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POVZETEK  

Magistrska naloga obravnava prakso organizacij v Sloveniji na področju obvladovanja 

dokumentacije. Poiskali bomo dejavnike, ki organizacije spodbujajo oz. zadolžujejo k uvedbi 

brezpapirnega poslovanja. Na podlagi empirične raziskave ugotovimo najpogostejšo prakso 

organizacij v Sloveniji pri delu z dokumenti, kot so izdani in prejeti računi, kadrovska 

dokumentacija, interni projekti, komercialno poslovanje itd. Zanima nas, kakšna elektronska 

in papirna dokumentacija se tiska, kako pogosta je uporaba digitalnega podpisa ter 

klasifikacijskega načrta in elektronskega arhiva. Izidi raziskave bodo prispevali k večji 

prisotnosti brezpapirnega poslovanja pri organizacijah. 

Ključne besede: dokumentni sistemi, brezpapirno poslovanje, e-račun, dokumenti, e-hramba, 

e-arhiv.  

SUMMARY 

This master’s thesis deals with practice of Slovene organizations in the field of document 

management. We will explore the factors which whether encourage or hold back the 

organizations to initiate the paperless office. According to the empirical research of the thesis, 

we will present the most common practice among Slovene organizations in the field of 

document management, such as billings, receipted invoices, HR documentation, internal 

projects, commercial business, etc. We were also interested what kind of electronic and paper 

documentation is printed out and how often organizations use digital signature and 

classification plan as well as e-archives. The results of the research will contribute to a greater 

amount of paperless office in organizations. 

Key words: document management system, paperless office, e-invoice, document, e-storage, 

e-archive. 

UDK: 004.7:930.251(043.3)  
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1 UVOD  

Organizacije, ki želijo biti konkurenčne in uspešne, se morajo poleg opravljanja svoje 

osnovne dejavnosti posvetiti tudi optimizaciji delovnih procesov, ki jih izvajajo, in sicer tako, 

da čim bolj racionalizirajo svoje poslovanje. Kakovostno morajo znati upravljati ne le svoje 

izdelke in storitve, temveč tudi svoje procese. Prepoznavati morajo skrite rezerve, ki so prav 

na področju upravljanja z dokumentacijo pogosto spregledane. 

Tavčar (2009, 23) organizacijo opredeljuje kot sistem ljudi, sredstev in virov. Organizacija je 

instrument oz. orodje za doseganje ciljev, obenem pa je tudi organizem, skupnost interesov, 

ljudi. Oba vidika se neločljivo prepletata. 

Naloga je razdeljena na pet poglavij. V prvem poglavju smo predstavili obravnavan problem, 

namen in cilje raziskave, metodologijo ter predvidene predpostavke in omejitve. V drugem in 

tretjem poglavju smo pregledali domače in tuje vire in literaturo, znanstvene in strokovne 

članke s področja papirnega in brezpapirnega poslovanja. Tukaj smo tudi opredelili pomen 

dokumentacije v organizacijah in njen življenjski cikel. Preučili smo tudi vlogo managementa, 

računovodstva in računalniških rešitev, ki pomembno vplivajo na obvladovanje dela z 

dokumenti in so pomembna podpora poslovnim procesom pri njihovem delu. Na področju 

brezpapirnega poslovanja smo predstavili tudi terminologijo, ki za razliko od papirnega 

poslovanja uporablja številne nove izraze. Za to področje smo tudi pregledali pravne podlage 

ter razlike v pravni ureditvi med gospodarstvom in javnimi ustanovami. Posvetili smo se 

pregledu težav, ki nastajajo pri papirnem in brezpapirnem poslovanju, ter predstavili nekatere 

izsledke raziskav, izvedenih doma in v tujini, ki prikazujejo dejavnike, ki vplivajo na uvedbo 

brezpapirnega poslovanja. 

Empirično raziskavo smo predstavili v četrtem poglavju. Zajemala je opredelitev hipotez, 

načrt raziskave, metodologijo, načine zbiranja in analiziranja podatkov. V tem poglavju smo 

tudi preverili hipoteze in predstavili glavne izsledke raziskave. Bistvene sklepe raziskave in 

prispevek k stroki smo zapisali v zadnjem, petem poglavju. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Pri poslovanju organizacij nastajajo, se izmenjujejo in krožijo različni dokumenti. Obseg 

dokumentacije je odvisen od dejavnosti organizacij, njihove velikosti, kompleksnosti 

procesov ter števila vključenih ljudi. Način izmenjave in hrambe dokumentacije lahko hitro 

preraste v veliko breme, kar je danes ključni problem.  

Papir predstavlja organizacijam sredstvo za prenos informacij, odraža dejstva (npr. prejem 

plače – plačilna lista), je dokazno gradivo, ki služi kot podpora poslovnim procesom. 

Informacijska tehnologija organizacijam ponuja velike priložnosti in izzive. Toda prehod na 
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brezpapirno poslovanje velikokrat zahteva svoj čas, finančna sredstva, prilagoditev delovnih 

procesov, prinaša tudi nov način razmišljanja, dela in sodelovanja. 

Na podlagi lastnih opažanj in dela v praksi menimo, da se brezpapirno poslovanje širi med 

organizacije veliko počasneje in se izvaja zgolj v manjšem obsegu oz. le tam, kjer to 

predpisuje zakonodaja. Zdi se, da bliskovit razvoj informacijskih tehnologij, ki nedvomno 

prinaša koristi, prehiteva organizacije in prodira vanje veliko počasneje. Zakaj? 

Glavno vlogo pri prehodu na brezpapirno poslovanje ima vsekakor zakonodaja, saj so se s 1. 

januarjem 2015 z obvezno uvedbo elektronskih računov v javnem sektorju začeli dogajati 

vidnejši premiki. Po navedbi Darinke Arh Pilih (2015, 3) iz UJP je s 1. januarjem 2015 

prejemalo elektronske račune že 2.777 ustanov  (skupaj so prejeli 273.112 elektronskih 

računov, meseca marca 2015 pa že 343.183 elektronskih računov), v nasprotju z oktobrom 

2014, ko je elektronske račune prejemalo 857 proračunskih uporabnikov (skupaj je prejelo 

2.190 elektronskih računov). Pri pregledu podatkov na spletnem portalu UJP je bilo 13. 

februarja 2016 registriranih 19.891 izdajateljev elektronskih računov, od tega je bilo 2.942 

organizacij iz javnega sektorja (Bankart 2015). 

Preglednica 1: Prejemanje elektronskih računov pri proračunskih uporabnikih 

 Število proračunskih 
uporabnikov 

Skupno število prejetih  

e-računov 

Oktober 2014 857 2.190 

Januar 2015 2.777 273.112 

Marec 2015 2.777 343.183 

Vir: Arh Pilih 2015, 3. 

Po ugotovitvah Vehovar idr. (2003, 1) med dejavniki, ki vplivajo na uvedbo brezpapirnega 

poslovanja, najpogosteje najdemo tudi velikost podjetja, stopnjo prisotnosti IKT v podjetju, 

velikost projektov ter sektor podjetij.  

Walker (2009, 4–5) manjšo prisotnost brezpapirnega poslovanja v organizacijah pripisuje 

naslednjim dejavnikom: 

- s pojavom IKT se je povečala delovna storilnost, kar smo prej napisali na klasični način, s 

pisalnimi stroji, ročno, sedaj pišemo sicer v elektronski obliki, s pojavom IKT pišemo 

več, posledično tudi več tiskamo in več kopiramo, povečalo se je število napisanih 

dopisov, pisem, ponudb itd.; 

- ko začnemo nov proces, je običajno podprt s papirnim poslovanjem, šele ko je proces 

utečen, nastane potreba po optimizaciji delovnega procesa in takrat je približno 80 % 

procesa avtomatiziranega, v 20 % dela pa je še vedno prisoten papir; 

- ljudem je veliko lažje, da si papir natisnejo in berejo z njega, nekaterim to predstavlja 

veliko preglednejši način dela. 
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V magistrski nalogi se bomo osredotočili na dejavnike, ki vplivajo na odločitve, da 

organizacije zamenjajo papirno poslovanje z brezpapirnim. V vzorec empirične raziskave 

bodo zajete organizacije v Sloveniji, ki so uvedle brezpapirno poslovanje v večjem ali 

manjšem obsegu, kot tudi tiste, ki brezpapirno poslujejo le tam, kjer jim to nalaga zakonodaja 

(npr. razni obrazci za poročanje državi, elektronski računi v javnem sektorju itd.). 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Na podlagi raziskave, kjer bodo raziskani dejavniki, ki spodbujajo oz. zavirajo uvedbo 

brezpapirnega poslovanja, bomo prispevali k večji prisotnosti brezpapirnega poslovanja v 

organizacijah. 

Cilj naloge je analizirati stanje na področju obvladovanja dokumentacije v organizacijah v 

Sloveniji in preučiti dejavnike, ki organizacije spodbujajo oz. zadržujejo pri uvedbi 

brezpapirnega poslovanja. 

Z raziskavo bomo preverili, znotraj katerih delovnih procesov se izvaja brezpapirno 

poslovanje ter v kakšnem obsegu ga organizacije izvajajo (kako obvladujejo dokumentacijo o 

kadrih, proizvodnem procesu, komercialnem poslovanju, skladiščenju in transportu ...). 

Preverjeni bodo tudi postopki obdelave, kot je npr. 'skeniranje', elektronska likvidacija 

računov, elektronska hramba, elektronske plačilne liste ...  

Postavili smo si naslednje cilje raziskave: 

- pregled domačih in tujih virov ter literature, znanstvenih in strokovnih člankov s področja 

papirnega in brezpapirnega poslovanja,  

- s pomočjo ankete izvesti empirično raziskavo in poiskati dejavnike, ki vplivajo na 

odločitve za uvedbo brezpapirnega poslovanja in proti njej, 

- ugotoviti, v kakšnem obsegu organizacije v Sloveniji trenutno poslujejo brezpapirno ter 

katera področja znotraj organizacij prevladujejo (npr. logistika, računovodska in 

kadrovska dokumentacija, komerciala, interni projekti ...), 

- ugotoviti, kakšna je najpogostejša praksa pri delu z dokumentacijo (kaj se še tiska, koliko 

časa se porabi za iskanje dokumentov, kako je z varnostjo dostopov, hrambo, izločanjem 

dokumentacije ...), 

- med tistimi, ki poslujejo brezpapirno oz. le v manjšem obsegu, ugotoviti razloge za to. 

Raziskava je izhajala iz naslednjih hipotez (kvantitativna raziskava): 

- H1: Velikost organizacije z vidika števila zaposlenih pomembno vpliva na odločitve za 

uvedbo brezpapirnega poslovanja ter na obseg njegove uvedbe. 

- H2: Organizacije, ki imajo organizirano zunanje računovodstvo, brezpapirno poslujejo v 

manjšem obsegu kot tiste, ki imajo lastno računovodstvo. 
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- H3: Za uvedbo brezpapirnega poslovanja se organizacije odločajo predvsem zaradi 

priložnosti po ureditvi procesov dela. 

- H4: Na odločitve za uvedbo brezpapirnega poslovanja oz. proti njej najmanj vpliva 

predhodno izvedena analiza stroškov papirnega poslovanja. 

1.3 Metodologija raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem, teoretičnem 

delu so bili uporabljeni izsledki obstoječih raziskav na področju papirnega in brezpapirnega 

poslovanja v organizacijah, pregledana je bila tudi domača in tuja literatura.  

V drugem, empiričnem delu je bila uporabljena kvantitativna metoda raziskovanja, kjer so bili 

podatki zbrani s pomočjo ankete. Zaradi lažje analize in interpretacije podatkov smo v 

vprašalniku uporabili vprašanja zaprtega tipa.  

S spletno anketo je bilo preverjeno, v kakšnem obsegu organizacije upravljajo z dokumenti v 

elektronski obliki, katere vrste dokumentov so to ter kakšna je najpogostejša praksa pri delu z 

njimi.  

S pomočjo t-testa in multiple regresijske analize so bili preučeni dejavniki, ki vplivajo na 

odločitve za uvedbo brezpapirnega poslovanja. Preverjena je bila tudi povezanost med 

merjenimi spremenljivkami.  

S preizkusom enakosti varianc so bile proučene razlike med aritmetičnimi sredinami med 

vzorci oz. skupinami (z njo se bo preverjala H1 in H2). Najprej je bil izveden Levenov 

preizkus enakosti varianc. Glede na pridobljene rezultate (ali so variance enake ali ne) pa je 

bil v nadaljevanju uporabljen F-test oz. Robust Welsch test. 

Pri H1 so skupino sestavljale organizacije, ki so bile različnih velikosti glede na število 

zaposlenih. Znotraj posameznih skupin je bilo preverjeno, v kolikšnem deležu (v %) poslujejo 

brezpapirno ter kakšni so razlogi oz. zadržki za brezpapirno poslovanje. 

Pri H2 so bile skupine razdeljene glede na način, kako imajo organizacije organizirano 

računovodstvo (lastno računovodstvo, zunanje računovodstvo ali kombinacija obojega). Za te 

skupine smo namreč domnevali, da je obseg brezpapirnega poslovanja odvisen od 

organiziranosti računovodske službe. Ker smo želeli ugotoviti, s katerimi dejavniki je moč 

pojasniti, kaj vpliva na odločitve za uvedbo brezpapirnega poslovanja, je bil na podlagi tega 

zapisan linearni regresijski model. Ob tem smo predpostavili, da na uvedbo brezpapirnega 

poslovanja vplivajo zahteve vodstva oz. lastnikov, pobude zaposlenih, predhodne analize 

stroškov papirnega poslovanja, priložnost po ureditvi procesov itd. (H3 in H4). 
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Z multiplo (oz. multivariatno) regresijsko analizo, ki temelji na preučevanju odnosov med 

odvisno in neodvisnimi spremenljivkami, so bile analizirane vzorčno-posledične povezave 

med odvisno spremenljivko (uvedba brezpapirnega poslovanja) in neodvisnimi 

spremenljivkami (cena, usposobljenost zaposlenih, podpora vodstva, analiza stroškov ...). 

Neodvisne spremenljivke so v nadaljnjih postopkih preizkušanja domnev poimenovani 

regresijski koeficienti. Na podlagi preizkusa vrednosti regresijskih koeficientov so bili s 

preizkušanjem domnev preverjeni vplivi predpostavljenih dejavnikov na uvedbo 

brezpapirnega poslovanja (H3 in H4).  

1.4 Predpostavke in omejitve  

Predpostavljali smo, da se v času nastajanja tega dela zakonodaja ni bistveno spremenila (npr. 

kot je bila s 1. januarja 2015 obvezna zakonska zahteva, ki je prinesla obvezno uvedbo 

elektronskih računov javnim ustanovam in vsem organizacijam iz gospodarstva, ki poslujejo z 

njimi). 

V raziskavi smo upoštevali naslednje omejitve: 

- Ker bo anketni vprašalnik posegel v delovne procese v organizacijah, obstaja možnost, da 

bodo osebe, ki bodo sodelovale v anketiranju, morda slabo poznale obravnavano 

tematiko, npr. za kakšnega izmed procesov, ki bodo vključeni v raziskavo, kar bi lahko 

vplivalo na rezultate raziskave. 

- Ker je poudarek raziskave na delovnih procesih, v anketi ne bo raziskano področje 

obvladovanja dela z dokumentacijo v povezavi z zahtevami zakonodaje (Zakon o varstvu 

osebnih podatkov ZVOP, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter 

arhivih ZVDAGA, Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva UVDAG, 

Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV, Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1, 

Zakon o davčnem postopku ZDavP, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za 

proračunske uporabnike ZOPSPU-A ...), ker bi to vplivalo na obseg naloge. 

- Prav tako ne bodo podrobneje preučene posebnosti, ki jih nalaga zakonodaja javnim 

ustanovam (notranja pravila, akreditirana programska in strojna oprema, akreditirana 

hramba). 



 

6 

2 DOKUMENTACIJA V ORGANIZACIJAH 

Pri poslovanju organizacij so informacije razpršene vsepovsod, med drugim so tudi v 

dokumentih, ki predstavljajo zelo pomemben del premoženja organizacij. Dokumenti tako 

vključujejo znanje, ki izhaja npr. iz projektov, poročil, med drugim tudi zagotavljajo in 

podpirajo delovanje procesov organizacije. Če dokumentacija ni ustrezno obvladovana, lahko 

pomembne procese obremeni, upočasni ali prekine, bodisi zaradi zastarelih ali netočnih 

informacij, ki so v dokumentih, bodisi zaradi neustrezne tehnologije.  

Obseg dokumentacije, ki se izmenjuje in kroži, je odvisen od dejavnosti organizacije, njene 

velikosti, kompleksnosti procesov in števila ljudi, ki so v procese vključeni. Način izmenjave 

in hrambe dokumentacije lahko zato hitro preraste v veliko breme. Ustrezna optimizacija 

procesov pomembno vpliva na potek dela znotraj organizacije ter vpliva tudi širše navzven, 

pri poslovanju s kupci in dobavitelji. Smiselno je vzpostaviti takšen sistem, ki nam delo s 

papirji poenostavi, poveča preglednost nad njimi, olajša njihovo iskanje ter jasno določi 

odgovornosti, kdo lahko dela z njimi in na kakšen način (branje, popravljanje, pregledovanje 

itd.). 

2.1 Opredelitev dokumentacije 

Dokument je opisan kot listina z uradno veljavnostjo (osebna izkaznica, dokument o šolanju, 

deklaracija), kar kaže, potrjuje resničnost ali obstoj česa (SSKJ 2014). Dokument je izviren ali 

reproduciran zapis, ki je bil sprejet ali je nastal pri delu pravnih ali fizičnih oseb (Arhiv RS 

2013). 

Pri klasičnem poslovanju kroži v fizični, natisnjeni papirnati obliki veliko različnih 

dokumentov (Kodelja 2014): 

- vhodni dokumenti (npr. prejeta klasična pošta, telefaks sporočila, predračuni, računi, 

podpisane pogodbe s kupci in dobavitelji, dobavnice, reklamacije …), ki jih odgovorna 

oseba razdeli ustreznim osebam,  

- notranji dokumenti (npr. zapisniki sestankov, interni projekti, interni akti ...), 

- izhodni dokumenti (npr. računi, dopisi, ponudbe, pogodbe, plačilne liste …), ki se 

kuvertirajo in s plačilom poštnine dostavijo prejemniku v fizični obliki na njegov naslov. 

Koprivšek (1998, 6) navaja, da dokumente ne glede na to, na katerih nosilcih so shranjeni, 

delimo po naslednjih merilih: 

- po vsebini (dopisi, ponudbe, naročila, delovni nalogi, izdajnice, fakture itd.),  

- po mestu nastanka (razvojna dokumentacija, tehnična, tehnološka in operativna 

dokumentacija, kupoprodajna dokumentacija, proizvodna in skladiščna dokumentacija, 

računovodska dokumentacija), 
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- po mestu uporabe (interna dokumentacija, dokumentacija s poslovnimi partnerji, 

dokumentacija z banko, državnimi institucijami itd.). 

Pri poslovanju organizacije nastaja še vrsta drugih dokumentov. Njihova količina je odvisna 

od kompleksnosti poslovnih procesov, ki nastajajo, in števila subjektov, ki so vključeni v 

njihovo izmenjavo. Tudi beleženje delovnih procesov, ki se izvajajo na različne načine, med 

drugim njihovo izvajanje podpirajo dokumenti. To so npr.: 

- procesi v povezavi s kupci in dobavitelji: nabava, dobava, pogodbe, dopisi, reklamacije, 

izterjave, prejeta pošta, likvidacija prejetih faktur, 

- proizvodni proces: delovni nalogi, kontrolni listi, oddajnice, kalkulacije ..., 

- skladiščenje in transport, 

- upravljanje in vodenje organizacije, 

- interni projekti, 

- zaposlovanje in kadrovanje: kadrovska dokumentacija, pogodbe, odločbe o letnih 

dopustih, plačilne liste, potni nalogi,  

- računovodska dokumentacija ... 

Če povzamemo, lahko dokumentacijo razdelimo v pet glavnih skupin. Te so računovodska in 

kadrovska dokumentacija, dokumentacija o osnovnih sredstvih organizacije, dokumentacija o 

poslovanju s kupci in dobavitelji ter druga dokumentacija. 

Računovodska dokumentacija. Pretežni del dokumentacije vsake organizacije nastaja oz. se 

hrani v računovodstvu. To so različne poslovne listine, prejeti in izdani računi, bančni izpiski, 

dobavnice, naročilnice, dokumentacija o osnovnih sredstvih, kadrovska dokumentacija itd. 

Tako je od organizacije računovodske službe pogosto odvisno, na kakšen način bodo 

obvladovali dokumentacijo, kje se ta dokumentacija hrani in kako se izmenjuje. Pomembno 

vlogo pri tem ima tudi organiziranost računovodske službe – ali imamo lastno računovodstvo 

oz. ali te storitve za nas izvaja računovodski servis. 

Kadrovska dokumentacija je dokumentacija, ki se navezuje na zaposlene in je običajno 

shranjena v personalnih mapah zaposlenih. Med to dokumentacijo spadajo pogodbe o 

zaposlitvi, aneksi k pogodbam, spričevala o zdravniških pregledih, bolniški listi, plačilne liste, 

listine o vzdrževanih družinskih članih, potni nalogi, zapisniki o letnih razgovorih, potrdila o 

izobraževanjih in šolanjih, potrdila o opravljenem tečaju o varnosti pri delu ... Zakonodaja za 

to vrsto dokumentacije zahteva trajno hrambo dokumentacije, in sicer skoraj za večino 

dokumentov, ki se nanašajo na zaposlene. Organizacije, ki imajo večje število zaposlenih, 

posledično potrebujejo kar nekaj prostora v registratorjih in arhivih, če te procese obvladujejo 

papirno. 

Dokumentacija o osnovnih sredstvih organizacije. Nabavo osnovnega sredstva podpira 

obsežna dokumentacija, ki jo prav tako lahko hranimo v mapi v registru posameznega 
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osnovnega sredstva. Običajno so to naročilnica, dobavnica, predračun, račun, garancijski list, 

servisna knjižica, navodila za uporabo in še bi lahko naštevali. Inventurni listi se ob popisu 

sicer izpisujejo običajno iz ERP rešitev, vendar kljub temu tudi to področje, če ni 

obvladovano brezpapirno, prinaša s seboj kar nekaj 'papirologije'. 

Dokumentacija o poslovanju s kupci in dobavitelji. Pri poslovanju z dobavitelji, ko naročimo 

neko blago ali storitev, izdamo naročilnico. Ko blago prejmemo, dobimo dobavnico in račun. 

Vmesna faza je lahko tudi predračun. Nekatere organizacije izvajajo predhodno tudi 

potrjevanje naročilnic oz. predračunov, ki ga izvede vodstvo, pri drugih pa lahko takšne 

dokumente potrjuje več oseb. Če so ti procesi obvladovani 'peš' oz. papirno, pride do dolgih 

čakalnih vrst, da se proces odvije. Takšen račun ali naročilnica običajno kroži po organizaciji, 

saj čaka, da ga potrdijo vsi udeleženci. To velja tudi takrat, ko se npr. stroški za izstavljen 

račun delijo po oddelkih po različnih stroškovnih mestih. 

