EU 28 np 65,0 70,0 75,0 

Belgija 53,0 75,0 78,0 83,0 

Bolgarija np 42,0 50,0 54,0 

Češka 26,0 58,0 66,0 76,0 

Danska 73,0 86,0 89,0 92,0 

Nemčija 54,0 75,0 78,0 82,0 

Estonija 52,0 71,0 74,0 82,0 

Irska 31,0 63,0 74,0 76,0 

Grčija 18,0 41,0 50,0 59,0 

Španija 35,0 58,0 65,0 71,0 

Francija np 72,0 78,0 80,0 

Hrvaška np 51,0 58,0 65,0 

Italija 28,0 48,0 53,0 59,0 

Ciper 26,0 50,0 58,0 65,0 

Latvija 36,0 62,0 70,0 72,0 

Litva 30,0 58,0 64,0 69,0 

Luksemburg 63,0 86,0 90,0 93,0 

Madžarska 34,0 61,0 69,0 75,0 

Malta 34,0 60,0 66,0 70,0 

Nizozemska 74,0 88,0 91,0 91,0 

Avstrija 49,0 70,0 76,0 77,0 

Poljska 29,0 55,0 59,0 63,0 

Portugalska 28,0 47,0 56,0 61,0 

Romunija np 34,0 43,0 48,0 

Slovenija 40,0 65,0 65,0 68,0 

Slovaška 43,0 73,0 74,0 76,0 

Finska 62,0 83,0 88,0 90,0 

Švedska 76,0 88,0 91,0 91,0 

Velika Britanija 54,0 80,0 84,0 89,0 

Vir: Eurostat 2015b.
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Preglednica 53: Primerjava podatkov o e-veščinah posameznikov (v %) 

Regija 2007 2010 2011 2013 

EU 28 36,0 40,0 42,0 44,0 

Belgija 33,0 37,0 42,0 48,0 

Bolgarija 43,0 37,0 40,0 37,0 

Češka 31,0 45,0 45,0 47,0 

Danska 39,0 45,0 50,0 52,0 

Nemčija 36,0 40,0 41,0 38,0 

Estonija 37,0 41,0 44,0 42,0 

Irska 22,0 32,0 38,0 44,0 

Grčija 29,0 38,0 46,0 46,0 

Španija 44,0 43,0 43,0 43,0 

Francija 38,0 39,0 42,0 43,0 

Hrvaška 37,0 37,0 42,0 37,0 

Italija 41,0 40,0 40,0 44,0 

Ciper 28,0 43,0 50,0 54,0 

Latvija 43,0 40,0 41,0 45,0 

Litva 38,0 37,0 39,0 39,0 

Luksemburg 46,0 44,0 51,0 52,0 

Madžarska 45,0 46,0 48,0 52,0 

Malta 39,0 48,0 51,0 44,0 

Nizozemska 38,0 40,0 41,0 43,0 

Avstrija 32,0 40,0 44,0 43,0 

Poljska 37,0 38,0 38,0 48,0 

Portugalska 44,0 50,0 47,0 47,0 

Romunija 34,0 38,0 38,0 39,0 

Slovenija 38,0 39,0 44,0 40,0 

Slovaška 35,0 50,0 50,0 54,0 

Finska 35,0 36,0 45,0 48,0 

Švedska 30,0 39,0 44,0 44,0 

Velika Britanija 28,0 41,0 43,0 47,0 

Vir: Eurostat 2015b.
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Preglednica 54: Primerjava podatkov o načinu pridobivanja e-veščin (2011, v %) 

Regija 

Formalno 

skozi 

šolanje 

 Preko tečajev, v 
centrih za 

izobraževanje 
odraslih itn. 

 Preko tečajev, v 
centrih za 

izobraževanje 
odraslih itn. 