Druga dokumentacija – glede na velikosti organizacije in njene dejavnosti v podjetju 

nastajajo in krožijo še številni drugi dokumenti. Zagotovo ima vsaka organizacija 

dokumentacijo vezano na organizacijo podjetja, kot so razni akti, pravne zadeve, interni 

projekti. Če ima organizacija proizvodnjo, nastajajo tudi delovni nalogi, kontrolni listi, 

oddajnice, kalkulacije ... Nekatere vrste dokumentacije izhajajo tudi iz programskih rešitev, ki 

jih izpisujejo in delijo dalje med udeležence bodisi naprej v elektronski ali v papirnati obliki. 

Procesi, ki niso obvladovani s pomočjo programskih rešitev, običajno temeljijo na že 

natisnjenih obrazcih, ročno izpolnjenih ali izpolnjenih s pomočjo računalnika. Običajno so 

takšni postopki zelo zamudni, dragi in nepregledni za iskanje. 

2.2 Življenjski cikel dokumenta 

Faze življenjskega cikla posameznega dokumenta so prikazane v sliki 1.  

 

Slika 1: Primer življenjskega cikla dokumenta  

Vir: Kovačič idr. 2004, 190. 

Pot vsakega dokumenta, ki izhaja iz poslovnega procesa, se začne s pripravo in se običajno 

konča z arhiviranjem. Prehod iz ene faze v drugo je odvisen od procesa; pri vsakem prehodu 
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dokument spreminja svoj status. Dokument tako najprej ustvarimo oz. zajamemo, sledi 

spreminjanje, kjer dokument kroži med uporabniki v fizični ali elektronski obliki, zatem ga 

odgovorne osebe odobrijo. Če je udeleženih več oseb, lahko že prehod med posameznimi 

fazami povzroči zastoje. Pomemben del cikla je tudi hramba dokumentacije in ravno na tem 

mestu lahko hramba dokumentacije kaj hitro preraste v neobvladljivo breme.  

Markelj in Hrežnjak (2006, 12) pri dokumentih tako pojasnjujeta faze, skozi katere gre vsak 

dokument v svojem življenjskem ciklu: 

- nastanek dokumenta: elektronski oz. tiskan dokument ustvarimo oz. ga vnesemo v sistem, 

- sprememba dokumenta: v vsaki fazi življenjskega cikla se vsaj enkrat spremeni vsebina 

ali podatki v dokumentu, 

- gibanje dokumenta: lahko je ročno ali upravljano skozi računalniško rešitev, dokument 

kroži med uporabniki,  

- odobritev/soglasje: odvisno od organiziranosti organizacije, nekateri dokumenti 

potrebujejo potrditev oz. odobritev,  

- uporaba dokumenta: gre za uporabo vsebine v dokumentu v poslovnih procesih. 

Hramba in arhiviranje dokumentacije je zadnja faza v življenjskem ciklu dokumentov 

organizacije. Izhaja iz poslovnega interesa vsake organizacije, na drugi strani pa je to tudi 

zakonska obveznost, saj zakonodaja na tem področju odreja različne roke hrambe glede na 

vsebino dokumentacije, in sicer (Hajtnik 2014, 22): 

- eno, dve, tri, pet ali deset let,  

- trajno hramba, 

- arhivsko gradivo, ki je določba prisojnega arhiva. 

Organizacije imajo na področju hrambe različno prakso. Nekatere hranijo v registratorjih 

natisnjene dokumente, druge pa hranijo v elektronski obliki dokumente, ki so že v svojem 

izvoru bili v elektronski obliki kot tudi tiskane dokumente, ki so jih 'skenirali'. So pa tudi 

organizacije, v katerih je bila odločitev oz. pobuda za elektronsko izdajo zgolj na strani 

dobavitelja, zato elektronske dokumente tiskajo in hranijo v klasičnih arhivih. 

2.3 Podpora poslovnim procesom pri delu z dokumenti 

Globalizacija in konkurenca na trgu velikokrat vplivata na odločitve managerjev, kako bodo 

obvladovali procese v organizaciji, ki jo vodijo, da bodo še konkurenčnejši. Skrbno 

premišljena izbira ustrezne IKT rešitve v sodelovanju z izbranim računovodjo ali 

računovodskim servisom lahko obvladovanje dokumentacije v organizaciji zelo poenostavi.  
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2.3.1 Vloga managementa in računovodstva 

Management načrtuje in postavlja poslovne zahteve in pričakovanja organizacije. Na kakšen 

način bo organizacija upravljala z dokumentacijo, je odvisno prav od odločitev managementa. 

S spremenjenimi zahtevami na trgu se še bolj usmerja v iskanje rešitev, ki bodo omogočale 

čim večjo dodano vrednost. Osnovo za obvladovanje dokumentacije tako lahko že na začetku 

vzpostavi računovodstvo, saj upravlja z zelo veliko količino podatkov in informacij iz vseh 

procesov, ki se izvajajo v organizaciji.  

Management 

Management je odgovoren za zagotovitev potrebnih virov in sredstev, tako človeških kot tudi 

tehnoloških. V organizaciji ima management zelo velik, če ne celo ključni vpliv na uvajanje 

izboljšav in novosti. V večjih organizacijah so s tem namenom organizirani tudi posebni 

oddelki, kjer takšne odločitve med drugimi sprejemajo tudi IT managerji. Po ocenah 

svetovalno-analitske hiše Gartner v ZDA 65 % odločitev o investicijah na tem področju 

sprejmejo področni vodje, ki imajo več besed o tem, kaj in kako investirati, kot managerji v 

IT (Trnovec 2014, 2). 

Managerji močno vplivajo na pomembne odločitve organizacije. Znati morajo prepoznati, ali 

je v organizaciji obvladovanje dokumentacije učinkovito, in na podlagi tega morajo postaviti 

ustrezno strategijo. Pri tem morajo upoštevati tudi kulturo podjetja, ki lahko podpira ali ovira 

izvajanje ciljev in strategij, ki jih načrtuje management, in tako vpliva na obvladovanje 

podjetja in uspešnost managerjev (Tavčar 2009, 48). Zato so strategije managerjev lahko 

uspešne le takrat, ko se ujemajo s kulturo podjetja.  

Ko managerji uvajajo spremembe na področju IKT, tudi Azad (2002, 185–189) opozarja, da 

je treba pri tem upoštevati kulturo podjetja, procese in sisteme. Diagram (slika 2) prikazuje, 

kako spremembe vplivajo na zaposlene. 

 

Slika 2: Spremembe – ljudje, sistemi, procesi 

Vir: Azad 2002, 189.  
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Vpliv sprememb na 
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Po Pearslon in Sanuders (2010, 23) mora biti informacijska strategija usklajena skupaj s 

poslovno strategijo in organizacijsko strategijo (slika 3). Avtorja navajata, da moramo pri 

poslovni strategiji opredeliti, kaj želimo z njo doseči. Organizacijska strategija vključuje 

kadre, delovne procese, strukturo in načine zaposlovanja, ki omogočajo doseganje ciljev, 

informacijska strategija pa predstavlja načrt, kako to doseči. 

 

Slika 3: Trikotnik strategije informacijskega sistema 

Vir: Pearlson in Saunders 2010, 23.  

Kakšno strategijo na področju obvladovanja dokumentacije bo management spodbujal in 

uvajal v organizaciji, je odvisno tudi od njihove računalniške pismenosti in naklonjenosti 

novim tehnologijam. Zelo verjetno je, da bodo organizacije, v katerih je management precej 

konservativen in ni naklonjen spremembam, težko vpeljale novosti in spremenile obstoječi 

način dela. Pri tem se je treba tudi zavedati, da zgolj naklonjenost vodstva ni dovolj za 

učinkovito obvladovanje dela z dokumenti. Spremembe je treba pravilno predstaviti in 

izvajati tudi med zaposlenimi. Potrebna je prevzgoja organizacije, preobrazba njihovih 

procesov dela, ki traja kar nekaj časa. 

Računovodstvo 

Računovodje organizacijam vodijo temeljne poslovne knjige, kot sta dnevnik in glavna 

knjiga. Poleg ponavljajočih se postopkov, kot je knjiženje knjigovodskih listin, izdaja 

računov, izvajanje plačilnega prometa in obračuna DDV, vodijo tudi kadrovsko evidenco, 

obračunavajo plače in vodijo register osnovnih sredstev. Računovodja ima tudi ključno vlogo 

pri sestavljanju davčnega in zaključnega obračuna, pri simulaciji poslovnih in davčnih bilanc 

itd. Računovodje pripravljajo tudi poročila poslovodstvu in lastnikom, pogosto izvajajo tudi 

svetovanja s področja davkov, financ ter s pravnega področja (lahko v sodelovanju z 

zunanjimi strokovnjaki).  

Za računovodjo velja stereotip, da je pri svojem delu obkrožen s kupi papirjev. 

Računovodstvo se je pojavilo že pred nekaj stoletji, ko se je pričelo kopičiti bogastvo in se je 

začela pojavljati potreba po zapisih, ki so bili ročni (knjižbe o poslovnih dogodkih, terjatve 

Poslovna strategija 

Strategija organizacije Informacijska strategija  



 

12 

itd.). Obrazce in tabele so risali s šablonami. Kmalu je prišlo do prvega knjiženja blaga za 

sledenje poslovnim transakcijam, pojavile so se banke in krediti. Konec 19. stoletja sta bila 

izumljena prvi pisalni stroj in kalkulator, računalnik pa je glavno vlogo pri pisarniškem delu 

dobil v drugi polovici 20. stoletja (Cook 1989, 3). Prvi računalnik za poslovne namene je 

predstavilo podjetje IBM že leta 1953. Tehnološka evolucija je skozi čas način dela 

računovodij zelo spreminjala, od ročnih obdelav do informacijskih sistemov, ki so postopoma 

prevzeli in razbremenili računovodje zamudnega ročnega dela.  

Najnovejše tehnologije sedaj že omogočajo, da se razbremenimo dela s papirjem. Odločitev, 

kako bo potekalo obvladovanje dokumentov, je tako prepuščena organizacijam in njihovim 

računovodjem oz., če organizacijam te storitve opravlja zunanje računovodstvo, 

računovodskim servisom. 

Kdaj izbrati računovodski servis in kdaj imeti lastno računovodstvo – o tem se organizacije 

odločajo na podlagi različnih dejavnikov. Običajno je to odvisno od dejavnosti in obsega 

poslovanja. Po oceni Gospodarske zbornice Slovenije (Krivec 2015) naj bi bila meja nekje pri 

60 zaposlenih. 

Pri izbiri ustreznega računovodje oz. računovodskega servisa so organizacije postavljene pred 

svojevrstni izziv, saj trenutno v Sloveniji ni predpisov, ki bi omejevali opravljanje tega 

poklica. Število računovodskih servisov je po letu 1990 pričelo naraščati, s tem sta naraščali 

tudi ponudba in konkurenca, saj so številni posamezniki in podjetja iskali tržne priložnosti in 

možnost za zaslužek tako v redni kot dopolnilni dejavnosti (Snoj 2000, 38). Presežek na strani 

ponudbe računovodskih servisov so poglobile tudi subvencije za samozaposlitev, ki so se 

pojavile v Sloveniji v zadnjih nekaj letih. Po najnovejših ugotovitvah Gospodarske zbornice 

Slovenije je na trgu trenutno nekaj čez 4.500 računovodskih servisov, za opravljanje te 

dejavnosti pa bi jih zadostovalo že 1.500 (Krivec 2015). 

Management od računovodje potrebuje sprotne podatke o poslovanju organizacije, kar je v 

praksi lahko precej zapleteno in zahteva dodaten čas, še posebej, če takšno delo zaupamo 

računovodskemu servisu in ta ne skrbi dnevno za obdelavo podatkov o poslovanju 

organizacije oz. ureja stvari 'za nazaj'. Pozorni moramo biti tudi na to, da ne zaidemo v težave, 

povezane z dokumentacijo. Vsak dokument, prejet ali izdan račun, potni nalog itd., je treba 

prenesti do računovodje, ki ga poknjiži in shrani v arhiv.  

Težav, na katere lahko naletimo pri takšni cirkulaciji dokumentov, je več (Kodelja 2015):  

- dokumenti v računovodstvo ne prispejo pravočasno,  

- dokument se na poti izgubi,  

- ko je dokument vrnjen stranki, če nam storitev opravlja računovodski servis, ta nima več 

verodostojnega dokumenta, lahko si ga kopira, kar pa predstavlja ponovno dodaten 

strošek in goro papirja,  
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- če se dokumenti arhivirajo v računovodskem servisu, potem stranka nima takojšnjega 

vpogleda vanje. 

Da bi rešili vse te težave, je potreben nakup dodatne programske opreme in seveda zmogljiv 

računalnik, drage programske licence, kar nekaj časa je treba posvetiti tudi vzdrževanju 

programske opreme  … 

Če ima organizacija lastno računovodstvo, so prednosti pri obvladovanju dokumentacije 

naslednje: 

- računovodja zelo dobro pozna organizacijo in tudi njeno dokumentacijo,  

- računovodja je vedno blizu poslovodstva in ima zato tudi hitrejši dostop do vseh ključnih 

informacij, 

- zaupne informacije v dokumentih ostanejo znotraj organizacije, 

- dokumentacija ostane znotraj organizacije in ne odhaja iz nje, 

- pri obvladovanju dokumentacije ni odvisnostni od drugih oseb, 

- vsa odgovornost je običajno na eni osebi, to je na vodji računovodstva. 

V primeru zunanjega računovodstva pa se kažejo prednosti predvsem v naslednjih dejstvih: 

- nižji stroški kot če bi v lastni organizaciji zaposlili lastnega računovodjo (plača, telefon, 

elektrika ...), 

- odpade nakup ERP rešitve za vodenje knjigovodstva, saj jo uporablja samo računovodski 

servis, posledično odpadejo tudi stroški vzdrževanja, 

- računovodski servisi imajo več izkušenj pri obvladovanju dokumentov in vodenju 

računovodstva, saj opravljajo te storitve različnim organizacijam s podobnimi in drugimi 

dejavnostmi, 

- fleksibilnejša izbira med številnimi ponudniki tovrstnih storitev na trgu, 

- računovodski servisi nudijo tudi dodatne storitve, kot je npr. davčno in pravno 

svetovanje, 

- ni treba veliko razmišljati, kako obvladovati dokumentacijo, saj način obvladovanja 

dokumentacije običajno opredeli računovodskih servis, kar pa je lahko na drugi strani 

tudi slabost. 

Nekatere organizacije v praksi uporabijo obe možnosti in si delijo delo na način, da imajo v 

podjetju zaposleno knjigovodjo, ki skrbi za knjiženje, računovodski servis pa nudi podporo 

zahtevnejšim delom, izvaja nadzor, obračuna plače in pripravlja razna poročila. Naročnik, ki 

od računovodskega servisa zahteva pripravo informacij, ki jih potrebuje za svoje odločanje, 

pa mora imeti za to potrebno znanje (Hočevar 1999, 14). Vsekakor moramo biti pri odločitvi 

pozorni tudi na tehnično opremljenost računovodskega servisa ter na to, kje in kako bo 

hranjena dokumentacija ter kako bo organizacija v tem primeru dostopala do nje. Paziti 

moramo tudi na način dostave dokumentacije, saj fizična dostava na lokacijo izvajalca 
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tovrstnih storitev lahko predstavlja poleg obstoječih stroškov papirnega poslovanja še dodatno 

breme in še dodatno podaljšuje življenjski cikel dokumenta. 

2.3.2 Vloga računalniških rešitev 

Računalniške rešitve uporabnikom pomagajo pri boljšem obvladovanju svojih procesov. Na 

tržišču obstajajo različne rešitve – namizne, spletne ter v oblaku, ki zagotavljajo zelo dobro 

podporo poslovanju z dokumentacijo. Organizacije v praksi uporabljajo različne ERP, CRM 

in BI rešitve, ki jim omogočajo obvladovanje njihovih delovnih procesov, pri katerih nastajajo 

različni dokumenti. 

Že večina ERP rešitev danes temelji na avtomatski obdelavi podatkov, knjižb, odlikujejo jih 

tudi druge številne prednosti, saj povezujejo procese in delo med oddelki znotraj organizacije 

in tako vodstvu omogočajo informacije za odločanje. Z uporabo ustrezne računalniške rešitve 

se lahko tudi kakovost storitev računovodstva oz. servisa poveča, saj se lahko za preostanek 

časa računovodja posveti storitvam z večjo dodano vrednostjo, kot je le pretipkavanje 

podatkov in zamudno delo s papirji. 

Organizacije se zavedajo pomena dobrega izkoristka IKT, ki izboljšuje obvladovanje delovnih 

procesov. Na trgu so na voljo različni ponudniki programskih rešitev, ki omogočajo povezavo 

z DMS rešitvami in s tem podporo poslovanju z dokumentacijo, od hranjenja dokumentov, ki 

se generirajo samodejno v ERP rešitvah (izdani računi, pogodbe, plačne liste ...), kot tudi do 

obvladovanja drugih dokumentov, ki vstopajo v procese iz zunanjih virov s pomočjo 

'skeniranja' (prejeti računi, dobavnice …) ter drugih dokumentaciji, ki spremljajo poslovni 

proces (zapisniki sestankov, dopisi …), v praksi jih poimenujemo kot dokumentni sistemi oz. 

DMS. 

IKT ponuja velike priložnosti in izzive, ki pa zahtevajo spremembo miselne naravnanosti in 

pripravljenost na nov način dela, sodelovanja in življenja nasploh. Potrošniki, predvsem 

fizične osebe, so zelo dovzetni za uporabo novih rešitev na tem področju, kar dokazuje porast 

uporabe pametnih telefonov. Spremembe se potrošnikom zdijo samoumevne, predstavljajo 

jim intuitivno in prijetno izkušnjo. Izdelke, ki so na voljo, lahko sami preizkusijo, zaženejo, 

sami upravljajo s svojo zasebnostjo, poleg tega od produktov pričakujejo, da so dosegljivi od 

kjer koli ter iz katere koli naprave. 

Pavletič (2015) meni, da danes organizacije potrebujejo orodja, ki lajšajo skupno rabo in delo 

z dokumenti ter omogočajo sodelovanje med vsemi udeleženci ob naslednjih postopkih: 

- ustvarjanje dokumentov: za posamezno ponavljajočo se vrsto dokumenta si lahko delo 

olajšamo tako, da si ustvarimo predlogo za določen tip dokumenta (npr. prodajne 

pogodbe), ki jih opremimo z metapodatki. Če se dokument spremeni, sistem samodejno 
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zabeleži spremembe in ustvarja različice dokumenta, kar bistveno olajša delo vseh 

udeleženih oseb, bistveno tudi izboljša vpogled nad dogajanjem v dokumentacijo; 

- avtomatizacija in urejanje procesa obdelave oz. toka dokumentov: npr. za pregled in 

potrditev dokumenta določimo korake obdelave in odgovorne osebe ter dodeljene naloge, 

ki jih morajo izpolniti; 

- urejanje dokumentov: dokumente organiziramo po različnih tipih, ti se potem izvajajo in 

urejajo na poenoten način in sprožajo določene nadaljnje procese in obdelave z njimi 

(npr. likvidacija računa, potrditev pogodbe, potrditev naročilnice, potrditev pogodbe o 

zaposlitvi ...); 

- shranjevanje in distribucija: dokument na novo ustvarimo ali pa ga uvozimo, v sistem ga 

shranimo pod določenimi vnaprej nastavljenimi parametri (npr. ime dokumenta, datum 

shranjevanja, ime dobavitelja ...), kar zelo olajša in pospeši kasnejše iskanje. Pri tem je 

treba tudi urediti ustrezne pravice vseh udeleženih do urejanja, tiskanja, ogleda itd.;  

- arhiviranje: ko dokument odsluži svojo vlogo, pa tudi zaradi zakonskih zahtev, ga je 

treba arhivirati. Pri tem moramo biti še posebej pozorni na ohranjanje dokazne vrednosti 

elektronskih dokumentov. Arhiviranje je lahko urejeno tudi tako, da je povezano z 

zunanjim sistemom za dolgoročno elektronsko hrambo. 

Vendar izjemna prodornosti IKT pri potrošnikih po drugi strani ne sovpada s poslovnim 

svetom. V poslovnem svetu tehnologija, ki je pri uporabnikih tako hitro uspela, v organizacije 

prodira počasneje. Zakaj? 

Res je, da so poslovna okolja kompleksnejša in zato se tudi spremembe ne morajo zgoditi čez 

noč. Poleg tega zahtevajo tudi velike investicije. Organizacije imajo v uporabi še veliko stare 

IKT, v katero so v preteklosti veliko vložile in je zato toliko teže narediti preskok čez noč. 

Morda se tudi zavedajo bogastva svojih podatkov in jim povezovanje z zunanjim svetom 

predstavlja tveganje.  

Po podatkih SURS (2015) je četrtina podjetij v letu 2014 omogočila svojim zaposlenim 

izobraževanje za pridobitev veščin za delo z elektronskimi dokumenti. Več kot četrtina 

(28 %) podjetij je svojim zaposlenim omogočila izobraževanje za uporabo računalnikov in 

računalniških programov. Med njimi je bilo od tega 79 % velikih podjetij, 49 % srednje 

velikih ter 22 % majhnih podjetij. 

Slika 4 prikazuje intenzivnost uporabe IKT po podjetjih, ki jo je SURS na omenjenem 

podatkovnem portalu meril s kazalniki uporabe računalniške ali programske opreme IKT. Iz 

slike lahko hitro razberemo, da v podjetjih, ne glede na število zaposlenih, prevladuje nizek in 

zelo nizek digitalni indeks, le pri podjetjih z 250 ali več zaposlenimi izstopajo deleži visokega 

digitalnega indeksa, kjer je nekoliko večji tudi zelo visok digitalni indeks. Razliko bi lahko 

prepisovali dejstvu, da večje organizacije z večjim številom zaposlenih obvladujejo tudi večje 
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in kompleksnejše procese in zato se v takšnih podjetjih prej pojavi potreba po optimizaciji 

delovnih procesov s pomočjo IKT. 

 

Slika 4: Poskusni prikaz intenzivnosti uporabe IKT v podjetjih z deset ali več 
zaposlenimi, Slovenija, 2015  

Vir: SURS 2013.  

In prav na področju uporabe programskih rešitev v računovodstvu prihaja v zadnjih letih 

zaradi razvoja novih tehnologij do velikih premikov. Računovodje z odločitvijo, katero 

programsko rešitev bodo uporabljali ter na kakšen način bodo obvladovali dokumente, 

postavljajo mejnike in glede tega prihaja do razlik med organizacijami.  

2.4 Težave, ki nastajajo pri papirnem poslovanju 

Zaposleni dnevno ustvarjajo pomembne vsebine in dokumente, v katerih nastajajo velike 

količine informacij. S pretežnim delom dokumentacije tako rokuje, ureja, soustvarja, 

shranjuje, tiska, kopira veliko oseb. Organizacije imajo težko pod nadzorom obvladovanje 

življenjskega cikla papirnatega dokumenta. 

Iz vsakdanje prakse pri delu smo zasledili, da se sodelavci srečujejo z naslednjimi težavami: 

- zmanjšuje se preglednost,  

- prihaja do podvajanja podatkov, datotek,  

- dokumenti se tiskajo, kopirajo, podpisujejo, izmenjujejo,  

- izgublja se sledljivost nad spremembami, informacije se izgubljajo, 

- papir in zaposleni krožijo znotraj organizacije, dokumenti so izpostavljeni možnosti 

izgube, 

- nastajajo arhivi, stroški registratorjev in prostorov,  

- obstaja nevarnost uničenja, nepooblaščenega vpogleda,  

- iskanje je zamudno, saj so arhivi pogosto v drugih (oddaljenih) prostorih. 
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Tako je tipičnih stroškov, ki nastajajo v papirnem poslovanju, kar veliko (Kodelja 2015): 

- neposreden finančni vpliv imajo zagotovo papir, tiskalniki, oprema za tiskalnike, poštne 

znamke in ovojnice (kuverte), 

- s papirjem so povezani še drugi stroški, kot so stroški za servisiranje naprav, stroški 

registratorjev, prostorov za hrambo, stroški omar ter transportni stroški za dostavo, 

- pri vsem tem ne smemo spregledati še posrednega finančnega vpliva, kjer veliko časa 

potrebujemo za birokracijo, namesto da bi se osredotočili na svojo dejavnost organizacije, 

- procesi, ki so podvrženi birokraciji, se odvijajo počasneje, več časa potrebujemo za 

dostop do informacij, ki se nahajajo na papirju,  

- in ne nazadnje, veliko težavo predstavljajo tudi izločevanje dokumentov po preteku rokov 

hrambe ter zagotavljanje varnosti klasičnih arhivov pred krajami in naravnimi nesrečami. 

Da je lahko papirno poslovanje veliko finančno breme, prikazuje spodnja preglednica. V njej 

niso vključeni stroški, kot so npr. stroški tonerja, papirja, tiskalnikov in njihovega 

servisiranja, stroški klasične likvidacije itd.  

Preglednica 2: Stroški pri papirnem poslovanju 

 S. p. 
Manjše podjetje – 20 

zaposlenih 

Večje podjetje – 

100 zaposlenih 

Število zaposlenih 1 20 100 

Čas iskanja dnevno 10 minut 25 minut 25 minut 

Število kopij dnevno 5 100 1.000 

Število poštnih pošiljk mesečno 10 500 5.000 

Čas urejanja dokumentacije 10 minut 30 minut 30 minut 

Strošek klasičnega arhiva 20 EUR 100 EUR 1.000 EUR 

Bruto urna postavka zaposlenega 10 EUR 10 EUR  10 EUR 

Mesečni strošek 118 EUR 4.407 EUR 22.133 EUR 

Vir: Kodelja 2014.  

Veliko je tudi t. i. »skritih stroškov«, ki jih je teže ovrednotiti, kot npr.: 

- zamudno iskanje in brskanje po omarah in registratorjih, 

- podaljševanje procesov zaradi potovanja dokumenta od mize do mize in sprehajanje 

zaposlenih, 

- nepotrebno ustvarjanje kopij dokumentov, 

- pomanjkljiva administracija in nadzor arhivov, 

- stroški v primeru izgube ali uničenja zaradi naravnih nesreč. 

Pri papirnem poslovanju pa se lahko pojavijo tudi še tveganja, kjer se lahko zgodi, da bi 

pomemben dokument nekdo zaklenil v predal in odšel na dopust. V primeru ustrezno 

obvladovane dokumentacije in procesov, kjer nastajajo dokumenti, se tako zaposleni veliko 
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bolj osredotočajo na ostalo svoje delo. Ob zagotovitvi ustrezne stopnje varnosti pri dostopanju 

do dokumentov le pooblaščenim osebam pa je obvladovanje dokumentacije še toliko 

učinkovitejše. 

Varga (2015) ocenjuje, da največje breme pri delu z dokumenti izhaja iz naslednjih opravil: 

- iskanje pravih različic dokumentov na diskih, v elektronski pošti ali arhivih,  

- usklajevanje podatkov med udeleženci, 

- dolgotrajno čakanje na sodelavce, ki z dokumentom izvajajo določeno aktivnost 

(odobritev, potrditev, popravki itd.). 

Velikokrat se tudi zgodi, da se organizacije težko odpovejo uporabi zastarelih programskih 

rešitev in zastarele strojne opreme, saj so vanje v preteklosti vlagale veliko sredstev in znanja, 

po drugi strani pa se tudi zaposleni navežejo na takšen način dela, ki je bil nekoč nedvomno 

učinkovit, vendar današnji čas prinaša še večje prednosti in še bolj poenostavlja delo z 

dokumenti. Zavedati se moramo, da nastaja vse več dokumentov, ki so že v svojem izvoru 

elektronski. 

Danes zgolj orodja, ki omogočajo ustvarjanje in urejanje dokumentov, niso več dovolj, kot 

tudi ne uporaba informacijskega sistema in računalniških rešitev, da bi lahko že govorili o 

brezpapirnem poslovanju. Varga (2015) meni, da je za urejeno elektronsko poslovanje nujen 

sodoben dokumentni sistem, saj je upravljanje dokumentov napredovalo v upravljanje vsebin, 

ki prispevajo informacije, ki so nastale z različnimi tehnologijami ter v različnih poslovnih 

procesih. Šele ko jih ustrezno obvladujemo, dosežemo konkurenčno prednost na tem 

področju. 

Evolucija računovodstva v oblaku presega pričakovanja povprečnih uporabnikov, saj 

prihajajo nove generacije programskih aplikacij. To pa zahteva premik v načinu razmišljanja, 

treba je biti odprt do sprememb in novosti, če želimo biti konkurenčni in v koraku s časom. 

Po mnenju Varge (2015) je za učinkovito skupinsko delo treba poiskati takšno programsko 

rešitev, ki: 

- omogoča vsem udeleženim sočasno delo na istem dokumentu, 

- ima dobro razdelane pravice dostopa (urejanje, le vpogled ...),  

- zagotavlja avtorizacije zaposlenih,  

- zagotavlja ustrezen sistem 'verzioniranja' in sledljivosti zgodovine različic. 

Walker (2009, 4–5) med razloge za manjšo prisotnost brezpapirnega poslovanja v 

organizacijah pripisuje naslednjim dejavnikom: 

- s pojavom IKT se je povečala delovna storilnost, kar smo prej napisali na klasični način, s 

pisalnimi stroji, ročno, sedaj pišemo sicer v elektronski obliki, s pojavom IKT pišemo 

več, posledično tudi več tiskamo in več kopiramo, povečalo se je število napisanih 

dopisov, pisem, ponudb itd.; 
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- ko začnemo nov proces, je običajno podprt s papirnim poslovanjem, šele ko je proces 

utečen, nastane potreba po optimizaciji delovnega procesa in takrat je približno 80 % 

procesa avtomatiziranega, v 20 % dela pa je še vedno prisoten papir; 

- ljudem je veliko lažje, da si papir natisnejo in berejo iz njega, nekaterim to predstavlja 

veliko preglednejši način dela. 

Težave se pojavljajo tudi na področju dolgoročne hrambe, kjer je stroškov kar precej. 

Uporaba papirja, tiskalnikov in kartuš povzroča tudi negativne vplive na okolje: 

- pri proizvodnji papirja in kartuš se trošijo velike količine vode in energije, te potrošnje v 

primeru brezpapirnega poslovanja ni, 

- nastaja tudi velika količina odpadkov, ki niso biorazgradljivi in jih ni mogoče reciklirati 

(CD, DVD, trdi diski ...), 

- v primerjavi s klasično hrambo dokumentacije predstavlja velik prihranek energije. 

Sarantis (2002, 5) ocenjuje, da za izdelavo ene tone papirja porabimo 98 ton različnih virov 

dobrin. Po podatkih Okoljsko-raziskovalnega zavoda ORZ (2015) za eno tono novega papirja 

potrebujemo okoli 17 debel mladih dreves, pri eni sami toni starega papirja je mogoče 

privarčevati okoli 4 milijone litrov vode, ki jo tovarne onesnažijo s proizvodnjo celuloze in 

papirja. S to količino vode bi lahko napolnili 16 olimpijskih bazenov. Pri tem pa ne gre 

zanemariti dejstva, da lahko eno samo drevo prečisti 25 kilogramov onesnaženega zraka v 

enem letu. Tudi uporaba enega zavitka recikliranega papirja namesto navadnega pomeni 3 kg 

CO2 manj v zraku. Okolje onesnažujejo tudi dostavniki poštnih pošiljk, ki tedensko prevozijo 

400 km, letno izpustijo v okolje 5,5 tone CO2. 

Prispevek dokumentnih sistemov v današnjem času prekomernega trošenja energije je 

izjemnega pomena, saj: 

- posredno pripomorejo k ohranjanju bogastva gozdov, 

- z zmanjšanjem potrebe po nosilcih podatkov, kartušah in strojni opremi se bo zmanjšala 

tudi potrošnja vode, s tem pa se ohrani pitna voda za druge namene, 

- z zmanjšanjem proizvodnje papirja, nosilcev podatkov in strojne računalniške opreme se 

zmanjšuje tudi poraba energije, ki bi jo potrebovali za proizvodnjo, s tem pa tudi poraba 

energentov, ki so v veliki meri neobnovljivi, 

- posledično se zaradi zmanjšane porabe konvencionalnih nosilcev podatkov zmanjša tudi 

količina odpadkov; še posebej je to pomembno pri odpadkih, ki niso biorazgradljivi in jih 

ni moč reciklirati (CD, del DVD-jev, arhivski trakovi, trdi diski), 

- tiskajo se samo še zakonsko zahtevana poročila, ki jih ni mogoče oddati preko davčnih 

elektronskih komunikacijskih kanalov, 

- ni več potrebe po arhiviranju papirnih dokumentov. 
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Prehod na brezpapirno poslovanje zagotovo odpravi marsikatero breme. Fabunmi idr. (2006, 

31–32) predlagajo za prehod na digitalizacijo naslednje korake: 

- opredelitev politike, 

- odobritev politike, 

- priprava plana in finančne konstrukcije ter načina spremljanja projekta, 

- nabava ustrezne tehnologije, 

- sprejem administrativne odločitve o načinu izvedbe, 

- izobraževanje zaposlenih, 

- spoštovanje avtorskih pravic, 

- implementacija in testiranje, 

- ovrednotenje projekta. 

Pri tem Fabunmi idr. (prav tam) predlagajo še, da se najprej tudi temeljito opredeli tehnično 

rešitev, ki jo sestavljajo osebni računalnik, skener; programska oprema za digitaliziranje ter 

programska oprema za iskanje in pregledovanje dokumentov. 
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3 BREZPAPIRNO POSLOVANJE V ORGANIZACIJAH 

Izraz 'brezpapirno' se je po nekaterih izsledkih prvič pojavil leta 1975 v članku z naslovom 

»The office of the future«, ki je bil v reviji Business Week objavljen 30. junija 1975. Tukaj je 

bil tudi prvič omenjen koncept o polno avtomatizirani pisarni brez papirja. Prvi DMS-ji so 

nastali že v letu 1990 in so bili v svoji osnovi ustvarjeni za elektronsko obvladovanje 

dokumentov. Njihova implementacija pa ne obsega zgolj tehnologije, na prvem mestu so 

tukaj ljudje, organizacije, njihova kultura ter prilagodljiv projektni management (Azad 2002, 

185).  

Po Arhiv RS (2013) je gradivo v digitalni obliki lahko ustvarjeno kot izvorno in je rezultat 

uporabe informacijske tehnologije (izvorno digitalno gradivo) ali pa gre za klasično 

dokumentarno gradivo, ki je bilo digitalizirano kasneje (digitalizirano gradivo). 

3.1 Opredelitev brezpapirnega poslovanja 

Obstajajo različne opredelitve, kaj pomeni brezpapirno poslovanje. Walker (2009, 3) 

opredeljuje elektronsko poslovanje kot proces oz. funkcijo, ki je sposobna delovati brez 

uporabe papirja tako pri vhodnih kot izhodnih aktivnostih. Papir je namenjen zgolj prenosu 

podatkov osebam, ki so vključene v delovni proces. Avtor navaja, da je izraz brezpapirno 

pogosto uporabljen tudi z namenom, ko govorimo o 'skeniranju' in elektronski hrambi.  

Za razliko od papirnega poslovanja se pri brezpapirnem poslovanju srečujemo z nekaterimi 

novimi izrazi, ki so predstavljeni v nadaljevanju. 

Zajem oz. digitalizacija pomeni pretvorbo iz fizične oblike (papir) v digitalno. Dokumenti 

prihajajo v organizacijo v papirni in elektronski obliki, v različnih formatih, različnih velikosti 

ter različno čitljivostjo. 

Klasifikacijski načrt je po Žumru (2015, 7) srce vsakega informacijskega sistema, ker določa 

vsebine in roke hranjenja ter daje strukturo sistemu. Pri delu z dokumenti predstavlja temeljni 

dokument šifrant za razvrščanje gradiva. Na podlagi klasifikacijskega načrta vsak dokument v 

organizaciji uvrstimo v določeno skupino (npr. 0 – organizacija podjetja, 1 – delovna 

razmerja, 3 – investicije itd.), kjer določimo rok hrambe. Zakonodaja obvezuje k obvezni 

uporabi klasifikacijskega načrta samo javni sektor, vendar je zaradi bolj urejenega poslovanja 

z dokumenti priporočljiva uporaba tudi za gospodarstvo. 

Digitalni podpis je nadomestilo za lastnoročni podpis, Zakon o elektronskem poslovanju in 

elektronskem podpisu (ZEPEP) v 15. členu pravi, da je varen elektronski podpis, overjen s 

kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu 

podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost. 
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Časovni žig dokazuje obstoj elektronskega dokumenta v času, navedenem na časovnem žigu, 

dokument se pošlje strežniku SI-TSA (Slovenian Time Stamp Authority), ki nanj dopiše čas 

in ga podpiše s svojim zasebnim ključem oz. časovnim žigom (Hajtnik idr. 2015, 6/2–16). 

Revizijska sled beleži na dokumentu celotno dogajanje, nanj uporabnik ne more vplivati. Je 

vrsta zapisa, podobna dnevniku, v katerega se beleži, kaj se je dogajalo z dokumentom (kdo in 

kdaj je vpogledal, spreminjal itd.). Revizijska sled ima funkcijo varovanja informacij. 

Metapodatki vsebujejo informacije o dokumentu, ki so nujni pri shranjevanju dokumentov. 

Pomagajo nam ugotoviti, kje, kdaj, kdo in zakaj je neko gradivo ustvaril, komu ga je 

posredoval, kdo je vpogledoval, spreminjal itd. Pomagajo nam tudi pri iskanju dokumentov v 

informacijskem sistemu (Hajtnik idr. 2015, 6/2–16). Po ETZ 2.1 so minimalne zahteve za 

metapodatke za dokumente identifikacijska oznaka, naslov oz. kratka oznaka vsebine, datum 

prejetja oz. nastanka, avtor, naslovnik. 

Signirni načrt opredeljuje pravice, kdo lahko dostopa do določenih dokumentov ter v kakšni 

meri, kam dokument potuje po organizaciji, kakšne naloge imajo zaposleni povezane z 

dokumentom, kaj lahko z dokumentom počnejo (branje, tiskanje, popravljanje posredovanje 

itd.). Signirni načrt je obvezen za javni sektor. 

Notranja pravila so instrument za zagotavljanje verodostojnosti elektronskega gradiva 

proračunskih uporabnikov (Mrdavšič in Škofljanec 2014, 5) in opredeljujejo pravilno 

izvajanje delovnih postopkov, opredeljujejo odgovorne osebe in dokumentacijo postopkov. 

So obvezna za vse proračunske uporabnike, ki poslujejo elektronsko. Organizacije jih lahko 

pripravijo same, s pomočjo svetovalcev, ali pa prevzamejo vzorčna notranja pravila iz 

sorodne dejavnosti, če obstajajo (npr. vzgojno-izobraževalni zavodi). 

Sistemi za upravljanje dokumentov sorešitve, ki podpirajo 'skeniranje' in arhiviranje papirnatih 

dokumentov, ki dnevno nastajajo v organizaciji. Podpirajo različne faze obvladovanja 

dokumentacije, kot je npr. izdelava dokumenta, sledljivost, elektronski podpis. 

DMS oz. v praksi se uporablja tudi EDMS (Electronic Document Management System) 

pomeni rešitev oz. dokumentacijski sistem za upravljanje dokumentov, ki podpira vse faze v 

življenjskem ciklusu dokumentov, od zajema, shranjevanja, indeksiranja, preiskovanja do 

distribucije in arhiviranja dokumentov. 

Akreditacija opreme in storitev je postopek, ki potrjuje skladnost strojne opreme (strežniki, 

knjižnice, optični bralniki, diskovna polja) in programske opreme (DMS, ERP ...) ter storitev 

za zajem in elektronsko hrambo z zahtevanimi predpisi, ki veljajo za proračunske uporabnike. 

Po 86. členu ZVDAGA je akreditacija pogodben odnos med ponudnikom in Arhivom 

Republike Slovenije. Z akreditacijo Arhiv Republike Slovenije potrdi ponudnikom tovrstnih 

storitev skladnost s predpisi. Postopek je prostovoljen. Ob podelitvi sklepa je ponudnik 
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objavljen v registru akreditirane hrambe na spletni strani Arhiva Republike Slovenije. 

Podrobnosti so opisane v ZVDAGA, UVDAG in ETZ. 

Dokumentarno gradivo po 2. členu ZVDAGA predstavlja vse vrste in oblike zapisov, ki so 

bili prejeti ali pa so nastali pri poslovanju tako pravnih kot tudi fizičnih oseb. Žumer (2008, 

22) navaja, da je to izvirno in reproducirano gradivo, ki je nastalo pri poslovanju in delu 

pravnih in fizičnih oseb. Sem spada pisano, risano, magnetno, tiskano, fotografirano, 

fonografirano ali kako drugače zapisano gradivo. 

Elektronski račun ima dva različna pomena, ker obstajata dve različni vrsti računov: eden 

izmed njiju je elektronski račun v standardizirani strukturi, kot je XML, in omogoča 

avtomatsko obdelavo. Drugi je račun v elektronski obliki, ki ne omogoča avtomatske 

obdelave (npr. pdf računi) in zahteva ponovno prepisovanje podatkov iz računa, naknadno je 

treba ta račun za razliko od prvega poknjižiti. V Sloveniji je zaznati porast uporabe 

elektronskih računov z letom 2015. Elektronski računi tako posegajo v področje tiste 

dokumentacije v organizaciji, ki se nanaša na naročila in plačila. Katerega od dveh načinov 

bodo izbrala podjetja, je odvisno od njihove poslovne odločitve. 

Arhivsko gradivo je tisto dokumentarno gradivo, ki ima trajen pomen za fizične in pravne 

osebe ter za zgodovino, kulturo, znanost oz. pravni interes. Imetnik takšno dokumentarno 

gradivo izroči pristojnemu arhivu (Hajtnik 2014, 8). 

Elektronska hramba in elektronski arhiv. Pri elektronski hrambi je za hrambo gradiva v 

digitalni obliki odgovoren ustvarjalec sam. Ko pa se to gradivo prenese na pristojen arhiv, je 

za zagotavljanje verodostojnosti odgovoren pristojen arhiv (Hajtnik 2014, 9). Razlika je torej 

v nosilcu, ki zagotavlja verodostojnost gradiva. Roke hrambe določa različna zakonodaja. 

Dolgoročna hramba se razlikuje od dokumentnega sistema po tem, da slednji predstavlja 

zgolj rešitev za upravljanje z dokumenti do faze arhiviranja. Ker pa zakonodaja tukaj 

predpisuje različne roke hrambe za tisto, ki je daljša kot pet let, pride na vrsto dolgoročna 

hramba. Obliko zakonsko predpisuje Arhiv Republike Slovenije. Shranjena mora biti najmanj 

na dveh lokacijah, med katerima je razdalja vsaj 50 km. Predpisani so tudi ukrepi za 

zagotavljanje neprekinjenega poslovanja in zaščito pred tveganji. Če si npr. v knjižnici 

izposodimo knjigo iz leta 1997, jo lahko beremo še danes, z računalniškimi mediji iz leta 

1997, recimo z disketo, pa ni tako. Po vsej verjetnosti bodo že težave, ker ne bomo imeli 

pogona, ki bi jo znal prebrati. Organizacije se v primeru dolgoročne hrambe odločajo za 

lasten sistem ali pa storitev najamejo v oblaku (outsourcing). 

3.2 Pravna ureditev 

Področje brezpapirnega poslovanja ureja kar veliko zakonov. Poleg nekaterih splošnih, ki so v 

nadaljevanju omenjeni in veljajo za vse organizacije, veljajo za javne ustanove, ki elektronsko 
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poslujejo in hranijo svoje dokumente v elektronski obliki, še nekateri dodatni predpisi. Tako 

morajo javne ustanove za razliko od gospodarskih subjektov sprejeti notranja pravila, ki 

urejajo področje zajema, elektronske hrambe in drugih storitev. Ta jim mora predhodno 

potrditi še Arhiv Republike Slovenije. Poleg tega morajo javni zavodi uporabljati tudi 

akreditirano strojno in programsko opremo, osebe, ki bodo delale s takšno dokumentacijo, pa 

morajo opraviti strokovni izpit ipd.  

Področje ravnanja s poslovno in računovodsko dokumentacijo urejajo naslednji predpisi 

(Žumer 2015, 4 ) 

- Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006), 

- Slovenski računovodski standardi št. 21, 22 in 23 (Ur. l. RS, št. 80/2011, 118/2005), 

- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/1999), 

- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/2006, sprememba 83/2012), 

- Zakon o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006), 

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/1999, dopolnitev 73/2004), 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 6/2004, 94/2007), 

- Zakon o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/2001), 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2003), 

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/2000).  

Področje elektronske hrambe in arhiviranja elektronskega gradiva glede upravljanja, 

varovanja in posredovanja gradiva ureja različna zakonodaja, ki jo navaja Hajtnikova (2014, 

12–15), in sicer: 

- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA): temeljna 

podlaga za pravno ureditev, predpisuje pogoje strojne in programske opreme za zajem in 

elektronsko hrambo, postopke spreminjanja gradiva v digitalno itd.; 

- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG): določa in 

opredeljuje pripravo in organizacijo za zajem in hrambo elektronskega gradiva, 

opredeljuje vsebino notranjih pravil, pogoje za varno dolgoročno elektronsko hrambo ter 

nosilce zapisa; 

- Enotne tehnološke zahteve (ETZ; Arhiv RS 2013): predpisujejo pogoje za izpolnjevanje 

ZVDAGA in drugih podzakonskih zapisov s področja poslovanja, organizacije in 

tehnologije; 

- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP): temeljni predpis o 

elektronskem poslovanju, ki med drugim izenačuje lastnoročni in elektronski podpis; 

- Zakon o dostopu informacij javnega značaja; 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov; 

- Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 43/2004 in 109/2012). 
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Tudi roke hrambe dokumentacije določajo številni zakoni in predpisi (Hajtnik idr. 2015, 5/2–

38): 

- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov, 

- Pravilnik o kazenski evidenci, 

- Zakon o elektronskih komunikacijah, 

- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in 

- nekateri drugi predpisi. 