Skozi 

samo-

učenje 

Preko prijateljev, 

sorodnikov ali 

sodelavcev 

EU 28 37,0 18,0 28,0 75,0 68,0 

Belgija 39,0 14,0 27,0 72,0 51,0 

Bolgarija 39,0 10,0 21,0 61,0 55,0 

Češka 41,0 13,0 49,0 50,0 72,0 

Danska 35,0 13,0 19,0 72,0 58,0 

Nemčija 34,0 38,0 38,0 78,0 84,0 

Estonija 47,0 17,0 64,0 94,0 92,0 

Irska 36,0 15,0 25,0 50,0 29,0 

Grčija 39,0 22,0 10,0 70,0 53,0 

Španija 29,0 22,0 23,0 90,0 73,0 

Francija 40,0 4,0 19,0 82,0 68,0 

Hrvaška 34,0 11,0 36,0 60,0 64,0 

Italija 27,0 14,0 26,0 74,0 66,0 

Ciper 60,0 20,0 23,0 82,0 82,0 

Latvija 46,0 17,0 36,0 81,0 85,0 

Litva 51,0 13,0 23,0 38,0 62,0 

Luksemburg 38,0 16,0 29,0 72,0 75,0 

Madžarska 42,0 18,0 48,0 78,0 67,0 

Malta 40,0 21,0 18,0 66,0 55,0 

Nizozemska 29,0 8,0 18,0 80,0 66,0 

Avstrija 39,0 25,0 46,0 81,0 78,0 

Poljska 45,0 7,0 18,0 64,0 54,0 

Portugalska 41,0 27,0 27,0 88,0 88,0 

Romunija 36,0 11,0 26,0 59,0 76,0 

Slovenija 43,0 16,0 53,0 94,0 95,0 

Slovaška 48,0 15,0 33,0 70,0 74,0 

Finska 43,0 20,0 44,0 95,0 90,0 

Švedska 43,0 19,0 38,0 94,0 95,0 

Velika Britanija 44,0 15,0 27,0 67,0 50,0 

Vir: Eurostat 2015b.
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Preglednica 55: Dostop gospodinjstev do interneta (povprečje 2008–2014, EU 28) 

Regija M SE SD Varianca 

EU28 73,50 2,78 7,87 62,00 

Avstrija 76,25 1,84 5,20 27,07 

Belgija 75,50 2,46 6,95 48,29 

Ciper 59,25 3,30 9,33 87,07 

Bolgarija 44,25 4,67 13,21 174,50 

Češka 65,38 4,07 11,53 132,84 

Danska 88,88 1,61 4,55 20,70 

Estonija 72,38 3,75 10,61 112,55 

Finska 83,88 2,29 6,49 42,12 

Francija 76,13 2,67 7,55 56,98 

Grčija 51,13 4,52 12,78 163,27 

Hrvaška 61,00 3,65 10,34 106,86 

Irska 76,25 2,83 8,00 63,93 

Italija 62,63 3,41 9,65 93,13 

Latvija 65,63 2,88 8,16 66,55 

Litva 61,38 1,85 5,24 27,41 

Luksemburg 91,00 1,95 5,50 30,29 

Madžarska 63,38 3,57 10,10 101,98 

Malta 73,38 2,95 8,33 69,41 

Nemčija 83,88 1,84 5,19 26,98 

Nizozemska 92,75 1,24 3,49 12,21 

Poljska 66,25 3,32 9,38 87,93 

Portugalska 58,00 2,92 8,26 68,29 

Romunija 49,75 4,51 12,77 163,07 

Slovaška 71,00 2,82 7,96 63,43 

Slovenija 71,13 2,41 6,81 46,41 

Španija 64,25 3,59 10,17 103,36 

Švedska 89,38 1,10 3,11 9,70 

Velika Britanija 83,38 2,47 6,99 48,84 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon, SE = standardna napaka.
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Preglednica 56: Uporaba interneta med posamezniki (povprečje 2008–2014, EU 28) 