Če pa se potem poglobimo še v posamezne procese, za primer vzemimo le kadrovsko 

dokumentacijo, moramo biti tu pozorni še na naslednje zakone, ki to področje še dodatno 

urejajo; to so (Žumer 2015, 3): 

- Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), 

- Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013. 78/2013), 

- Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 111/2013). 

Poleg tega za javne zavode veljajo še nekatera dodatna zakonska določila, in sicer: 

- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. l. RS, št. 

111/2013), 

- Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev 

ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, 

- Uredba o upravnem poslovanju, 

- posamezni različni predpisi po področjih (šolstvo, zdravstvo ...), 

- splošni pogoji za izvajanje akreditacije in 

- Zakon o tajnih podatkih. 

Obvladovanje dokumentacije urejajo tudi številni mednarodni standardi in priporočila: 

- SIST ISO 15489:2005 Information and documentation: records management (Slovenski 

inštitut za standardizacijo 2005), 

- ISO 14721:2012 Space data and information transfer system-open archival information 

system (OASIS): reference model (ISO 2012), 

- SIST ISO/IEC 27001:2013 Sistem upravljanja in varovanja informacij (Slovenski inštitut 

za standardizacijo 2014), 

- MoReq – Model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov (Arhiv RS 2005) in 

- družina ISO/IEC 27000: standardi informacijske varnosti. 

Zakonodaja proračunskim uporabnikom pri brezpapirnem poslovanju nalaga še obvezen 

klasifikacijski načrt ter notranja pravila, ki morata biti potrjena pri Arhivu Republike 

Slovenije. Prav tako morajo proračunski uporabniki uporabljati akreditirano programsko 

opremo za zajem, pretvorbo in hrambo pri Arhivu Republike Slovenije, ki je objavljena v 
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Registru akreditirane hrambe in opreme, ki je dostopen na spletnih straneh Arhiva Republike 

Slovenije, ki deluje pod okriljem Ministrstva za kulturo. Nekatera področja, kot so vzgojno–

izobraževalni del, kultura in umetnost, pravosodje, zdravstvo itd., urejajo še drugi posebni 

predpisi. 

Tudi gospodarstvo urejajo nekateri drugi predpisi, kot npr.: 

- Zakon o gospodarskih družbah, 

- Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, 

- Zakon o računovodstvu, 

- Slovenski računovodski standardi, 

- Zakon o davčnem postopku ter  

- nekatera posebna določila za organizacije s področja gradbeništva, prometa, gostinstva, 

kmetijstva itd. 

Za gospodarstvo sicer klasifikacijski načrt ni obvezen, je pa zelo priporočljiv, saj olajša delo z 

dokumenti, pospeši iskanje in izboljšuje organiziranost dokumentacije. Notranja pravila niso 

potrebna. 

3.3 Podpora poslovnim procesom pri delu z dokumenti 

Brezpapirno poslovanje udeležencem prinaša številne koristi v obliki zniževanja različnih 

stroškov, skrajšuje se poslovni cikel ter ustvarjajo se nove tržne priložnosti (Kovačič idr. 

2009, 57–60). Brezpapirno poslovanje skrajša življenjski cikel dokumenta, saj se večino 

opravil avtomatizira. 

Prehod na brezpapirno poslovanje organizacijam prinaša priložnost, da uredijo procese, 

vezane na obvladovanje dokumentacije, pospešijo dostop do informacij in dokumentov ter 

dosežejo večjo razpoložljivost dokumentov »na klik«, brez zamudnega iskanja v arhivskih 

objektih in registratorjih. Na takšen način organizacije tudi laže pridobijo nadzor nad 

dokumentacijo, povečajo varnost in se zaščitijo pred izgubo in poškodbo dokumentov v 

fizični obliki. Izboljšajo se tudi delovni pogoji in skupinsko delo. Pri tem je ključna podpora 

managementa, računovodstva in uporaba ustrezne programske rešitve. 

Podporo na tem področju nudita tudi EU in Vlada Republike Slovenije, med drugim tudi s 

projektom 'Spodbujajmo zelena delovna mesta' (Karba idr. 2014, 4), ki spodbujajo 

gospodarske dejavnosti, ki svojo konkurenčnost gradijo na naravnih in človeških virih ter 

prispevajo k podnebnim in zaposlitvenim ciljem, ki jim je Slovenija s članstvom v EU 

zavezana. Zelena delovna mesta med drugim spodbujajo ozelenjevanje izdelkov, storitev 

delovnih procesov, med katerimi je tudi poslovanje z dokumentacijo. V metodologiji in 

zasnovi omenjenega projekta je namreč tudi sistem na integrirano okoljsko-ekonomsko 

računovodstvo. Kot prvi tovrstni mednarodni standard (System of environmental-economic 
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accounting) je sprejela komisija Združenih narodov na 43. zasedanju leta 2012. Poleg 

omenjenega metodologija vključuje tudi Sektor okoljskega blaga in storitev ter Zelena 

delovna mesta za dostojno delo v trajnostnem, nizkoogljičnem svetu (Karba idr. 2014, 9). 

3.3.1 Vloga managementa in računovodstva 

Prehod na brezpapirno poslovanje predstavlja investicijo, ki pomembno vpliva na delovanje 

organizacije, njegova implementacija zahteva uspešno sodelovanje uporabnikov, zato je 

močna podpora vodstva zelo pomembna in zelo vpliva na uspešnost implementacije ter na 

njegovo nadaljnjo uporabo pri zaposlenih in vseh ostalih, vključenih v proces.  

Prehod na brezpapirno poslovanje mora temeljiti na jasno začrtani strategiji organizacije z 

zavedanjem, da gre za kompleksen projekt, ki vključuje organizacijske spremembe in 

predstavlja velik poseg v ustaljen način dela zaposlenih. Upoštevati je namreč treba dejstvo, 

da so nekateri še vedno zelo navezani na papir, saj je danes tiskanje dokumentov enostavnejše 

kot kadar koli doslej. Upoštevati je treba tudi dejavnost organizacije, saj se morda zaradi 

narave dela ne bo mogoče povsem znebiti papirja. Zato je smiselno, da se digitalizira le tiste 

procese in tista področja dela, kjer je to stroškovno upravičeno. 

Černota (2015, 48) podarja, da mora biti učinkovito pisarniško poslovanje zahteva vodstva. 

Management se mora najprej zavedati, kaj pomeni učinkovito obvladovanje dokumentacije in 

hramba dokumentov. Na takšen način tudi zaposleni potem sledijo vzoru.  

Izbira ustrezne rešitve za obvladovanje dokumentov je odvisna predvsem od potreb podjetja 

in ciljev, ki jih organizacija in management želita doseči. Spodnja slika 5 prikazuje razvrstitev 

informacijskih sistemov glede na funkcije, ki jih opravljajo za organizacije.  

 

Slika 5: Vrste informacijskih sistemov  

Vir: Colos 2016. 
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Uporaba ustrezne informacijske rešitve ima skupaj z izbiro ustrezne strojne opreme zelo 

pomembno vlogo pri poenostavitvi dela vseh udeleženih v procesih ter posledično pri delu z 

dokumenti. Pozorni moramo biti tudi na varnost podatkov ter na odločitve glede zagotavljanja 

varne hrambe.  

Management mora zagotoviti varno elektronsko hrambo, kar v 16. členu podrobneje ureja 

UVDAG. Upoštevati moramo tudi ETZ, ki opredeljujejo pogoje s področja poslovanja, 

organizacije, in ZVDAGA. Po Hajtnikovi (2014, 33) je treba upoštevati naslednja načela 

varne elektronske hrambe: 

- dostopnost: gradivo mora biti ves čas dostopno pooblaščenim osebam in pred izgubo oz. 

okrnitvijo celovitosti; 

- uporabnost: gradivo mora biti primerno za branje, tiskanje, reprodukcijo; 

- celovitost: gradivo mora imeti dokazljivost izvora ves čas hrambe, mora biti 

nespremenjeno; 

- avtentičnost: obstajati mora dokazljivost povezanosti z izvirnim gradivom, pri tem nam 

pomagajo elektronski podpis, časovni žig in drugi organizacijski ukrepi; 

- zaupnost: preprečiti je treba namerno ali nenamerno razkritje podatkov; 

- varovanje kulturnega spomenika: nanaša se na arhivsko gradivo; 

- zelo pomembno je, da je vodstvo v strateškem načrtu jasno opredeli pričakovane cilje in 

spremembe ob prehodu na brezpapirno poslovanje. 

Zelo pomemben vpliv, kako bo organizacija obvladovala dokumente, če ne celo ključen, ima 

lahko računovodstvo oz. računovodski servis; če za organizacijo to storitev opravlja zunanji 

izvajalec, je ta vidik še toliko bolj pomemben. To pa zato, ker se v računovodstvo stekajo vse 

ključne informacije in podatki o poslovanju organizacije, ki so tudi zakonsko predpisani. Zato 

posledično prav računovodstvo upravlja z veliko količino informacij, podatkov in 

dokumentacije o organizaciji.  

Če se želijo računovodje razbremeniti dela s papirjem, morajo takšen način dela zahtevati tudi 

od drugih oddelkov, saj so procesi med seboj povezani. Zato prav računovodja lahko zelo 

pomembno vpliva na način obvladovanja dokumentov tudi v ostalih oddelkih.  

Tako lahko računovodja v organizaciji predlaga, da se pri ostalih procesih prične brezpapirno 

poslovati in elektronsko potrjevati prejete in izdane račune. Tako lahko organizacije npr. že 

pri razgovorih z dobaviteljih zahtevajo izdajo elektronskega računa, enako ravnajo tudi 

prodajni oddelki, ki se pri razgovorih s kupci dogovarjajo za elektronske račune. Organizacija 

takšen način dela lahko enostavno nadgradi tudi z elektronsko likvidacijo, kar pomeni, da 

morajo biti tudi priloge, ki so dokazni elementi pri poslovanju, v elektronki obliki 

(naročilnice, dobavnice, pogodbe, ponudbe, predračuni itd.). Ko je v organizaciji sprejet in 

vpeljan takšen način dela, se postopoma preide na brezpapirno poslovanje tudi za ostala 

področja v organizaciji, kot so npr. kadrovska dokumentacija idr.  
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Pri brezpapirnem obvladovanju dokumentacije so zaznani zelo veliki prihranki tako pri 

računovodji, ki ga imamo v organizaciji, kot tudi za računovodski servis. Slednjemu 

brezpapirno poslovanja prinaša še več koristi: 

- zaradi optimizacije dela s papirji lahko za čas, ki ostane računovodskemu servisu, 

opravljajo druga dela z večjo dodatno vrednostjo in tako organizacijam nudijo npr. 

svetovanje ter jim obstoječe storitve opravijo hitreje in bolje; 

- posledično se tako računovodskemu servisu kot tudi organizaciji, s katero sodeluje, 

zmanjša uporaba delovne površine, ki posledično vpliva bodisi na nižje stroške 

najemnine oz. v nasprotni smeri lahko ta prostor kako drugače uporabijo ali oddajo v 

najem; 

- ostanek časa lahko v računovodskem servisu namenijo pridobivanju novih strank, ki jih 

sicer ne bi mogli pridobiti glede na trenuten obseg zaposlenih; več časa je na voljo tudi za 

nujno potrebna izobraževanja računovodij, saj se zakonodaja v Sloveniji na tem področju 

neprestano spreminja; 

- organizacija, ki sodeluje z računovodskim servisom, prihrani čas in stroške dostave 

dokumentacije, saj servisu pošilja le 'skenirane' dokumente.  

Obsežna raziskava iz leta 2010, ki jo je izvedel Jennings (2011, 3), v katero je vključil 200 

naključno izbranih organizacij različnih velikosti, od majhnih in srednje velikih do velikih, 

ugotavlja razloge, zakaj so organizacije tako počasne pri prehodu na brezpapirno poslovanje. 

Osredotočil se je na tri elemente: tehnološko infrastrukturo, delovni proces ter kulturo in 

pripravljenost na spremembe zaposlenih: 

Preglednica 3: Pripravljenost organizacij na brezpapirno poslovanje (v %) 

 Povprečje 
vseh podjetij 

Mala 

podjetja 

Srednje velika 

podjetja 

Velika 

podjetja 

Tehnološka infrastruktura 57 50 63 76 

Proces dela 72 68 75 86 

Kultura in pripravljenost na spremembe 66 67 71 77 

Skupaj 63 57 68 79 

Vir: Jennings 2011, 3. 

Raziskava je razkrila, da so najmanjša podjetja najslabše pripravljena na prehod na 

brezpapirno poslovanje. Iz zadnje vrstica v preglednici 3 vidimo, da so mala podjetja po 

ocenjenih kategorijah, kot je tehnološka infrastruktura, proces dela ter kultura in 

pripravljenost na spremembe, s 57 % pripravljena na brezpapirno poslovanja. Najbolje so 

pripravljena velika podjetja, saj skupni delež ocen omenjenih kategorij znaša kar 79 %. 

Jennings (2011, 3) v omenjeni raziskavi ocenjuje, da se majhna podjetja najslabše zavedajo 

prednosti tehnološke infrastrukture (50 % pripravljenost). Pa tudi sicer je delež tehnološke 

infrastrukture pri vseh podjetjih nekoliko najnižji v primerjavi z ostalimi kategorijami, kot sta 

proces dela in kultura ter pripravljenost na spremembe v podjetju. 
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3.3.2 Vloga računalniških rešitev 

DMS rešitve prinašajo veliko koristi na področju optimizacije procesov, povezanih z delom s 

papirji, kjer organizacije poslujejo brezpapirno in upravljajo s 'skenirano' dokumentacijo, 

elektronskimi prejetimi dokumenti ter z dokumentacijo, ki nastaja znotraj poslovnega 

informacijskega sistema. Pri optimizaciji procesov, povezanih z delom s papirji, je smiselno 

poiskati rešitev, ki podpira celoten življenjski cikel dokumentacije in vse delovne tokove, 

povezane z njo, od zajema dokumenta, procesne obravnave, shranjevanja, upravljanja z 

različicami do izločanja in uničenja dokumentov.  

Dokumentni sistemi so namenjeni hranjenju dokumentov, ki nastajajo v poslovnih procesih 

(izdani računi, pogodbe, plačne liste ...), kot dokumentov iz zunanjih virov, ki vstopajo v 

procese s pomočjo 'skeniranja' ali kopiranja. Na vsakem dokumentu so shranjeni tudi 

metapodatki, ki olajšajo dostop do dokumentov. Zagotovljena je tudi visoka stopnja zaupnosti 

in varnosti podatkov. Preko revizijske sledi je omogočen vpogled v zgodovino obvladovanja 

dokumentov, saj se zapisujejo revizijske sledi dokumentov, ki hranijo zgodovino ravnanj z 

dokumenti. Omogočena je tudi tvorba dokumentov v elektronski obliki in elektronska 

likvidacija. Na področju brezpapirnega poslovanja digitalni podpis oz. elektronski podpis 

nadomešča lastnoročni podpis. Zato dokumente lahko pooblaščene osebe podpisujejo s 

pomočjo certificiranih digitalnih potrdil in jih časovno žigosajo ter s tem zagotovijo celovitost 

in nezatajljivost. Signirni in klasifikacijski načrt olajšata organizacijo dela z elektronskimi 

dokumenti; izvaja se tudi samodejni prenos elektronskih dokumentov v elektronski arhiv. 

Sistemi za brezpapirno upravljanje z dokumenti 

Sistem za upravljanje z dokumenti Skrt (2006, 1) deli na tri sklope: 

- elektronski zajem dokumentov: omogoča zajem oz. 'skeniranje' dokumentacije v papirnati 

obliki, prepoznavanje znakov, razvršča dokumente, indeksira in verificira; 

- obvladovanje delovnih tokov: tukaj definiramo podrobnosti procesa, od pravil za 

uporabnike do njihovih vlog ter poti dokumentov; 

- arhiviranje in upravljanje z dokumenti: na tem področju se izvedejo kontrole, od kontrole 

dostopa do elektronskih dokumentov do kontrole nad spremembami in verzijami. 

Slika 6 prikazuje proces ravnanja z dokumentom (računom) od izdaje do hrambe.  

Organizacije različno upravljajo s 'skenirano' dokumentacijo, elektronskimi prejetimi 

dokumenti ter z dokumentacijo, ki nastaja znotraj poslovnega informacijskega sistema. Tudi 

če prejemamo tiskane račune, lahko kljub vsemu še vedno poslujemo brezpapirno, saj jih 

lahko 'skeniramo' in pretvorimo v elektronsko obliko ter vse naslednje postopke izvedemo 

skozi DMS, vključno z likvidacijo in hrambo. Pri elektronskih računih se v primeru sodne 

prakse velikokrat postavi vprašanje o veljavnosti elektronskega računa.  
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Slika 6: Primer od izdaje do prejema, likvidiranja in hrambe e-računa  

Vir: Kodelja 2015. 

Arh Pilih (2014, 2) glede veljavnosti elektronskega računa skozi oči FURS-a tolmači, da 

veljavnost elektronskega računa zagotavlja davčni zavezanec sam. Pri tem mu lahko 

pomagajo postopki ki omogočajo nadzor poslovanja (revizijska sled med računom in 

transakcijo, napredni elektronski podpis itd.). Med drugim navaja, da se v primeru preverjanja 

elektronskih računov, te preverja kot enega izmed dokumentov v postopku, ki transakcijo 

dokazujejo. Z davčnega vidika še navaja, da se po ZDDV–1 določajo le zahteve glede 

čitljivosti računa, celovitosti, prisotnosti izvora, izbira tehnologije pa je prepuščen davčnemu 

zavezancu. 

Spodnja preglednica 4 prikazuje razlike, ki se pojavijo pri organizacijah, ki račune tiskajo in 

jih pošiljajo po klasični pošti oz. elektronski pošti, ter med organizacijami, ki izmenjujejo 

elektronske račune preko ponudnikov elektronski poti.  

Preglednica 4: Primer obvladovanja prejetih računov in e-računov 

 Klasično obvladovanje računov 
Elektronsko obvladovanje 

računov 

Opravilo Udeleženci Način obdelave Udeleženci Način obdelave 

Prejem računa  Tajništvo oz. 
sprejemna pisarna 

Prevzem na pošti, 
dostava v pisarno 

ERP, DMS Avtomatsko 

Skeniranje 
računa 

Tajništvo oz. 
sprejemna pisarna 

/ / / 

Zajem računa Tajništvo oz. 
sprejemna pisarna 

Pretipkavanje 
podatkov v ERP 

ERP, DMS Avtomatsko 

Dostava 
računa po 
oddelkih 

Tajništvo oz. 
sprejemna pisarna 

Fizična dostava ERP, DMS Avtomatsko 

Se nadaljuje 
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Preglednica 4 – nadaljevanje 

 Klasično obvladovanje računov 
Elektronsko obvladovanje 

računov 

Opravilo Udeleženci Način obdelave Udeleženci Način obdelave 

Likvidacija 
oz. podpis 
računa 

Zaposleni Kroženje 
dokumentacije, 
izmenjava, 
lastnoročni podpis 

ERP, DMS Digitalni 
podpis 

Knjiženje 
računa 

Zaposleni Pretipkavanje 
podatkov v ERP 

ERP, DMS Avtomatsko 

Arhiviranje Zaposleni Fizična dostava v 
registrator, kopiranje 

ERP, DMS Avtomatsko 

Iskanje 
računov 

Zaposleni Peš, v omarah, 
registratorjih 

ERP, DMS Metapodatki 

Nadzor nad 
dostopom 

Zaposleni Knjiga vpisov, 
video nadzor 

ERP, DMS Revizijska sled 

 

Kot je razvidno v preglednici, se v primeru elektronskega obvladovanja računov postopki 

avtomatizirajo in opravila zaposlenih v glavnini zamenjajo ERP in DMS rešitve. 

Rešitve za obvladovanje dokumentacije v oblaku 

Računalniške rešitve se selijo v storitve v oblaku, ki predstavljajo veliko bolj elastičen način 

ponudbe za organizacije tako za strežnike in aplikacije kot tudi za storitve. Organizacija tako 

ni več zavezana k nakupu, ampak lahko uporablja tudi možnosti najema, razbremenijo se 

stroški vzdrževanja, posodabljanja, električne energije, pridobi pa se predvsem veliko bolj 

kakovostne storitve varovanja podatkov, kot če bi zanje sami skrbeli. Organizacije se pri 

prehodu na brezpapirno poslovanje tako sprašujejo tudi, ali naj investirajo v lastno 

infrastrukturo in kupijo strojno in programsko opremo, ali pa naj ta proces prepustijo 

zunanjemu izvajalcu, ki je pravilom veliko bolj usposobljen in se odločijo za najem storitev.  

Smotrnost najema takšnih storitev je z ekonomskega vidika (Skrt 2006, 1) upravičena zaradi 

naslednjih dejavnikov: 

- nižjih stroškov uporabe najetega elektronskega arhiva, nižjih stroškov vzpostavitve in 

vzdrževanja sistema za arhiviranje; 

- zunanji ponudniki imajo običajno veliko več znanja in izkušenj; 

- večja je tudi varnost in zanesljivost delovanja storitve; 

- sledenje tehnološkim spremembam ter skrb za izvedbo je prepuščena zunanjemu 

izvajalcu; 

- organizaciji ni treba skrbeti za dodatno izobraževanje zaposlenih ali celo dodatno 

zaposlovanje; 

- stroški najema so nižji od vzpostavitve lastnega sistema; 
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- zunanji ponudnik zaradi ekonomije obsega, ker ima več naročnikov in veliko več 

ponavljajočih se opravil, na tem področju procese in vire veliko bolje optimizira in vpliva 

na znižanje stroškov; 

- zunanji ponudnik tudi jamči za varstvo dokumentov, njihovo tajnost ter varen dostop do 

njih. 

Pavletič (2015, 1) opozarja, da moramo biti pri odločitvi previdni in preučiti naslednje razlike, 

ki obstajajo pri uporabi storitev v oblaku za obvladovanje dokumentacije v primerjavi z 

lastnimi: 

- dostop do dokumentov zunaj pisarne: storitve v oblaku omogočajo dostop do dokumentov 

kjer koli in kadar koli, če imamo dostop do interneta; v primeru lastnega dokumentnega 

sistema je dostop varovan v skladu z varnostno politiko organizacije, ki je običajno bolj 

konservativna in ne omogoča dostopa iz javnih omrežij, pri teh je tudi uporaba mobilnih 

naprav opredeljena kot tvegana; 

- cena: v primeru odločitve, da bomo dokumente hranili v podjetju, je treba zagotoviti, 

upravljati in vzdrževati tudi pripadajočo infrastrukturo (strežnike in druge naprave), 

upoštevati je treba tudi strošek licenc, kar pa v primeru storitev v oblaku odpade; ta 

strošek je treba upoštevati tudi pri vrednotenju cen storitev v oblaku, kot tudi dejstvo, da 

ponudniki tovrstnih storitev zagotavljajo bistveno višjo kakovost storitve, kot če bi jo 

opravljali sami; 

- varnost in neprekinjeno poslovanje: ponudniki tovrstnih storitev v oblaku zagotavljajo 

delovanje sistema vsaj z dveh, treh ali več lokacij; v primeru lastne infrastrukture je to s 

finančnega vidika veliko dražje, zato organizacije najpogosteje zagotovijo le varnostno 

kopiranje podatkov na dodatno lokacijo, kar pa še ni zadostno jamstvo, da bo 

zagotovljeno neprekinjeno poslovanje; 

- prilagodljivost: obe možnosti omogočata prilagajanje števila uporabnikov in 

funkcionalnosti glede na potrebe in spremembe organizacije, pri tem pa so rešitve v 

oblaku še veliko bolj prilagodljive in s finančnega vidika ugodnejše.  

Odprtokodne rešitve za obvladovanje dokumentacije 

Na trgu so na voljo tudi brezplačne odprtokodne rešitve, katerih glavna prednost pred 

komercialnimi rešitvami je njihova visoka prilagodljivost, saj omogočajo spreminjanje kode, 

ki jo razvija ogromna odprtokodna skupnost. Vendar njihova implementacija postavlja v 

ospredje vprašanje kompatibilnosti s trenutnim informacijskim sistemom v organizaciji, 

slabost je tudi podpora in možnost nedokončane beta verzije.  

Če je sistem za upravljanje dokumentov in procesov ustrezno implementiran, lahko močno 

razbremeni organizacijo in prinaša številne prednosti (Jakovljevič 2006, 10): 

- podpira celoten življenjski cikel dokumenta in ga tudi skrajša, 
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- omogoča enostavno obdelavo dokumentov, nižje stroške izdelave in distribucije, 

- zagotavlja digitalni podpis, 

- poskrbi za varno dolgoročno in trajno hrambo, 

- omogoča hitro iskanje dokumentov (po vsebini, ključnih besedah itd.) – praviloma 

iskanje ne bi smelo trajati več kot nekaj sekund – ter poveča nadzor nad dokumenti, 

- poveča uporabnost in moč obstoječih informacij, 

- izboljša sodelovanje med zaposlenimi ter poveča njihovo produktivnost, 

- izboljša upravljanje podjetja, nadzor in poročanje. 

Pavletič (2015, 1) navaja, da obstajajo na trgu trije tipi DMS sistemov. 

Prvi so t. i. dokumentni sistemi v okviru drugih rešitev. Ti so nastali znotraj ERP in CRM 

sistemov. Ponudniki teh sistemov, ki so v neki meri že vključevali delo z dokumenti, so svoje 

rešitve dogradili v dokumentni sistem, vendar pa to niso rešitve, ki omogočajo celovito delo z 

vsemi dokumenti, saj omogočajo le npr. elektronsko likvidacijo računov oz. v primeru CRM 

zgolj obvladovanje dokumentov o strankah. Takšni dokumentni sistemi podpirajo le delo z 

dokumenti v sklopu določenega procesa. Zato je treba uporabljati več kot eno orodje, kjer pa 

lahko različno upravljanje povzroči zmedo. 

Drugi so dokumentni sistemi v kombinaciji z večfunkcijsko napravo. Papirne dokumente 

pretvorimo v elektronske, ki jih uvozimo v dokumentni sistem, rešitve običajno zagotavljajo 

tudi upravljanje tiskanja. 

Tu so še arhivski in procesnimi sistemi. Ti vsebujejo rešitve, ki omogočajo pregledno hrambo 

dokumentov in omogočajo ohranjanje dokazne vrednosti in podpirajo skladnost dokumentov 

z veljavno zakonodajo.  

Razmere na trgu poslovnih rešitev za brezpapirno obvladovanje dokumentacije 

Na voljo so sistemi, ki pomagajo digitalno obvladovati poslovne procese, omogočajo tudi 

avtomatizacijo človeških aktivnosti in med seboj povezujejo različne transakcijske sisteme v 

enoten sistem (Pavletič 2015, 1). Ti sistemi predstavljajo rešitev za celovito upravljanje 

procesa. Kljub vsemu pa avtor meni, da danes v organizaciji zelo redko najdemo poenoten 

dokumentni sistem, običajno te uporabljajo različna orodja, s pomočjo katerih zagotavljajo 

hrambo in obdelavo dokumentov.  

Varga (2015, 1) meni, da v vzhodni Evropi dokumentne sisteme uporabljata 2 % organizacij, 

letna rast pa je 25 %, V zahodni Evropi dokumentne sisteme uporablja že skoraj 30 % 

organizacij. Napoveduje, da se bo v prihodnjih letih prodaja rešitev za upravljanje vsebin 

povečevala hitreje od prodaje ostale programske opreme. 
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Po podatkih Azad (2002, 211) naj bi implementacija DMS rešitev organizacijam prinašala 

donosnost investicije (ROI – Return on Investment) od 50 % do 84 %. Pri izračunu so 

upoštevani tudi drugi stroški, kot so stroški programske opreme v obliki svetovanja v višini 

42 % prvo leto in 25 % drugo leto, stroški infrastrukture (7 %), tehnične podpore (15 %) ter 

stroški izobraževanja (11 %). 

Dokumentni sistemi se med seboj razlikujejo po procesni podpori. Nekateri podpirajo način 

obvladovanja procesov, kjer namesto papirja uporabljajo elektronske dokumente, drugi pa 

podpirajo celovito elektronsko in avtomatizirano izvedbo delovnih postopkov.  

Podajamo pregled ponudnikov DMS rešitev v Sloveniji; ti so: Eba, Genis, Gama System, 

Comtrade, Manto, Mikrocop, Mikrografija, Marg, ZZI, SAOP, Tetrada. 

Podajamo še pregled ponudnikov DMS rešitev v tujini po Brooks (2015): Agiloft, Alfresco, 

Blue Doc, Box, Cabinet, Content Central, Contentverse, DEVONthink Pro Office, Doccept, 

Docpoint, DocSTAR, DocumentMall, Docushare, DocuVantage, DocuWare, Dokmee, 

DynaFile, eFileCabinet, eBridge, eDoc Organizer, eDocXL Pro, FileCenter Pro, FileHold, 

Fosslook, Folderit, HP Autonomy, Hyper Office, ImageSite, isoTracker, iSynergy, 

Laserfiche, LogicalDoc, M–Files, MaxxVault, NetDocuments, OpenText, OptiView, 

PaperPort, PinPoint, Sohodox, SmartSearch, Speedy Organizer, Statistica, Workstatio, Zoho 

Docs.  

3.4 Težave, ki nastajajo pri brezpapirnem poslovanju 

Uvedba brezpapirnega poslovanja lahko organizaciji kljub številnim prednostim in koristim, 

ki jih prinaša, po drugi strani povzroči nemalo težav, če prehod na nov način dela ni ustrezno 

implementiran in ni ustrezno določeno vzdrževanje novega načina dela.  

Neuspešne implementacije 

Navajamo deset najpogostejših napak pri prehodu na brezpapirno poslovanje (Thompson 

Reuters 2008): 

- prehod na brezpapirno poslovanje z vsemi procesi naenkrat, namesto da bi raje začeli 

delati z manj papirja;  

- 'skeniranje' vse dokumentacije za pretekla leta namesto določitve točke preloma in se 

'skeniranje' začne od danes naprej;  

- prehod na brezpapirno poslovanje brez jasno začrtanega terminskega in vsebinskega 

plana; 

- prehod na nov način dela brez dokumentiranja procesov; 

- nepremišljen način organizacije dokumentov po novem in nepremišljena izbira DMS 

rešitve; 
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- nepremišljena izbira optičnih čitalcev ('skenerjev'); 

- pomanjkanje sodelovanja z vrhnjim managementom; 

- implementacija brez ustrezne osebe, ki je določena za vodjo projekta, ki zna navdušiti vse 

sodelavce in je sposobna koordinirati prehod na nov način dela; 

- varčevanje na začetnem uvajanju za delo po novem; 

- zanemarjanje pomembnosti arhiviranja podatkov, premajhna skrb za ustrezno hrambo ter 

varovanje podatkov in dokumentacije. 

Po ocenah AIIM Knowledge Center Blog (2007) 50 % implementacij brezpapirnega 

poslovanja ne uspe zaradi naslednjih razlogov: 

- implementacija novega sistema poslovanja je izvedena le deloma in ni popolna, zato 

posledično ne omogoča celovitega izkoristka sistema; 

- izvajalci ne upoštevajo potreb uporabnikov, ki zavračajo novi način dela; te je treba 

vključiti že v fazi načrtovanja; upoštevati je treba tudi uporabniško krivuljo učenja; 

- neustrezna klasifikacija dokumentov, ki posledično prinaša način objavljanja in 

distribucije dokumentov, ki ga ni mogoče nadzorovati; 

- mišljenje in podpora zaposlenih, ki spremenjeni način dela (klasificiranje, skeniranje itd.) 

dojemajo kot obremenitev namesto razbremenitev; 

- implementacije DMS z integracijami podaljšajo implementiranje zaradi nezdružljivosti 

različnih rešitev; 

- premalo znanja pri implementatorjih oz. uporabnikih. 

Znanje zaposlenih 

Černota (2015, 46) ugotavlja, da je zelo pomembno, kakšno znanje imajo zaposleni glede 

elektronskega obvladovanja dokumentacije, ki pokrivajo cel življenjski cikel od nastanka do 

hrambe dokumentacije. Ker se zaposleni tudi največ ukvarja le z evidentiranjem, 

dodeljevanjem oz. signiranjem, razvrščanjem oz. klasificiranjem ter sprejemom, če je njihovo 

znanje tukaj pomanjkljivo, potem posledično tudi ostali deli procesov, kot so hramba, 

odbiranje in izločanje, ne dajo želenega rezultata. Po njenem mnenju je tukaj zelo pomembno, 

da zaposleni poznajo določila ZVDAGA, ETZ in UVDAG in zato je izobraževanje zelo 

pomembno. 

Težave s hrambo elektronskih dokumentov 

Hajtnikova (2014, 34–68) opredeljuje naslednja tveganja pri elektronski hrambi: 

- ravnanje z gradivom ima nejasna in nedokumentirana pravila, 

- zastarela oblika zapisa, 

- zastareli nosilci zapisa, 

- menjave različic programske opreme, 
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- nezmožnost dokazovanja verodostojnosti gradiva, 

- virusi in druga zlonamerna programska oprema, 

- namerne in nenamerne človeške napake, 

- okoljske nevarnosti, 

- nepooblaščeni dostopi, 

- tveganja, povezana z informacijsko infrastrukturo, 

- najem zunanjih izvajalcev za izvajanje storitev elektronske hrambe, 

- v primeru elektronske hrambe je potrebna stalna povezava z internetom za dostop do 

podatkov, 

- v primeru hrambe v oblaku so podatki hranjeni skupaj s podatki preostalih uporabnikov. 

Odgovore za reševanje večine navedenih težav oz. tveganj dobimo v ETZ oz. ZVDAGA. 

Po zadnji raziskavi SURS (2015) ima kar 91 % podjetij formalno določeno strategijo za varno 

uporabo IKT za primer uničenja ali popačenja podatkov zaradi nepredvidenih dogodkov 

(napake na programski opremi, napake na strojni opremi, nevarnost neavtoriziranega dostopa 

do podatkov, poskus vdora ...). Med temi je 35 % podjetij z vsaj desetimi zaposlenimi 

osebami, 66 % velikih, 53 % srednje velikih in 30 % majhnih podjetij. Prevladujejo podjetja v 

storitvenih dejavnostih z 42 %; 27 % jih je iz proizvodnih dejavnosti. 

Kasnejše potencialne težave pri elektronski hrambi 

Arhiv RS (2013) opredeljuje naslednje težave pri elektronski hrambi: 

- omejena življenjska doba nosilcev, kjer so shranjeni podatki, 

- nenehno je treba vzdrževati ustrezne klimatske pogoje (temperatura, vlaga ...), 

- presežena življenjska doba nosilca onemogoča branje, 

- problem zastaranja tehnične opreme. 

Odpravimo jih lahko z ustrezno dolgoročno elektronsko hrambo pri pristojnih elektronskih 

arhivih. 

Drugi razlogi 

McClure (2009) ugotavlja, da je težko ugotoviti in izračunati prednosti prehoda na 

brezpapirno poslovanje, ker se zaradi večje produktivnosti pri delu v prvi vrsti pojavijo višji 

prihodki. Za isto obdelavo porabimo manj časa in posledično naredimo več, prihranki se ne 

pojavijo zaradi znižanja stroškov materiala ali arhiviranja. Ugotavlja tudi, da imajo mlajše 

generacije različne delovne navade in želje ter je tudi od tega odvisna vpeljava brezpapirnega 

poslovanja. Med drugim navaja, da se zaposleni hitro navežejo na obstoječi način dela, pa 
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čeprav je lahko manj učinkovit in ni tako prijazen, kot bi bil elektronski način dela, in težko 

čez noč spremenijo kulturo poslovanja.  

3.5 Pregled dosedanjih raziskav o brezpapirnem poslovanju 

Čeprav pri svojem poslovanju še vedno uporabljamo papir, v vsakodnevnem življenju pri 

nekaterih procesih že v veliki meri poslujemo brez papirja. Tako namesto namiznega 

koledarja uporabljamo elektronski koledar, po spletu je veliko časopisov že v elektronski 

obliki, tudi npr. telefonski imenik, poslovna korespondenca je večinoma že usmerjena v 

elektronsko pošto in je nadomestila telefaks in papirnato pošto (ponudbe, predračuni ...).  

Pojem brezpapirne družbe je uveljavljen približno že desetletja, vendar nedavni podatki 

podjetja IDC, objavljeni v članku z naslovom »Javelin Strategy & Research« avtorja 

Wolvertona (2015), kažejo na to, da so v obtoku še vedno ogromne količine papirja, kjer je v 

povprečju kar 80 % dokumentov takšnih, ki so rezultat poslovnih procesov, ki se še vedno 

tiskajo. 

Organizacije se zavedajo prednosti digitalizacije. Žorž (2015, 116) navaja, da je raziskava iz 

leta 2015 podjetja MIT Sloan Management Review in Deloitte, ki je bila izvedena med 4.800 

managerji in analitiki iz 129 držav iz 27 panog, razkrila, da je kar v 76 % vprašanih 

odgovorilo, da je digitalizacija že danes pomembna za njihovo poslovanje. Da bo ta 

pomembna v prihodnjih treh letih, pa meni 92 % vprašanih. 

Na drugi strani pa raziskave podjetja Kefron Limited (2014), ki jih je opravila agencija AIIM 

v letu 2014, kažejo naslednje: 

- 60 % anketiranih meni, da brezpapirna pisarna v letu 2014 in 2015 ni dosegljiva, 25 % pa 

jih meni, da lahko v tem obdobju preidejo na brezpapirno poslovanje; 

- največjo oviro vidijo v zakonodaji, ki jih obvezuje po arhivih podatkov; 

- 63 % anketiranih se je strinjalo, da papirno poslovanje slabo vpliva na produktivnosti pri 

delu in povečuje njihove stroške, 19 % pa se jih je s to trditvijo močno strinjalo; 

- 47 % je mnenja, da papirno poslovanje ni varna oblika poslovanja, 40 % pa se jih s to 

trditvijo ni strinjalo; 

- 70 % anketiranih meni, da je največji problem papirnega poslovanja prostorska omejitev, 

60 % pa jih je prepričanih, da je največja grožnja izguba ali poškodba papirnatih 

dokumentov; 

- največji doprinos uvedbe brezpapirnega poslovanja kar 86 % vidi v povečanju 

učinkovitosti. 

Zadnja raziskava podjetja Reduce.org v Združenih državah Amerike (Okoye in Obi 2013, 17) 

je pokazala, da so s pomočjo razvoja tehnoloških rešitev organizacije v Minneapolisu znižale 

porabo papirja za 22 %; stroški so se znižali v vrednosti 7.000 USD na račun tiskanja in 
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kopiranja na letni ravni. Zaznali so tudi povečano zavedanje o okolju prijaznem poslovanju. 

Raziskavo je sponzorirala Minnesota Pollution Control Agency, ki je razvila propagandni 

model z imenom »E3« (economical, environmental-friendly and efficient). Po njihovih 

ocenah nas, če kupimo papir, to na koncu stane 31-krat več zaradi vseh nadaljnjih postopkov 

obdelave. Tako npr. če kupimo zalogo papirja za 500 USD in je to naš trenutni strošek, znaša 

njegova končna cena 15.500 USD na račun stroškov tiskanja, transporta, tonerjev, 

vzdrževanja, elektrike, hrambe, recikliranja itd.  

In kako je v Sloveniji? Zdi se, da v javnem sektorju bolj sistematično skrbijo za prehod na 

brezpapirno poslovanje. Če se recimo osredotočimo zgolj na prejete in izdane račune, veliko 

pove že podatek, da je leta 2013 papirnate račune drugim podjetjem ali javnim ustanovam 

izdajalo 77 % podjetij (SURS 2015). Pomembna prelomna točka se je zgodila, ko je bil v 

Uradnem listu št. 111/2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A). Zakon je začel veljati 

11. januarja 2014 in je prinesel novost, ki je najkasneje s 1. januarjem 2015 proračunskim 

uporabnikom naložil obvezno izdajo in prejem elektronskega računa (s pripadajočimi 

poslovnimi dokumenti). To posledično pomeni, da morajo tudi gospodarski subjekti, ki 

poslujejo s proračunskimi uporabniki, izdajati zgolj elektronske račune. Zdi se, da je glavni 

motivator zakonodaja, saj so se s 1. januarjem 2015 z obvezno uvedbo elektronskih računov 

začeli dogajati vidnejši premiki. Po besedah direktorice Urada za javna plačila (v nadaljevanju 

UJP), Aleksandre Miklavčič (2014), naj bi se od 1. januarjem 2015 dalje mesečno izmenjalo 

med šestimi in osmimi milijoni elektronskih računov. Po navedbi Darinke Arh Pilih (2015, 3) 

iz UJP je oktobra 2014 elektronske račune prejemalo 857 proračunskih uporabnikov (skupaj 

je prejelo 2.190 elektronskih računov), s 1. januarjem 2015 pa že 2.777 ustanov (skupaj 

prejeli 273.112 elektronskih računov, meseca marca 2015 pa že 343.183 elektronskih 

računov). 

 

Slika 7: Prejeti elektronski računi v javnem sektorju  

Vir: Arh Pilih 2015, 3.  
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Slika 8: Izdani elektronski računi v javnem sektorju 

Vir: Arh Pilih 2015, 5.  

Iz rezultatov zadnje raziskave SURS-a za obdobje 2011–2013 vidimo gibanje izdajanja 

elektronski računov med slovenskimi podjetji (preglednica 5).  

Preglednica 5: Pošiljanje in prejemanje elektronskih računov v podjetjih  

 
Število zaposlenih 

  
5 ali 

več  
10 ali več  5–9 10–49 50–249  

250 ali 

več  
2011 Število podjetij - 6.982 - 5.601 1.163 218 

Podjetja pošiljala 
elektronske račune 

- 2.215 - 1.697 399 119 

Pošiljanje ali prejemanje e-
računov v standardizirani 
strukturi primerni za 
avtomatizirano obdelavo 

- 899 - 656 181 62 

2012 Število podjetij - 6.830 - 5.471 1.135 223 

Podjetja pošiljala 
elektronske račune 

- 2.133 - 1579 431 124 

Pošiljanje ali prejemanje e-
računov v standardizirani 
strukturi primerni za 
avtomatizirano obdelavo 

- 1.351 - 967 295 89 

2013 Število podjetij 14.427 6.707 7.720 5.343 1.144 220 

Podjetja pošiljala 
elektronske račune 

5.019 2.661 2.358 1.968 550 143 

Pošiljanje ali prejemanje e-
računov v standardizirani 
strukturi primerni za 
avtomatizirano obdelavo 

2.689 1.494 1.195 1.068 311 116  

Vir: SURS 2016. 

V letu 2011 je skoraj 50 % slovenskih podjetij, ki imajo 250 ali več zaposlenih, pošiljalo 

elektronske račune, vendar je bila med temi le tretjina takšnih, ki so bili primerni za 

avtomatizirano obdelavo. Med njimi je bila polovica podjetij, ki so že izvajali avtomatizirano 

obdelavo tako prejetih kot izdanih elektronskih računov. Do leta 2013 se pri mnogih velikih 
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podjetjih, ki so pošiljala elektronske račune, število teh računov ni pretirano povečalo, se je pa 

njihovo število povečalo znotraj tistih podjetij, ki so prešla na avtomatizirano obdelavo. Pri 

manjših organizacijah je le slaba tretjina že pošiljala elektronske račune. 

Najmočnejši dejavnik, ki vpliva na uvedbo brezpapirnega poslovanja, je zagotovo 

zakonodaja, vendar na uvedbo vplivajo tudi drugi dejavniki. Po ugotovitvah Vehovar in drugi 

(2003, 1) med temi dejavniki najpogosteje najdemo tudi velikost podjetja, stopnjo prisotnosti 

IT v podjetju, velikost projektov ter sektor podjetij.  

Po najnovejših podatkih SURS (2015) med podjetji v Sloveniji narašča najemanje storitev 

računalništva v oblaku. V letu 2015 je takšnih 17 % podjetij, v letu 2014 pa je bilo teh 15 %. 

Med njimi letos prevladujejo velika podjetja z 39 % (v letu 2014 28 %), iz 20 % na 23 % pa je 

porasel delež srednje velikih podjetij. Pri majhnih podjetjih se je ta delež v letošnjem letu v 

primerjavi z lanskim letom povečal s 14 % na 16 %. 

Med storitvami računalništva v oblaku narašča predvsem najemanje storitev za shranjevanje 

datotek (različne datoteke ter kopije) s 7 % na 9 %, najem pisarniške opreme pa znaša 

trenutno 6 % – kot rešitev računalništva v oblaku in gostovanje podatkovne zbirke. Od tega je 

5 % finančno-računovodske programske opreme, 4 % pa za upravljanje odnosov s strankami 

oz. CRM (customer relationship management). 

Med Slovenskimi organizacijami (Varga 2015) dokumentni sistem uporablja vsako peto večje 

podjetje, medtem ko v zahodni Evropi vsako tretje podjetje. Varga (prav tam) tudi po 

Gartnerjevih analizah povzema naslednje strateške napovedi: 

- 70 % organizacij bo uporabljalo storitve v oblaku, 80 % ponudnikov programskih rešitev 

bo poleg klasičnih rešitev ponujalo tudi rešitve v oblaku,  

- že letos bo vsaj 60 % zaposlenih v organizacijah do vsebin dostopalo z mobilnimi 

napravami,  

- leta 2016 naj bi 60 % podjetij, ki ne bodo imela ustrezne varnostne strategije, utrpelo 

izgubo ali krajo podatkov, 

- leta 2017 bodo podjetja prisiljena v investicije za področje analitike, saj bo polovica 

vsebin v nebesedni obliki. 
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

V empiričnem delu naloge bomo raziskali, v kakšnem obsegu organizacije upravljajo z 

dokumenti v elektronski obliki, katere vrste dokumentov digitalizirajo ter kakšna je 

najpogostejša praksa pri delu z njimi.  