Regija M SE SD Varianca 

EU28 73,50 2,12 6,00 36,00 

Avstrija 78,88 1,62 4,58 20,98 

Belgija 80,75 1,83 5,18 26,79 

Bolgarija 51,50 2,56 7,23 52,29 

Ciper 59,00 3,66 10,35 107,14 

Češka 73,00 2,58 7,31 53,43 

Danska 91,63 1,55 4,37 19,13 

Estonija 78,63 2,32 6,57 43,13 

Finska 89,86 1,28 3,39 11,48 

Francija 80,13 2,11 5,96 35,55 

Grčija 54,38 3,49 9,88 97,70 

Hrvaška 60,50 3,38 9,55 91,14 

Irska 75,25 2,43 6,88 47,36 

Italija 57,00 2,69 7,60 57,71 

Latvija 72,13 2,03 5,74 32,98 

Litva 65,25 2,19 6,18 38,21 

Luksemburg 91,38 1,78 5,04 25,41 

Madžarska 69,25 2,38 6,73 45,36 

Malta 66,50 3,10 8,77 76,86 

Nemčija 83,63 1,40 3,96 15,70 

Nizozemska 91,88 0,88 2,47 6,13 

Poljska 63,50 1,95 5,50 30,29 

Portugalska 58,63 3,35 9,47 89,70 

Romunija 47,38 3,84 10,85 117,70 

Slovaška 78,50 1,36 3,85 14,86 

Slovenija 69,25 2,04 5,78 33,36 

Španija 69,88 2,57 7,28 52,98 

Švedska 92,50 0,68 1,93 3,71 

Velika Britanija 87,38 1,76 4,98 24,84 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon, SE = standardna napaka. 
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Preglednica 57: E-veščine posameznikov (povprečje 2008–2014, EU 28) 

Regija M SE SD Varianca 

EU28 42,00 1,15 2,00 4,00 

Avstrija 42,33 1,20 2,08 4,33 

Belgija 42,33 3,18 5,51 30,33 

Bolgarija 38,00 1,00 1,73 3,00 

Ciper 49,00 3,21 5,57 31,00 

Češka 45,67 0,67 1,15 1,33 

Danska 49,00 2,08 3,61 13,00 

Estonija 42,33 0,88 1,53 2,33 

Finska 43,00 3,61 6,24 39,00 

Francija 41,33 1,20 2,08 4,33 

Grčija 43,33 2,67 4,62 21,33 

Hrvaška 38,67 1,67 2,89 8,33 

Irska 38,00 3,46 6,00 36,00 

Italija 41,33 1,33 2,31 5,33 

Latvija 42,00 1,53 2,65 7,00 

Litva 38,33 0,67 1,15 1,33 

Luksemburg 49,00 2,52 4,36 19,00 

Madžarska 48,00 1,73 3,00 9,00 

Malta 47,67 2,03 3,51 12,33 

Nemčija 39,67 0,88 1,53 2,33 

Nizozemska 41,33 0,88 1,53 2,33 

Poljska 41,33 3,33 5,77 33,33 

Portugalska 48,00 1,00 1,73 3,00 

Romunija 38,33 0,33 0,58 0,33 

Slovaška 51,33 1,33 2,31 5,33 

Slovenija 41,00 1,53 2,65 7,00 

Španija 43,00 0,00 0,00 0,00 

Švedska 42,33 1,67 2,89 8,33 

Velika Britanija 43,67 1,76 3,06 9,33 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon, SE = standardna napaka. 
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Preglednica 58: Uporaba storitev e-uprave (povprečje 2008–2014, EU 28) 

Regija M SE SD Varianca 

EU28 56,38 0,68 1,92 3,70 

Avstrija 67,25 0,84 2,38 5,64 

Belgija 56,25 2,99 8,46 71,64 

Bolgarija 38,13 3,91 11,05 122,13 

Ciper 48,88 1,73 4,88 23,84 

Češka 40,88 3,01 8,51 72,41 

Danska 84,50 3,85 10,89 118,57 

Estonija 66,63 4,00 11,31 127,98 

Finska 78,75 1,62 4,59 21,07 

Francija 71,25 1,15 3,24 10,50 

Grčija 50,63 5,69 16,11 259,41 

Hrvaška 38,00 2,39 6,76 45,71 

Irska 57,38 1,48 4,17 17,41 

Latvija 54,63 4,54 12,84 164,84 

Litva 47,63 3,07 8,68 75,41 

Italija 38,25 1,53 4,33 18,79 

Luksemburg 69,63 1,94 5,48 29,98 

Madžarska 54,00 1,85 5,24 27,43 

Malta 54,00 1,58 4,47 20,00 

Nemčija 59,63 0,60 1,69 2,84 

Nizozemska 73,50 2,16 6,12 37,43 

Poljska 41,25 1,44 4,06 16,50 

Portugalska 55,13 3,08 8,72 76,13 

Romunija 23,00 6,65 17,60 309,67 

Slovaška 57,00 3,31 9,35 87,43 

Slovenija 64,38 2,08 5,88 34,55 

Španija 58,38 1,25 3,54 12,55 

Švedska 77,50 2,43 6,87 47,14 

Velika Britanija 51,75 1,70 4,80 23,07 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon, SE = standardna napaka. 