4.1 Načrt raziskave 

Najprej smo opredelili namen in cilje raziskave ter hipoteze, zatem smo pripravili anketna 

vprašanja in opredelili metode raziskovanja. Empirični del raziskave je temeljil na 

kvantitativni metodi zbiranja podatkov. Sledila je analiza pridobljenih podatkov z SPSS. Na 

koncu naloge smo podali zaključne ugotovitve in sklepe. 

4.2 Metodologija 

Za izpolnjevanje je bila spletna anketa na voljo v novembru in decembru 2015. Postavljene 

hipoteze smo na podlagi prejetih odgovorov preizkušali s t-testom, ANOVO in 

Spearmanovim koeficientom.  

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz enajstih vprašanj zaprtega tipa. V prvem delu smo 

pridobili splošne informacije o anketirancih, kot so sektor, ki mu pripadajo, ali je to 

gospodarstvo ali negospodarstvo ter katera je njihova glavna dejavnost. Anketirancem smo pri 

izbiri glavne dejavnosti ponudili že vnaprej pripravljen nabor možnih odgovorov, ki smo ga 

prilagodili po Standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljevanju po SKD). Preverjali smo 

tudi, iz katere regije v Sloveniji anketiranci so ter koliko zaposlenih imajo v organizaciji. Tudi 

tukaj smo ponudili že vnaprej pripravljene odgovore po SKD. Prvi del vprašalnika smo 

zaključili z vprašanjem glede organiziranosti računovodstva. Zanimalo nas je, ali imajo lastno 

računovodstvo oz. če to storitev opravlja za njih računovodski servis ali morebiti oboje. Ta 

informacija, kot tudi podatek o številu zaposlenih, je zaradi testiranja naših hipotez zelo 

pomemben. 

V drugem delu anketnega vprašalnika smo pri anketirancih preverjali, na kakšen način ter v 

kakšnem obsegu obvladujejo delo z dokumenti ter kakšna je njihova praksa. Zanimalo nas je 

tudi, ali obvladujejo kakšen proces brezpapirno.  

Vprašanj odprtega tipa nismo vključili v anketo. Pri pripravi vprašanj smo uporabili 

šeststopenjsko Likertovo lestvico. Naša lestvica je vključevala ocene od 0 do 5, kjer so ocene 

imele naslednji pomen: 

- 0 ne poslujemo brezpapirno, ker tega ne potrebujemo,  

- 1 ne poslujemo še brezpapirno, vendar razmišljamo da bi,  

- 2 poslujemo v manjšem obsegu,  
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- 3 poslujemo brezpapirno s približno polovico dokumentacije,  

- 4 poslujemo brezpapirno z večino dokumentacije,  

- 5 v celoti poslujemo brezpapirno z vso dokumentacijo. 

S temi ocenami so morali označiti obseg brezpapirnega poslovanja v svoji organizaciji za 

različne dokumente (izdani, prejeti računi, kadrovska dokumentacija, interni projekti, 

komercialno poslovanje ...). 

Z Likertovo lestvico smo preverili tudi najpogostejšo prakso, ki jo uporabljajo organizacije 

pri delu z dokumentacijo. Zanimalo nas je, ali kakšne dokumente tiskajo, kuvertirajo, ali 

tiskajo elektronske dokumente itd. Zanimalo nas je tudi, ali uporabljajo digitalni podpis, ali 

imajo klasifikacijski načrt, elektronski arhiv ter kakšno je njihovo poznavanje zakonodaje. 

Naslednje vprašanje je bilo za anketirance ključno, saj smo jim glede na izbrani odgovor 

ponudili ustrezna vprašanja. Ključno pa je bilo za anketirance vprašanje, kjer so morali 

označiti, v kolikšnem deležu obvladujejo dokumentacijo brezpapirno, saj smo jim tudi tu 

glede na izbrani odgovor od tu dalje ponudili vrsto različnih vprašanj.  

Anketirancem, ki so pritrdilno odgovorili na vprašanje, da obvladujejo brezpapirno zelo malo 

dokumentacije oz. največ več do polovice dokumentacije, je sledilo vprašanje glede razlogov, 

zakaj so z uvedbo zadržani. 

Z Likertovo lestvico so ustrezno izbrali razloge, kot so pomanjkanje informacij o prednostih 

uvedbe brezpapirnega poslovanja, neustrezna programska oprema, pomanjkanje časa ali 

znanja, pomanjkanje sredstev ter podpora vodstva oz. zaposlenih. Anketni vprašalnik se je za 

to skupino udeležencev zaključil z vprašanjem, v katerem smo preverjali, ali bi se odločili za 

uvedbo brezpapirnega poslovanja in kje bi v svoji organizaciji najprej začeli z uvedbo 

brezpapirnega poslovanja. Pri tem vprašanju so morali predlagane vrste dokumentov razvrstiti 

glede na pomembnost. Tudi tukaj smo jim ponudili že vnaprej pripravljen nabor dokumentov, 

kot so npr. izdani in prejeti računi, kadrovska dokumentacija, elektronska likvidacija itd. 

Drugo skupini anketirancev, ki so označili, da obvladujejo dokumentacijo brezpapirno do 

75 % ali več, pa smo povprašali o koristih, ki so jih ob uvedbi brezpapirnega poslovanja 

zaznali.  

Tudi tukaj so z Likertovo lestvico ocenjevali trditve, kot so občutno zmanjšanje dela z 

dokumenti, znižanje stroškov dela z dokumenti in njihove distribucije, pospeši se iskanje, 

olajšala hramba itd.  

Na koncu smo jih povprašali še o razlogih za uvedbo, kjer smo jim ponudili nabor vnaprej 

pripravljenih odgovorov, ki so jih ocenjevali z Likertovo lestvico (npr. pobuda zaposlenih, 

zahteve vodstva oz. dobaviteljev, izvedena analiza stroškov itd.). 
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4.3 Zbiranje in analiza podatkov 

Spletna povezava do anketnega vprašalnika je bila poslana na 265 naslovov organizacij v 

Sloveniji, ki so bili v času izvajanja ankete v novembru 2016 prijavljeni na različne 

izobraževalne dogodke podjetja SAOP, d. o. o. Vsebina teh izobraževanj je pokrivala različna 

področja, kot so knjigovodstvo, plače, trgovina, proizvodnja. Takšen vzorec se nam je zdel 

primeren tudi zato, ker so ta izobraževanja pokrivala različne vsebine (davčna zakonodaja, 

davčne blagajne, napredovanja javni sektor, nabava, inventure, prehodi v novo leto ...). To 

pomeni, da so na anketo odgovarjale osebe, ki so zelo dobro poznale procese v organizaciji in 

so razpolagale z največ informacijami glede poslovanja z dokumenti. Njihovi predstavniki so 

bili direktorji, ravnatelji in računovodje različnih organizacij, ki uporabljajo programske 

rešitve različnih ponudnikov. 

Če v raziskavi ne bi prejeli vsaj 50 % odgovorov, bi vprašalnik razdelili med udeležence 

dogodkov v tiskani obliki, kar bi podaljšalo čas obdelave podatkov, saj bi bilo treba odgovore 

prepisati v spletni sistem. Obvestilo s povezavo do spletnega vprašalnika smo po elektronski 

pošti poslali 29. novembra 2015 in prejeli 124 odgovorov, kar predstavlja 46,79 % 

odgovorov. Razdeljevanje tiskanih vprašalnikov in prepisovanje podatkov v sistem tako ni 

bilo potrebno. 

Analize so bile izvedene s statističnim paketom za obdelavo podatkov Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). 

Opis vzorca 

Vprašalnik je izpolnilo 124 oseb, od tega je bilo 66,92 % organizacij iz javnega sektorja ter 

33,08 % iz gospodarstva. Kot je razvidno iz spodnje preglednice 6, po regiji prevladujejo 

anketiranci iz primorske regije s 23,85 %, sledijo jim anketiranci iz podravske regije z 

19,23 % ter anketiranci iz osrednjeslovenske regije s 17,69 %. Menimo, da je na visoko 

udeležbo organizacij iz primorske regije vplivalo dejstvo, da je v tej regiji tudi sedež podjetja 

SAOP, d. o. o. 

Preglednica 6: Prejeti odgovori na anketo – organizacije po regiji 

Regija Število prejetih odgovorov Delež (v %) 

Primorska 31 23,85 

Podravska 25 19,23 

Osrednjeslovenska 23 17,69 

Dolenjska 15 11,54 

Goriška 10 7,69 

Savinjska 10 7,69 

Gorenjska 8 6,15 

Pomurska 8 6,15 
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Strukturo anketirancev glede na število zaposlenih prikazujemo v sliki 9.  

 

Slika 9: Struktura organizacij glede na število zaposlenih  

V anketi, v kateri je sodelovalo 124 organizacij, so prevladovale organizacije, ki imajo med 

51 do 100 zaposlenih (39 organizacij oz. 30 %) ter od 0 do 9 zaposlenih (33 organizacij oz. 

25,38 %).  

V Sloveniji je bilo 31. decembra 2015 (AJPES 2016) registriranih 202.057 poslovnih 

subjektov, od tega 72.060 gospodarskih družb in 82.953 samostojnih podjetnikov. Oseb iz 

javnega prava je bilo registriranih 2.806, 23.863 je bilo društev, 11.472 drugih fizičnih oseb 

ter 387 zadrug. Na našo anketo je odgovorilo 124 subjektov, kar predstavlja 0,06 % celotne 

populacije. 

Glede na organiziranost računovodske službe so prevladovali odgovori organizacij z lastnim 

računovodstvom (slika 10), takšnih je bilo 116 organizacij oz. 89,23 %. 
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Slika 10: Struktura anketirancev glede na organiziranost računovodske službe 

Struktura anketirancev glede na glavno dejavnost (prilagojeno po SKD) pa v preglednici 7 

kaže, da je v anketi sodelovalo 2,31 % organizacij, ki kot glavno dejavnost izvajajo 

računovodstvo in finance, vendar ni to računovodski servis, ter 19,23 % računovodskih 

servisov. Sledile so organizacije s področja strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, 

gostinstva ter informacijske in komunikacijske dejavnosti. Pod 10 % je bilo predstavnikov s 

področja proizvodnje, predelovalne dejavnosti in kmetijstva. 

Preglednica 7: Glavna dejavnost organizacij, ki so sodelovale v raziskavi 

Odgovor Delež (v %) 

Kmetijstvo 0,77 

Predelovalne dejavnosti 2,31 

Proizvodnja 2,31 

Trgovina 3,08 

Gostinstvo 2,31 

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 0,77 

Računovodstvo in finance – računovodski servis 19,23 

Računovodstvo, finance in zavarovalništvo – drugo 2,31 

Dejavnost javne uprave  3,85 

Izobraževanje  31,54 

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti  3,08 

Zdravstvo in socialno varstvo  22,31 

Druge poslovne dejavnosti  2,31 

Druge dejavnosti 3,85 

Skupaj 100,00 
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Opis podatkov 

Anketiranci so pomembnost dejstev, navedenih v anketnem vprašalniku, ocenjevali po 

Likertovi lestvici (Judd, Smith in Kidder 1991, 163) od 0 do 5, kjer so ocenjevali vnaprej 

postavljene trditve z naslednjimi ocenami: 0 – trditev ne drži, to za nas ni pomembno; 1 – 

trditev ne drži; 2 – trditev večkrat ne drži; 3 – trditev drži, v manjši meri; 4 – trditev drži, 

vendar v veliki meri; 5 – trditev popolnoma drži. 

Pridobljeni rezultati kažejo na to, da organizacije z določeno dokumentacijo že poslujejo 

brezpapirno. Prevladuje predvsem brezpapirno poslovanje z izdanimi in prejetimi računi, kjer 

je vključena tudi spremljajoča dokumentacij, kot so npr. razne priloge. Rezultat gre po vsej 

verjetnosti pripisati dejstvu, da je na anketo odgovorilo 66,92 % organizacij iz javnega 

sektorja, ki jih zakonodaja zavezuje k obvezni izdaji in prejemanju elektronskih računov. 

Iz slike 11 lahko tudi razberemo, da poleg prejetih in izdanih računov ter pripadajočih prilog 

organizacije brezpapirno poslujejo tudi z bančnimi izpiski ter s približno polovico 

dokumentacije tudi v kadrovski evidenci. 

 

Slika 11: Struktura anketirancev glede na obseg brezpapirnega poslovanja 

Glede ostale dokumentacije, ki je rezultat drugih procesov (skladiščenje, transport, 

proizvodnja, interni dokumenti itd.), pa organizacije brezpapirno poslujejo v manjši meri, 

vendar razmišljajo, da bi tudi te dokumente elektronsko obvladovali, saj prevladujejo 

odgovori pod trditev 1, da ne poslujejo brezpapirno, vendar razmišljajo o tem, da bi. 
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Standardni odklon (SD) prikazuje variabilnost oz. razpršenost vrednosti okoli povprečja (M) 

oz. aritmetične sredine našega vzorca in se uporablja kot mera reprezentativnosti aritmetične 

sredine (Pfajfar in Arh 2002, 149). Opredeljen je s spodnjo formulo kot kvadratni koren iz 

variance. Višja kot je njegova vrednost, bolj so enote v našem vzorcu razpršene in obratno. Če 

je njegova vrednost nižja, to pomeni manjšo razpršenost enot, manjše razlike med dejanskimi 

vrednostmi spremenljivke in večjo koncentracijo v bližini našega povprečja (M).  

Izračun standardnega odklona smo izvedli po naslednji formuli (Pfajfar in Arh 2002, 149): 

!" = ""#$ (%& ' %)*+,&"-". /  

Iz preglednice 8 lahko razberemo, da med anketiranci prevladuje brezpapirno poslovanje na 

področju prejetih elektronskih računov (M = 3,25), sledijo jim izdani računi (M = 2,78), 

bančni izpiski (M = 2,67) ter priloge prejetih računov (M = 2,64). Prejeti računi imajo tako 

najvišjo aritmetično sredino in tudi najvišjo mero razpršenosti. 

Preglednica 8: Povprečje in standardni odklon – brezpapirno poslovanje v 

organizacijah glede na obseg 

  M SD 

Prejeti računi 3,25 1,86 

Izdani računi 2,78 1,51 

Bančni izpiski 2,67 1,88 

Priloge prejetih računov 2,64 1,66 

Dobavnice 1,76 1,49 

Naročilnice 1,72 1,50 

Kadrovska dokumentacija 1,64 1,18 

Osnovna sredstva 1,41 1,19 

Upravljanje in vodenje 1,29 1,17 

Interni projekti 1,25 1,21 

Komercialno poslovanje 1,04 1,28 

Proizvodnja 0,95 1,30 

Skladiščenje in transport 0,88 1,21 

 

Kot lahko razberemo iz slike 12, tretjina (33,85) organizacij, ki so sodelovale v anketi, 

elektronske dokumente še vedno tiska, in to kljub temu, da ima skoraj 50 % organizacij 

urejeno elektronsko likvidacijo. Ta podatek pridobimo, če seštejemo odgovore na trditve, ki 

popolnoma držijo (14,62 %) oz. držijo v veliki meri (19,23 %). To vprašanje smo še 

podrobneje analizirali, saj smo povprašali anketirance tudi o tiskanju prejetih elektronskih 

računov. Na to vprašanje, da tiskajo prejete elektronske račune, je pritrdilno odgovorilo kar 

40,77 % anketiranih. 



 

49 

 

Slika 12: Struktura anketirancvev glede na najpogostejšo prakso pri delu z 

dokumentacijo 

Zgornja slika razkriva še eno zanimivost, in sicer, da 32,41 % organizacij prejete 

dokumentacije ne 'skenira' in ne hrani v dokumentnem sistemu. Le 15 organizacij (38 %) je 

takih, ki to počno, ostali pa manj redno. Presenetljiv je tudi podatek, da 39 (23 %) organizacij, 

ki so sodelovale v raziskavo, nima klasifikacijskega načrta. Glede na to, da je bilo 66,92 % 

anketirancev iz javnega sektorja, ki jim zakonodaja to predpisuje, bi moral biti ta podatek za 

nekaj odstotkov nižji. Razliko bi morda lahko prepisali osebam, ki so na to anketo 

odgovarjale in niso imele vseh informacij o organizaciji. Le dobrih 25 % udeležencev ima 

elektronski arhiv, 13,08 % udeležencev je takšnih, ki elektronski arhiv le deloma uporablja, 

kar 46,92 % pa jih elektronskega arhiva nima. 29,23 % organizacij dokumente tudi 

elektronsko podpisuje. Visoko so uvršča tudi trditev, da za iskanje dokumentov še vedno 

porabijo več kot eno minuto, kar gre morda pripisati dejstvu, kot so razkrile informacije in 

podatki v prejšnji preglednici, da so brezpapirno obvladovani v glavnini le prejeti in izdani 

računi ter nekaj kadrovske dokumentacije. 

Kažejo se tudi premiki na področju urejanja pravic, uporabe revizijske sledi, izločanja in 

uničenja gradiva, vendar ti še niso zaživeli v veliki meri, kar kaže na to, da je brezpapirno 

poslovanje pri organizacijah naredilo z elektronskimi računi (dobro leto dni od njihove 

obvezne uvedbe za javni sektor in podjetja, ki poslujejo z njimi) prvi korak in sedaj 

postopoma vpeljujejo brezpapirno prakso še na ostala področja. 

Najvišjo aritmetično sredino ima trditev, da organizacije še vedno več kot 50 % 

dokumentacije kuvertirajo (M = 3,48), temu sledi uporaba elektronske likvidacije (M = 3,37), 

ki ima obenem najvišji standardni odklon. Po drugi strani pa organizacije še vedno za iskanje 

tiskanih dokumentov porabijo več kot eno minuto (M = 3,32). Najnižji standardni odklon ima 
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poznavanje zakonodaje (SD = 1,11), kar je tudi razumljivo, saj ta predstavlja osnovno oz. 

glavni temelj za nadaljnje delo. 

Preglednica 9: Povprečje in standardni odklon – najpogostejša praksa pri delu z 

dokumentacijo 

  M SD 

Več kot 50 % dokumentacije kuvertiramo 3,48 1,25 

Elektronska likvidacija 3,37 1,72 

Za iskanje tiskane dokumentacije porabimo več kot eno minuto 3,32 1,3 

Poznamo zakonodajo 3,29 1,11 

Digitalni podpis 3,14 1,54 

Urejeno izločanje in uničenje 3,10 1,23 

Elektronske dokumente tiskamo 3,03 1,21 

Prejete elektronske račune tiskamo 3,03 1,6 

ERP varnostne pravice 2,94 1,58 

Revizijska sled pregledi 2,68 1,51 

Prejeto klasično pošto skeniramo in hranimo v dokumentacijskem sistemu 2,62 1,45 

Klasifikacijski načrt 2,55 1,56 

Dok. sist. roki hrambe el. dok. 2,55 1,52 

Elektronski arhiv 2,36 1,57 

Dokumente obvladujemo po ISO 2,21 1,34 

 

V preglednici 10 prikazujemo rezultate analiziranja odgovorov na vprašanje, kjer smo 

anketirance podrobneje spraševali o tem, kateri del dokumentacije obvladujejo brezpapirno. 

Vidimo, da prevladujejo tisti dokumenti, ki jih zahtevata država oz. zakonodaja, ter tisti, ki 

nastajajo z računalniškimi programi. Torej je le zakonodaja tukaj edini odločilen dejavnik. 

Preglednica 10: Struktura udeležencev glede na obseg brezpapirnega poslovanja 

Odgovor 
Število prejetih 

odgovorov 

Delež 
(v %) 

Samo dokumente, ki so zahtevi s strani države oz. zakonodaje 28 21,54 

Samo dokumente, ki jih zahteva država oz. zakonodaja, ter tiste, ki 
nastajajo z računalniškimi programi 

53 40,77 

Do 25 % dokumentacije 27 20,77 

Več kot polovico dokumentacije 12 9,23 

Do 75 % dokumentacije 8 6,15 

Več kot 75 % dokumentacije 2 1,54 

 

Med anketiranci pa smo imeli zelo majhno število predstavnikov, ki obvladujejo do 75 % ali 

več kot 75 % dokumentacije (7,69 %). 

Za sodelujoče v anketi, ki so pritrdilno odgovorili na katerega koli izmed prvih štirih 

odgovorov, torej da obvladujejo brezpapirno zelo malo dokumentacije oz. največ več kot 

polovico dokumentacije, je sledilo vprašanje glede razlogov, zakaj so z uvedbo zadržani. 
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Ostali, ki so označili, da obvladujejo brezpapirno do 75 % dokumentacije ali več, pa so 

nadaljevali z odgovori na še zadnje vprašanje glede koristi, ki so jih ob uvedbi brezpapirnega 

poslovanja zaznali. 

Rezultati, prikazani na sliki 13, potrjujejo dejstvo, da so organizacije seznanjene in 

razpolagajo z informacijami o prednostih uvedbe brezpapirnega poslovanja. To lahko 

razberemo na podlagi trditve, kjer je več kot 60 % anketiranih zanikalo trditev, da nimajo 

dovolj informacij. Približno 37 % organizacij med razlogi navaja dejstvo, da nimajo ocene 

stroškov.  

 

Slika 13: Razlogi do zadržanosti pri uvedbi brezpapirnega poslovanja 

Kot lahko razberemo iz trditev, ki so bile zanikane, torej večina organizacij ima podporo 

vodstva, morda nekoliko nižja je le podpora zaposlenih, vendar ni kritična. Med vsemi 

trditvami prevladujejo odgovori z oceno 3, kar pomeni, da so navedena dejstva le deloma 

razlog za njihovo ravnanje. To so anketirani označili za večino trditev od programske opreme 

do pomanjkanja časa, znanja in finančnih sredstev. Niso pa označili, da je to ključni dejavnik. 

Iz teh odgovorov bi lahko sklepali, da organizacije imajo osnovo in podporo za brezpapirno 

poslovanje, vendar niso motiviranje, da bi se tega lotile. Saj prav nobeden od zgoraj 

navedenih razlogov med razlogi o zadržanosti za uvedbo brezpapirnega poslovanja ne izstopa.  

Najvišje povprečje ima trditev, da je za zadržanost pri uvedbi brezpapirnega poslovanja razlog 

pomanjkanje časa (M = 3,02), tukaj je standardni odklon tudi med najnižjimi. Sledi trditev 

glede pomanjkanja znanja (M = 2,63), kjer je tudi standardni odklon med nižjimi (preglednica 

11). 
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Preglednica 11: Povprečje in standardni odklon – razlogi o zadržanosti pri uvedbi 
brezpapirnega poslovanja 

  M SD 

Pomanjkanje časa 3,02 1,09 

Pomanjkanje znanja 2,63 1,12 

Pomanjkanje finančnih sredstev 2,55 1,16 

Nimamo primerne programske opreme 2,33 1,22 

Ni podpore zaposlenih 2,32 1,23 

Ni ocene stroškov papirnega poslovanja 2,16 1,09 

Ni podpore vodstva 2,03 1,25 

Pomanjkanja informacij o prednostih 1,98 1,08 

 

Tisti del organizacij, ki so na vprašalniku označile, da brezpapirno obvladujejo do 75 % in več 

dokumentacije, pa smo povprašali o koristih, ki so jih zaznale ob uvedbi brezpapirnega 

poslovanja. Med vsemi prejetimi odgovori najbolj izstopa povečanje varnosti, sledljivost in 

nadzor (41,67 %), olajšanje hrambe dokumentov (41,67 %) ter pospešitev iskanja 

dokumentov (33,33 %) (slika 14). Spremenil se jim je tudi način razmišljanja in dela. Ostale 

navedene koristi niso prinesle občutnejših rezultatov, kot je npr. povečanje prihodkov iz 

poslovanja ali pa povečanje konkurenčnosti.  

 

Slika 14: Koristi pri uvedbi brezpapirnega poslovanja 

Le deloma so se strinjali s trditvijo, kjer je bil tudi prevladujoč odgovor na vprašanje, da se 

jim je investicija povrnila v pričakovanem času. Tukaj sicer vprašanje ni bilo podrobneje 

zastavljeno, saj anketni vprašalnik ni vključeval informacije, koliko časa anketirane 

organizacije že poslujejo brezpapirno ter v kolikšnem času so pričakovale, da se jim bo 

investicija povrnila, tako da ta podatek nekoliko teže interpretiramo. Le 8,3 % anketiranih oz. 

ena organizacija je to trditev zanikala.  
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Ker so na ta vprašanja v anketi odgovarjali le tisti anketiranci, ki so pri desetem vprašanju 

označili, da brezpapirno poslujejo v 75 % ali več (N = 10), spodnja preglednica 12 prikazuje 

tudi nekoliko nižja povprečja. Najvišje povprečje in obenem najvišji standardni odklon imata 

trditvi, da so kot korist organizacije zaznale olajšano hrambo ter povečale varnost dostopa 

(M = 0,33; SD = 0,13).  

Preglednica 12: Povprečje in standardni odklon – koristi pri uvedbi 

  M SD 

Olajšali hrambo dokumentov 0,33 1,13 

Povečali varnost dostopov, sledljivost in nadzor 0,33 1,13 

Pospešili iskanje dokumentov 0,32 1,11 

Skrajšali odzivne čase v procesih 0,32 1,08 

Spremenili način razmišljanja in dela 0,32 1,07 

Nižji stroški arhiviranja dokumentov 0,28 0,98 

Zmanjšalo delo z dokumenti 0,25 0,88 

Investicija se je povrnila v pričakovanem času 0,25 0,88 

Znižali operativne stroške 0,24 0,86 

Povečali konkurenčnost 0,24 0,91 

Znižali stroške distribucije 0,22 0,87 

Povečali prihodke poslovanja 0,2 0,81 

Zmanjšali število zaposlenih 0,19 0,81 

 

Najnižji standardni odklon pa imata trditvi glede povečanja prihodkov iz poslovanja in 

zmanjšanja števila zaposlenih, ki sta imeli najnižje povprečje in enak standardni odklon 

(SD = 0,81). Takšen rezultat bi morda lahko pripisali dejstvu, da se brezpapirno poslovanje v 

organizacijah šele uveljavlja in so na začetku potrebni dodatni viri pri reorganizaciji procesov 

dela. Olajšana hramba pa je pri brezpapirnem poslovanju prvi, najbolj očiten znak, saj pri delu 

nimamo več na mizah toliko papirja, s tem je povezan tudi zaznan varnostni učinek in 

občutek, da so dokumenti bolje varovani. 

Organizacije, ki brezpapirno obvladujejo do 75 % in več dokumentacije, smo povprašali o 

tudi razlogih, ki so jih motivirali k uvedbi brezpapirnega poslovanja. Med razlogi izstopa 

odgovor, da je bila to zahteva vodstva oz. lastnikov (slika 15). Na to trditev je pritrdilno, da ta 

podatek popolnoma drži, odgovorilo kar 41,67 % anketiranih. Med razloge se visoko uvrščata 

tudi odgovora o priložnostih, ki so jih zaznali za ureditev svoje organiziranosti in svojih 

procesov, ter preveliko breme pri tiskanih dokumentih. Tudi na to trditev, ki naj bi držala v 

veliki meri, je pritrdilno odgovorilo 41,67 % anketiranih. 



 

54 

 

Slika 15: Razlogi za uvedbo brezpapirnega poslovanja 

Vloga vodstva je torej še vedno zelo pomembna in odločitve vodilnih še vedno zelo vplivajo 

na način dela v organizacijah. To je tudi zagotovo razlog za takšen rezultat. Z roko v roki 

gresta tudi naslednja prevladujoča odgovora, ki se nanašata na priložnost po ureditvi 

organiziranosti in zmanjšanju bremena pri delu s papirjem, saj se ti dve dejstvi povezujeta eno 

z drugim. Morda bi bila tukaj smiselna tudi analiza stroškov, vendar, kot vidimo iz rezultatov, 

organizacije tej ne posvečajo posebne pozornosti. 

Enako kot pri predhodnem vprašanju so tudi tukaj odgovarjali udeleženci, ki obvladujejo 

75 % ali več kot 75 % dokumentacije brezpapirno (N = 10). Najvišjo aritmetično sredino ima 

tukaj trditev, da je bil ključni razlog za uvedbo brezpapirnega poslovanja zahteva lastnikov 

oz. vodstva (M = 0,31; SD = 1,07) (preglednica 13). Najnižji standardni odklon ima trditev 

glede zahtev dobaviteljev oz. strank, ki ima tudi nizko povprečje (M = 0,18; SD = 0,75). 

Preglednica 13: Razlogi za uvedbo brezpapirnega poslovanja 

  M SD 

Zahteve lastnikov oz. vodstva 0,31 1,07 

Ureditev organiziranosti in procesov 0,28 1 

Pobuda zaposlenih 0,25 0,89 

Preveliko breme s tiskanimi dokumenti 0,25 0,92 

Zahteve dobaviteljev oz. strank 0,18 0,75 

Izvedena analiza stroškov 0,18 0,78 

 

Takšen rezultat bi lahko pripisali dejstvu, da so zahteve lastnikov oz. vodstva še vedno 

odločilne, kjer prevladuje s tem povezana želja po boljši organiziranosti in ureditvi procesov. 

Iz tega lahko sklepamo, da že samo dejstvo, da bomo spremenili način dela ter da se bomo 

»rešili« papirja, očitno prevlada nad tem, da bi predhodno izvedli tudi analizo stroškov. 
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4.4 Preverjanje hipotez 

Preverjanje hipotez predstavlja našo zadnjo fazo empiričnega dela, kjer bomo spoznali 

končne, sklepne ugotovitve naše naloge.  

4.4.1 Preverjanje hipoteze 1 

H1: Velikost organizacije z vidika števila zaposlenih pomembno vpliva na odločitve za uvedbo 

brezpapirnega poslovanja ter na obseg njegove uvedbe.  

Pri tej hipotezi skupino sestavljajo organizacije, ki se med seboj razlikujejo po velikosti glede 

na število zaposlenih. Hipoteza je bila postavljena iz prepričanja, da večje kot je število 

zaposlenih v organizaciji, prej se pojavijo potrebe po ureditvi procesov, v katerih kroži velika 

količina dokumentov. Zato naj bi predvsem večje organizacije poslovale brezpapirno v večji 

meri kot manjše organizacije, ki imajo manjše število zaposlenih. 

Znotraj posameznih skupin organizacij (organizacije od 1 do 10 zaposlenih, od 11 do 50 

zaposlenih, od 51 do 100 zaposlenih, od 101 do 250 zaposlenih, več kot 250 zaposlenih) bo 

zato preverjeno, v kolikšnem deležu (v %) te organizacije poslujejo brezpapirno ter kakšni so 

razlogi oz. zadržki za brezpapirno poslovanje.  

Pri raziskavah pogosto proučujemo odnos med odvisno in neodvisno oz. več neodvisnimi 

spremenljivkami. Odvisna spremenljivka (angl. dependent variable) je tista, katere vrednost v 

raziskavi merimo. Neodvisna spremenljivka pa je tista, ki pri njej povzroči določene 

spremembe.  

Za to hipotezo je bilo predvideno preizkušanje domnev o razliki za večje število aritmetičnih 

sredin, ki ji pravimo analiza variance (v nadaljevanju ANOVA). To ne gre enačiti z metodo za 

preizkus domneve o variancah, ampak je metoda za preizkus domneve o aritmetični sredini, ki 

jo bomo v nadaljevanju označili z Yi.  

Organizacije bomo glede na število zaposlenih v nadaljevanju zaradi lažjega poimenovanja 

označili z naslednjimi oznakami: 

- od 1 do 10 zaposlenih (YA), 

- od 11 do 50 zaposlenih (YB),  

- od 51 do 100 zaposlenih (YC),  

- od 101 do 250 zaposlenih (YD),  

- več kot 250 zaposlenih (YE). 
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Preizkušanje domnev o aritmetični sredini 

Najprej bomo opredelili ničelno domnevo, ki jo bomo označili s H0, kjer bomo predpostavili, 

da so vse aritmetične sredine enake. Nato bomo opredelili alternativno domnevo, ki jo bomo 

označili s H1, in predpostavili, da se vsaj ena aritmetična sredina razlikuje. Pri postopku 

preizkušanja domnev H0 vedno preizkušamo, H1 pa je tista, ki jo dokazujemo oz. potrjujemo. 

H0: YA  =  YB  =  YC  =  YD  =  YE; 

H1: Vsaj ena Yi se razlikuje. 

Opis predvidenega postopka. S preizkusom enakosti varianc proučujemo razlike med 

aritmetičnimi sredinami med vzorci oz. skupinami (različne velikosti organizacij). Najprej 

izvedemo Levenov preizkus enakosti varianc. Glede na pridobljene rezultate, ali so variance 

enake ali ne, pa v nadaljevanju uporabimo F-test (variance so enake) oz. Robust Welch test 

(variance niso enake).  

Za to hipotezo smo tako izračunali korelacijo med številom zaposlenih in desetim vprašanjem 

v anketnem vprašalniku ter pogledali razlike pri vprašanju 14. 

Analiza variance 

Za analizo variance smo opredelili naslednjo ničelno in alternativno domnevo: 
- H0: σA2

  =  σB2
  =  σC2

  =  σD2
  =  σE2

;
 

- H1: Vsaj ena varianca se razlikuje. 

Pregledali smo prejete odgovore na naš anketni vprašalnik za to hipotezo ter pri pregledu 

podatkov ugotovili, da bomo to hipotezo težko preverili, saj je na anketno vprašanje 14 

odgovorilo samo deset udeležencev (N = 10). To vprašanje namreč v anketi sprašuje o 

razlogih za uvedbo brezpapirnega poslovanja. Nanj so odgovorili tisti, ki so na deseto 

vprašanje odgovorili, da brezpapirno obvladujejo 75 % oz. več kot 75 % dokumentacije. To 

pomeni, da če bi razdelili te udeležence v tri skupine glede na število zaposlenih, bi bilo 

število udeležencev v vsaki skupini premajhno za izvedbo ANOVE.  

V rezultatih smo preverili, kako se obseg brezpapirnega poslovanja povezuje s številom 

zaposlenih in kako se razlikuje glede na organizacijo računovodstva. Poleg tega smo si skušali 

odgovoriti na vprašanje, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na uvedbo brezpapirnega 

poslovanja in zaradi česa so udeleženci morda zadržani do brezpapirnega poslovanja. 

Za preverjanje povezanosti med številom zaposlenih in obsegom brezpapirnega poslovanja 

smo izračunali Spearmanov korelacijski koeficient, saj sta bila obseg brezpapirnega 

poslovanja in število zaposlenih merjena na ordinalni merski lestvici. Za preverjanje razlogov 
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za uvedbo pa smo se odločili, da razdelimo udeležence v dve skupini glede na število 

zaposlenih in naredimo t-test za vsako postavko na anketnem pri vprašanju 14. 

Korelacija preučuje povezanost med statističnimi spremenljivkami. V praksi poznamo več 

vrst analiz. Spearmanov koeficient korelacije oz. koeficient korelacije rangov (ρ, ro) je 

posebna oblika Pearsonovega koeficienta, v kateri so podatki pred izračunom koeficientov 

preoblikovani v range. Primeren je za izračun odvisnosti ordinalnih spremenljivk (Šuster 

Erjavec in Rotar 2013, 88). 

Enačba za Spearmanov koeficient je naslednja (Spiegel in Stephens 1999, 406): 

0" = "1 ' 6$2&+/(/+ ' 1* 
pri čemer je:  

- di – razlika med rangoma za i-to enoto in  

- N – število vseh enot (parov rangov). 

Najprej smo rangirali podatke za X: x(1) < x(2) ... < x(n-1) < x(n) ter za Y: y(1) < y(2) ... < y(n-1) < 

y(n). Za Ik smo označili rang podatka xk, za Jk rang podatka Yk ter za Dk = Ik-Jk (razlika 

rangov). 

Pri tem smo upoštevali naslednje lastnosti: 

- ρ = [–1,1]; 

- popolna pozitivna povezanost: ρ = 1, Dk = 0 za vsak k, zato je Ik = Jk in pomeni da xk 

ima isti rang kot yk; 

- popolna negativna povezanost: ρ = –1, ranžirni vrsti sta narobe obrnjeni (1, n), (2, n–1); 

- nekorelirani rangi: če je ρ = 0. 

Predpostavljamo, da sta spremenljivki X in Y ordinalni, vzorec velikosti je n. 

H0: X in Y sta nekorelirani (H0 zavrnemo, če je ρ > ρk, ki ga primerjamo s kritično vrednostjo); 

H1: X in Y sta korelirani. 

H0: ρ = 0; 

H1: ρ ≠ 0. 
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Preglednica 14: Spearmanov korelacijski koeficient – izračun 

Spearmanov korelacijski koeficient Število zaposlenih Obseg 

Število 
zaposlenih 

Korelacijski koeficient 1,000 0,085 

Sig. (2-tailed); dvostranska stopnja značilnosti . 0,347 

N  =  število enot 124 124 

Obseg Korelacijski koeficient 0,085 1,000 

Sig. (2-tailed); dvostranska stopnja značilnosti 0,347 . 

N  =  število enot 124 124 

ρ = 0,09; ρ > α ... p = 0,347 nizka linearna povezanost. 

Sklep: H0 ne moremo zavrniti, zato ne moremo potrditi H1. Med spremenljivkama ni prišlo do 

statistično pomembne povezanosti, ρ = 0,09, p = 0,347 in tako ne moremo zaključiti, da v 

populaciji obstaja povezanost med obsegom brezpapirnega poslovanja in številom zaposlenih. 

Težava je predvsem zaradi nizkega vzorca in zato korelacija ni statistično pomembna. 

Zanimalo nas je tudi, ali se razlogi za uvedbo brezpapirnega poslovanja razlikujejo glede na 

število zaposlenih v organizaciji. Razloge za uvedbo brezpapirnega poslovanja smo merili z 

več postavkami na lestvici Likertovega tipa, na ta del pa so odgovorili udeleženci, ki so 

obvladovali vsaj 75 % dokumentacije brezpapirno (N = 8).  

Glede na število zaposlenih smo udeležence razdelili v dve skupini: 

- v prvo skupino so spadali udeleženci, ki so imeli dva ali tri zaposlene (N = 5),  

- v drugo skupino smo razdelili udeležence, ki so imeli štiri ali pet zaposlenih (N = 3).  

Ker je druga skupina tako majhna, merjene lastnosti pa bolj nizke kakovosti, smo se odločili, 

da bomo predstavili samo opisno statistiko. 

Preglednica 15: Izračun aritmetične sredine in mediane posebej za skupino, ki ima tri 

ali štiri zaposlene, in za skupino, ki ima pet ali šest zaposlenih 

Skupina zaposleni 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 

Skupina 1: 
trije ali štirje 
zaposleni 

N Veljavno 5 5 5 5 5 5 

 Manjkajoče 58 58 58 58 58 58 

Povprečje 4,400 5,000 2,600 5,000 4,200 3,000 

Mediana 4,333 5,500 2,000 5,000 4,500 2,750 

Skupina 2: 
pet ali šest 
zaposlenih 

N Veljavno 3 3 3 3 3 3 

 Manjkajoče 28 28 28 28 28 28 

Povprečje 3,667 5,333 3,667 4,000 4,000 3,000 

Mediana 4,000 5,333 4,000 5,000 5,000 2,000 

9999,00 N Veljavno 0 0 0 0 0 0 

 Manjkajoče 30 30 30 30 30 30 



 

59 

Preglednica 16: Tabelarični prikaz aritmetične sredine in mediane posebej za skupino, 
ki ima tri ali štiri zaposlene, in za skupino, ki ima pet ali šest zaposlenih 

Razlogi za uvedbo brezpapirnega poslovanja 
3 oz. 4 zaposleni 5 oz. 6 zaposlenih 

M Me M Me 

Pobuda zaposlenih 4,4 4,3 3,7 4,0 

Zahteve lastnikov oz. vodstva 5,0 5,5 5,3 5,3 

Zahteve dobaviteljev oz. strank 2,6 2,0 3,7 4,0 

Priložnosti, da se uredi organiziranost in procesi 5,0 5,0 4,0 5,0 

Preveliko breme s tiskanimi dokumenti 4,2 4,5 4,0 5,0 

Predhodno izvedene analize stroškov papirnega 
poslovanja 

3,0 2,8 3,0 2,0 

Opomba: M – aritmetična sredina; Me – mediana. 

Iz zgornje preglednice 16 lahko vidimo, da je bil razlog za uvedbo brezpapirnega poslovanja 

pobuda zaposlenih in priložnost, da uredijo svojo organiziranost in procese pri skupini z več 

zaposlenimi manj pomemben kot pri skupini z manj zaposlenimi. Po drugi strani je bil skupini 

z več zaposlenimi bolj pomemben razlog zahteve dobaviteljev oz. strank. Pri tem moramo 

upoštevati, da je zaradi majhnega vzorca prisotna velika napaka vzorčenja, zaradi majhnega 

vzorca in slabe kakovosti podatkov pa ne moremo testirati, ali so razlike med skupinami 

statistično pomembne ali so zgolj posledica napake vzorčenja. 

4.4.2 Preverjanje hipoteze 2 

H2: Organizacije, ki imajo organizirano zunanje računovodstvo, brezpapirno poslujejo v 

manjšem obsegu kot tiste, ki imajo lastno računovodstvo. 

Tudi pri tej hipotezi se nam je pojavilo več različnih skupin organizacij, ki se razlikujejo 

glede na to, kako imajo organizacije organizirano računovodstvo (lastno računovodstvo, 

zunanje računovodstvo ali kombinacija obojega). Za te skupine smo namreč domnevali, da je 

obseg brezpapirnega poslovanja odvisen od organiziranosti računovodske službe. Ker smo 

želeli ugotoviti, s katerimi dejavniki je moč pojasniti, kaj vpliva na odločitve za uvedbo 

brezpapirnega poslovanja, smo predvidevali, da bo na podlagi tega zapisan linearni regresijski 

model.  

Organizacije glede na organiziranost računovodske službe naj bi v nadaljevanju zaradi lažjega 

poimenovanja označili z naslednjimi oznakami: 

- organizacije, ki imajo lastno računovodstvo (YLR), 

- organizacije, ki imajo zunanje računovodstvo (YZR),  

- organizacije, ki imajo kombinacijo obojega (YK). 



 

60 

Preizkušanje domnev o aritmetični sredini 

V ničelno domnevo H0, ki je namenjena preizkušanju,  smo sedaj postavili trditev, da je 

povprečna organiziranost računovodske službe enaka. V alternativno domnevo H1, ki je 

namenjena dokazovanju oz. potrjevanju, pa smo postavili trditev, da se vsaj ena izmed njih 

razlikuje.  

H0: YLR  =  YZR  =  YK;  

H1: Vsaj ena Yi se razlikuje. 

Analiza variance 

H0: σLR2
  =  σZR2

  =  σK2
; 

H1: Vsaj ena varianca se razlikuje. 

Zaradi ordinalne narave spremenljivk bomo namesto ANOVE uporabili Kruskal-Wallisov 

test. 

Preglednica 17: T-test 
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Interval zaupanja 

(95 %)  

razlika 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

12.1 VE 8,296 0,005 1,971 114 0,051 0,427 0,217 –0,002 0,856 

VNE     2,191 100,766 0,031 0,427 0,195 0,040 0,813 

12.2 VE 1,283 0,26 2,156 114 0,033 0,468 0,217 0,038 0,898 

VNE     2,261 86,911 0,026 0,468 0,207 0,057 0,880 

12.3 VE 0,149 0,701 1,598 114 0,113 0,393 0,246 –0,094 0,881 

VNE     1,652 83,599 0,102 0,393 0,238 –0,080 0,867 

12.4 VE 1,752 0,188 2,235 114 0,027 0,468 0,209 0,053 0,882 

VNE     2,248 77,71 0,027 0,468 0,208 0,054 0,882 

12.5 VE 1,578 0,212 3,447 114 0,001 0,732 0,212 0,311 1,153 

VNE     3,358 71,261 0,001 0,732 0,218 0,297 1,167 

12.6 VE 5,177 0,025 1,094 114 0,276 0,255 0,233 –0,206 0,716 

VNE     1,021 63,883 0,311 0,255 0,249 –0,244 0,753 

12.7 VE 1,672 0,199 0,594 114 0,553 0,149 0,250 –0,347 0,644 

VNE     0,631 89,669 0,530 0,149 0,236 –0,319 0,616 

12.8 VE 1,319 0,253 0,313 114 0,755 0,080 0,256 –0,427 0,586 

VNE     0,327 86,382 0,744 0,080 0,244 –0,406 0,566 

Legenda: VE – predpostavka o enakosti varianc; VNE – predpostavka o neenakosti varianc. 
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Preverili smo, ali se obseg poslovanja razlikuje glede na organizacijo računovodstva, pri 

čemer smo ločili med organizacijami, ki imajo lastno ali zunanje računovodstvo ali 

kombinacijo obojega, torej lastno in zunanje računovodstvo hkrati. Za ta namen smo izvedli 

neparametrično alternativo ANOVA za neponovljene meritve Kruskal-Wallisov test, saj je 

odvisna spremenljivka obseg brezpapirnega poslovanja na ordinalni merski lestvici. Kruskal-

Wallisov test testira, ali so povprečni rangi enaki po skupinah in predpostavlja ordinalno 

mersko lestvico. Test se uporablja za preverjanje domneve o enakosti srednjih vrednosti na 

neodvisnih vzorcih in spada med neparametrične teste. Faktor je predstavljala organizacija 

računovodstva s tremi ravnmi.  

Enačba za izračun je naslednja (Spiegel in Stephens 1999, 404): 

3" = "" 145(5 7 1*"89&+5&
:
&;.

"' <(5 7 1* 
pri čemer je: 

- n – število opazovanih enot, 

- R – vsota rangov in 

- i so stopinje prostosti. 

Najprej smo izračunali range na podlagi odvisne spremenljivke (kjer testiramo enakost 

srednje vrednosti) za vse skupine. Zatem smo primerjali variabilnost v rangih znotraj skupin s 

tisto med skupinami. Rezultat izračuna predstavlja H-statistika. 

Preglednica 18: Kruskall-Wallsov preizkus razlik med skupinami 

 Test  Sig  Odločitev 

Povprečna organiziranost računovodske službe je enaka Neodvisen 
Kruskal-
Wallis test 

0,847 Hipoteze ni 
mogoče 
potrditi 

Stopnja tveganja λ  =  0,05. 

Sklep: Ugotovili smo, da se obseg brezpapirnega poslovanja med skupinami ne razlikuje 

statistično pomembno, H(2) = 0,33 in p = 0,847 (p > 0,05). Torej nobena izmed skupin 

statistično značilno ne izstopa. 

Ker je stopnja tveganja p = 0,847 večja od p = 0,05, ne moremo potrditi hipoteze, da 

organizacije, ki imajo organizirano zunanje računovodstvo, brezpapirno poslujejo v manjšem 

obsegu kot tiste, ki imajo lastno računovodstvo. Do post hoc testov namreč nismo upravičeni, 

saj Kruskal-Wallisov test ni pokazal statistično pomembnih razlik. 



 

62 

4.4.3 Preverjanje hipoteze 3 

H3: Za uvedbo brezpapirnega poslovanja se organizacije odločajo predvsem zaradi 

priložnosti po ureditvi procesov dela. 

Pri tej hipotezi bomo preučevali spremenljivke, ki vplivajo na uvedbo brezpapirnega 

poslovanja. Predpostavili smo, da na uvedbo brezpapirnega poslovanja vplivajo zahteve 

vodstva oz. lastnikov, pobude zaposlenih, zahteve dobaviteljev, predhodne analize stroškov 

papirnega poslovanja, preveliko breme pri delu z dokumenti ter priložnost po ureditvi 

procesov. To so bili vnaprej pripravljeni odgovori na vprašanje 14. Anketirani so 

pomembnost trditev označevali po Likertovi lestvici od 0 do 5. 

Z multiplo (oz. multivariatno) regresijsko analizo, ki temelji na preučevanju odnosov med 

odvisno in neodvisnimi spremenljivkami, je bila predvidena analiza vzorčno-posledične zveze 

med odvisno spremenljivko (uvedba brezpapirnega poslovanja) in ostalimi neodvisnimi 

spremenljivkami (cena, usposobljenost zaposlenih, podpora vodstva, analiza stroškov ...). 

Neodvisne spremenljivke so v nadaljnjih postopkih preizkušanja domnev poimenovane 

regresijski koeficienti. Predvideli smo, da bomo na podlagi preizkusa vrednosti regresijskih 

koeficientov s preizkušanjem domnev preverili vpliv predpostavljenih dejavnikov na uvedbo 

brezpapirnega poslovanja.  

Pri tej hipotezi napovedujemo odgovore na deseto anketno vprašanje, v katerem kjer 

anketiranci po Likertovi lestvici označijo, v kolikšni meri njihova organizacija že brezpapirno 

posluje. Predvideno je bilo, da bi z desetim anketnim vprašanjem, kjer označijo anketiranci 

trditve o obsegu brezpapirnega poslovanja v odstotkih, napovedovali na podlagi vprašanja 12 

in 14. Zadnji dve vprašanji se nanašata na razlog za zadržanost pri uvajanju brezpapirnega 

poslovanja (to vprašanje smo zastavili udeležencem, ki so pri vprašanju 10 označili, da 

obvladujejo manj kot 75 % dokumentacije) ter razloge za uvedbo brezpapirnega poslovanja 

(to vprašanje smo zastavili udeležencem, ki so označili, da brezpapirno obvladujejo 75 % oz. 

več kot 75 % dokumentacije). To pa zato, ker je bilo vprašanje 10 odločilno, saj so bila na 

podlagi izbranega odgovora v nadaljevanju zastavljena drugačna vprašanja (prvi štirje 

odgovori so se nanašali na manjši delež brezpapirnega poslovanja z dokumentacijo, zadnja 

dva odgovora pa na 75 % in več obvladovanja brezpapirne dokumentacije). 

Pri pregledu prejetih odgovorov smo ugotovili, da je na anketno vprašanje 14 odgovorilo 

deset udeležencev (N = 10). Ti so označili, da obvladujejo 75 % oz. več kot 75 % 

dokumentacije brezpapirno. Prišli smo do zaključka, da multiple regresije ni mogoče izvesti, 

ker nam nekateri podatki manjkajo, saj so na vprašanje 12 odgovorili samo tisti, ki so na 

vprašanje 10 odgovorili z 1, 2, 3 ali 4 (glej prilogo). Na vprašanje 14 pa so odgovorili tisti, ki 

so na vprašanje 10 odgovorili s 5 ali 6 (glej prilogo).  
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Zaradi majhnega števila podatkov (N = 10) in merske ravni vprašanja 10, kjer so podatki na 

ordinalni merski ravni, navadna regresija ni primerna, zato smo se odločili za t-test.  

Pri tej hipotezi smo tako primerjali dve skupini udeležencev (skupina 5 in 6) pri vprašanju 10, 

in preverili, ali obstajajo kakšne razlike na vprašanje 14 s t-testom. Oblikovali smo dve 

skupini (1 in 2 = 1; 3 in 4 = 2) ter s t-testom preveril razlike v odgovorih na vprašanje 12. 

Podroben izračuni in sklep so v nadaljevanju zapisani pri hipotezi 4, ker gre za enako 

obdelavo podatkov. 

4.4.4 Preverjanje hipoteze 4 

H4: Na odločitve za uvedbo brezpapirnega poslovanja oz. proti njej najmanj vpliva 

predhodno izvedena analiza stroškov papirnega poslovanja. 

Tudi pri tej hipotezi bomo preučevali različne spremenljivke, ki vplivajo na uvedbo 

brezpapirnega poslovanja. Enako kot pri zgornji hipotezi smo predpostavili, da na uvedbo 

brezpapirnega poslovanja vplivajo zahteve vodstva oz. lastnikov, pobude zaposlenih, zahteve 

dobaviteljev, predhodne analize stroškov papirnega poslovanja, preveliko breme pri delu z 

dokumenti ter priložnost po ureditvi procesov. To so bili odgovori na vprašanje 14, kjer so 

anketiranci označevali trditve po Likertovi lestvici.  

Na podlagi preizkusa vrednosti regresijskih koeficientov s preizkušanjem domnev naj bi bil 

preverjen vpliv predpostavljenih dejavnikov na uvedbo brezpapirnega poslovanja. Z multiplo 

(oz. multivariatno) regresijsko analizo, ki temelji na preučevanju odnosov med odvisno in 

neodvisnimi spremenljivkami, pa naj bi bile analizirane vzorčno-posledične zveze med 

odvisno spremenljivko (uvedba brezpapirnega poslovanja) in neodvisnimi spremenljivkami 

(cena, usposobljenost zaposlenih, podpora vodstva, analiza stroškov ...). 

Glede na to, kako so bila vprašanja postavljena, kot smo že predhodno ugotovili pri hipotezi 

3, udeleženci, ki so odgovorili na vprašanje 10 z odgovori 1, 2, 3 in 4, na vprašanje 14 niso 

odgovorili.  

Pri pregledu podatkov smo ugotovili, da je na anketno vprašanje 14 odgovorilo samo deset 

udeležencev (N = 10). Ti so označili, da brezpapirno obvladujejo 75 % oz. več kot 75 % 

dokumentacije. Zato smo pri tej hipotezi primerjali samo ti dve skupini udeležencev (skupina 

5 in 6) na vprašanje 10, če obstajajo kakšne razlike na vprašanje številka 14 s t-testom. S t-

testom namreč ugotavljamo ali obstajajo statistično pomembne razlike med dvema 

neodvisnima skupinama. 

Zapisali smo naslednjo ničelno in alternativno domnevo: 
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H0: Y1  =  Y2; 

H1: Y1 ≠ Y2. 

Pri proučevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev za uvedbo brezpapirnega poslovanja 

oziroma proti njej, smo tako ločili med udeleženci, ki obvladujejo brezpapirno 50 % ali manj 

dokumentacije (Y1) in udeleženci, ki obvladujejo brezpapirno vsaj 75 % dokumentacije (Y2). 

Prvi so ocenili razloge, zakaj so do brezpapirnega poslovanja zadržani, drugi pa, zaradi česa 

so se odločili za brezpapirno poslovanje. V nadaljevanju nas je zanimalo, ali se glede na 

obseg poslovanja znotraj vsake skupine razlikujejo razlogi za uvedbo brezpapirnega 

poslovanja oziroma proti njej. Strinjanje s podanimi razlogi smo merili na Likertovi lestvici 

oziroma lestvici Likertovega tipa (Judd, Smith in Kidder 1991, 163) in lahko podatke tako 

obravnavamo, kot da so na intervalni merski ravni.  

Pri udeležencih, ki so brezpapirno obvladovali 50 % ali manj dokumentacije, smo za odgovor 

na zgornje vprašanje izvedli t-test, pri čemer smo udeležence glede na obseg dokumentacije 

razdelili v dve skupini:  

- v eno skupino smo združili udeležence, ki so brezpapirno obvladovali samo tisto 

dokumentacijo, ki jo zahteva država ali pa nastaja z računalniškimi programi (N = 77),  

- v drugo pa udeležence, ki so brezpapirno obvladovali 25 % in 50 % dokumentacije 

(N = 39).  

Kot smo omenili, so bile odvisne spremenljivke strinjanje z različnimi podanimi razlogi, zakaj 

so udeleženci zadržani do brezpapirnega poslovanja (1 – ne drži, 5 – popolnoma drži). 

Rezultati t-testa so podani v spodnji preglednici. Kjer je bila kršena homogenost variance, 

smo uporabili popravek za neenake variance. 

Preglednica 19: Primerjava skupin s t-testom glede na obseg brezpapirnega 

obvladovanja dokumentacije v strinjanju z razlogi proti uvedbi 

brezpapirnega poslovanja – izračun 

 
Skupina glede na obseg Število enot Povprečje Standardni odklon 

Standardna napaka 

(povprečje) 

12.1 Skupina 1 77 2,30 1,204 0,137 

Skupina 2 39 1,87 0,864 0,138 

12.2 Skupina 1 77 2,52 1,154 0,132 

Skupina 2 39 2,05 0,999 0,160 

12.3 Skupina 1 77 2,68 1,292 0,147 

Skupina 2 39 2,28 1,169 0,187 

12.4 Skupina 1 77 3,47 1,071 0,122 

Skupina 2 39 3,00 1,051 0,168 

12.5 Skupina 1 77 3,12 1,051 0,120 

Skupina 2 39 2,38 1,138 0,182 

12.6 Skupina 1 77 2,87 1,092 0,124 

Skupina 2 39 2,62 1,350 0,216 

Se nadaljuje 
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Preglednica 19 – nadaljevanje 

 
Skupina glede na obseg Število enot Povprečje Standardni odklon 

Standardna napaka 

(povprečje) 

12.7 Skupina 1 77 2,58 1,341 0,153 

Skupina 2 39 2,44 1,119 0,179 

12.8 Skupina 1 77 2,23 1,356 0,155 

Skupina 2 39 2,15 1,182 0,189 

 

Preglednica 20: Primerjava skupin s t-testom glede na obseg brezpapirnega 

obvladovanja dokumentacije v strinjanju z razlogi proti uvedbi 

brezpapirnega poslovanja 

Odgovor Ῡ1 Ῡ2 SEῩ1- Ῡ 2 t df p 

Pomanjkanja informacij o prednostih njene 
uvedbe. 

2,30 1,87 0,19 2,19 100,8 < 0,05 

Ker nimamo ocene stroškov našega papirnega 
poslovanja. 

2,52 2,05 0,22 2,16 114,0 < 0,05 

Trenutno nimamo za to ustrezne programske 
opreme. 

2,68 2,28 0,25 1,60 114,0 0,113 

Pomanjkanja časa, da bi se lahko posvetili 
uvedbi brezpapirnega poslovanja. 

3,47 3,00 0,21 2,23 114,0 < 0,05 

Pomanjkanja znanja, da bi se lahko posvetili 
uvedbi brezpapirnega poslovanja. 

3,12 2,38 0,21 3,45 114,0 < 0,05 

Pomanjkanje finančnih sredstev, da bi se lahko 
posvetili uvedbi brezpapirnega poslovanja. 

2,87 2,62 0,25 1,02 63,9 0,311 

Nimamo podpore zaposlenih. 2,58 2,44 0,25 0,59 114,0 0,553 

Nimamo podpore vodstva. 2,23 2,15 0,26 0,31 114,0 0,755 

 

Obrazložitev oznak: 

- Ῡ1 je oznaka za aritmetično sredino za skupino, ki brezpapirno obvladuje samo tisto 

dokumentacijo, ki jo zahteva država ali pa nastaja z računalniškimi programi (N = 77); 

- oznaka Ῡ2 predstavlja aritmetično sredino za skupino, ki brezpapirno obvladuje 25 % in 

50 % dokumentacije (N = 39); 

- standardna napaka SEῩ1- Ῡ 2 je izračunana za razlike med aritmetičnima sredinama;  

- t – testna statistika t-testa;  

- df – prostostne stopnje;  

- p – raven statistične pomembnosti.  

Sklep: Ugotovili smo, da med skupinama prihaja do statistično pomembnih razlik pri štirih 

razlogih proti uvedbi brezpapirnega poslovanja, in sicer so v vseh primerih v večji meri veljali 

razlogi proti za skupino, ki je brezpapirno obvladovala manj dokumentacije. Tako se je ta 

skupina v večji meri strinjala, da je do brezpapirnega poslovanja zadržana zaradi 

pomanjkanja informacij o prednostih njene uvedbe, ker nima ocene stroškov papirnega 

poslovanja in ker ima za uvedbo takega poslovanja premalo časa in premalo znanja. Na 
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podlagi aritmetičnih sredin lahko sicer opazimo, da je glavni razlog proti uvedbi 

brezpapirnega poslovanja pomanjkanje časa za uvedbo brezpapirnega poslovanja. 

Pri udeležencih, ki so brezpapirno obvladovali več kot 50 % dokumentacije, smo ločili: 

- udeležence, ki so obvladovali 75 % dokumentacije (N = 6) in  

- udeležence, ki so obvladovali več kot 75 % dokumentacije (N = 2).  

Zanimalo nas je, ali se skupini med seboj razlikujeta glede na strinjanje z razlogi za uvedbo 

brezpapirnega poslovanja (1 – to za nas ni pomembno, 5 – popolnoma drži). Zaradi majhnega 

vzorca smo se odločili predstaviti podatke samo opisno in skupini med seboj nismo statistično 

primerjali. Podrobnosti smo zapisali v spodnji preglednici. 

Preglednica 21: Izračun aritmetične sredine in mediane posebej za skupino, ki 
brezpapirno obvladuje 75 % dokumentacije, in skupino, ki brezpapirno 

obvladuje več kot 75 % dokumentacije  

Skupina glede na obseg 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 

Skupina 
1 

N Veljavno 6 6 6 6 6 6 

 Manjkajoče 0 0 0 0 0 0 

Povprečje 4,000 5,000 2,500 4,500 3,833 2,333 

Mediana 4,000 5,200 1,750 5,000 4,333 1,800 

Skupina 
2 

N Veljavno 2 2 2 2 2 2 

 Manjkajoče 0 0 0 0 0 0 

Povprečje 4,500 5,500 4,500 5,000 5,000 5,000 

Mediana 4,500 5,500 4,500 . . . 

9999,00 
N Veljavno 0 0 0 0 0 0 

 Manjkajoče 116 116 116 116 116 116 

 

 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 

N Veljavno 8 8 8 8 8 8 

Manjkajoče 116 116 116 116 116 116 

Povprečje 4,125 5,125 3,000 4,625 4,125 3,000 

Mediana 4,250 5,500 2,667 5,000 4,600 2,600 

 

Opazimo lahko, da se na našem vzorcu skupini razlikujeta skoraj na vseh postavkah, vendar 

ni jasnega vzorca, katera skupina se bolj strinja z razlogi za uvedbo brezpapirnega poslovanja. 

Obe skupini pa se v največji meri strinjata, da sta se za uvedbo brezpapirnega poslovanja 

odločili zaradi zahtev lastnikov in, kot smo predvidevali, priložnosti, da uredijo svojo 

organiziranost in procese.  
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Preglednica 22: Prikaz aritmetične sredine in mediane posebej za skupino, ki 
brezpapirno obvladuje 75 % dokumentacije, in skupino, ki brezpapirno 

obvladuje več kot 75 % dokumentacije  

 Skupina 75 % 
Skupina več 

kot 75 % 
Skupaj 

Razlogi za uvedbo brezpapirnega poslovanja Ῡ Me Ῡ Me Ῡ Me 

Pobude zaposlenih 4,0 4,0 4,5 4,5 4,1 4,3 

Zahtev lastnikov oz. vodstva 5,0 5,2 5,5 5,5 5,1 5,5 

Zahtev dobaviteljev oz. strank 2,5 1,8 4,5 4,5 3,0 2,7 

Priložnosti, da uredimo svojo organiziranost in 
procese 

4,5 5,0 5,0 5,0 4,6 5,0 

Prevelikega bremena pri delu s tiskanimi 
dokumenti 

3,8 4,3 5,0 5,0 4,1 4,6 

Predhodno izvedene analize stroškov papirnega 
poslovanja 

2,3 1,8 5,0 5,0 3,0 2,6 

Obrazložitev oznak: Ῡ – aritmetična sredina; Me – mediana. 

Razlik med skupinama pa ne moremo posplošiti na populacijo, saj ne vemo, ali je razlika med 

skupinama morda zgolj posledica naključnega vzorčenja.  

Najmanj je pri obeh skupinah sicer na uvedbo brezpapirnega poslovanja vplival razlog 

predhodno izvedene analize stroškov papirnega poslovanja, kot smo predvidevali v raziskavi, 

in zahteve dobaviteljev oz. strank. 

4.4.5 Rezultati raziskave 

Raziskava je posegla v poslovanje organizacij, kjer smo preverjali njihovo najpogostejšo 

prakso pri delu z dokumenti ter obseg brezpapirnega poslovanja. 

Preverjali smo obvladovanje dokumentacije, kot so izdani, prejeti računi, kadrovska 

dokumentacija, interni projekti, komercialno poslovanje itd. Pri najpogostejši praksi nas je 

zanimalo, kakšno elektronsko in papirnato dokumentacijo tiskajo, kuvertirajo, ali uporabljajo 

digitalni podpis, ali imajo klasifikacijski načrt, elektronski arhiv ter kakšno je njihovo 

poznavanje zakonodaje. Tiste, ki so pritrdilno odgovorili, da obvladujejo brezpapirno zelo 

malo dokumentacije oz. največ več kot polovico dokumentacije, smo povprašali o razlogih za 

zadržke, ostale pa o koristih, ki so jih zaznali pri uvedbi. 

Pri pregledovanju rezultatov smo naleteli na presenečenje, saj je od 124 prejetih odgovorov le 

deset anketirancev označilo, da poslujejo brezpapirno v večjem obsegu, zato smo morali 

metodologijo za nekatere hipoteze prilagoditi. 

Raziskava je razkrila naslednje zanimive ugotovitve: 

- Največji motivator za uvedbo brezpapirnega poslovanja je zakonodaja. Brezpapirno 

poslovanje namreč prevladuje predvsem pri delu s tistimi dokumenti, pri katerih to 
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zahteva država oz. zakonodaja,ter s tistimi, ki nastajajo z računalniškimi programi. 

Sledijo jim izdani in prejeti računi (rezultat gre po vsej verjetnosti pripisati dejstvu, da je 

na anketo odgovorilo 66,92 % organizacij iz javnega sektorja, ki jih zakonodaja zavezuje 

k obvezni izdaji in prejemanju elektronskih računov). 

- Po drugi strani raziskava razkriva, da kar 33,85 % anketirancev prejete elektronske 

dokumente tiska. 

- Organizacije so tudi v večji meri seznanjene in razpolagajo z informacijami o prednostih 

uvedbe brezpapirnega poslovanja – takšnih je 60 % anketiranih; 

- Zaznati je uveljavljanje uporabe elektronskega podpisa, saj tako posluje 29,23 % 

organizacij. 

- Uporaba elektronskega arhiva je nekoliko manj prisotna, uporablja ga 25 % anketiranih, 

13,08 % udeležencev je takšnih, ki elektronski arhiv uporablja le deloma, 46,92 % 

organizacij pa elektronskega arhiva nima. 

- Med koristmi, ki so jih anketiranci zaznali ob uvedbi brezpapirnega poslovanja, najbolj 

izstopa povečanje varnosti pri delu z dokumenti, njihova sledljivost in nadzor (41,67 %), 

olajšanje hrambe dokumentov (41,67 %) ter pospešitev iskanja dokumentov (33,33 %). 

- Med razlogi za uvedbo brezpapirnega poslovanja izstopa zahteva vodstva oz. lastnikov, 

pritrdilno je na to vprašane odgovorilo 41,67 % anketiranih. Med razlogi se visoko 

uvrščata tudi odgovora o priložnostih, ki so jih zaznali za ureditev svoje organiziranosti 

in svojih procesov ter preveliko breme pri tiskanih dokumentih.  

Pri preizkušanju hipotez so bile zaznane naslednje ugotovitve: 

- Hipoteza 1. Velikost organizacije z vidika števila zaposlenih pomembno vpliva na 

odločitve za uvedbo brezpapirnega poslovanja ter na obseg njegove uvedbe. Ta hipoteza 

ni bila potrjena. Zanimalo nas je tudi, ali se razlogi za uvedbo brezpapirnega poslovanja 

razlikujejo glede na število zaposlenih v organizaciji. Pri skupini z več zaposlenimi, je 

manj pomemben razlog za uvedbo brezpapirnega poslovanja pobuda zaposlenih in 

priložnost, da uredijo svojo organiziranost in procese, kot skupini z manj zaposlenimi.  

- Hipoteza 2. Organizacije, ki imajo organizirano zunanje računovodstvo, brezpapirno 

poslujejo v manjšem obsegu kot tiste, ki imajo lastno računovodstvo. Ta hipoteza ni bila 

potrjena. 

- Hipoteza 3. Za uvedbo brezpapirnega poslovanja se organizacije odločajo predvsem 

zaradi priložnosti po ureditvi procesov dela. Za uvedbo brezpapirnega poslovanja so se 

organizacije odločile zaradi zahtev lastnikov in, kot smo predvidevali, priložnosti, da 

uredijo svojo organiziranost in procese. 

- Hipoteza 4. Na odločitve za uvedbo brezpapirnega poslovanja oz. proti njej najmanj 

vpliva predhodno izvedena analiza stroškov papirnega poslovanja. Ta hipoteza je bila 

potrjena.  
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5 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Po organizacijah krožijo različni dokumenti. Če jih ne obvladujemo ustrezno, lahko zelo hitro 

prerastejo v veliko breme. Brezpapirno poslovanje pospeši dostop do informacij in 

dokumentov, dosežena je njihova večja razpoložljivost »na klik« brez zamudnega iskanja v 

arhivskih objektih in registratorjih. Olajšan je tudi nadzor nad dokumenti, povečata se varnost 

in zaščita pred izgubo ter poškodbo dokumentov v fizični obliki. Z DMS sistemi lahko 

učinkovito podpiramo celoten življenjski cikel dokumentov, od zajema oz. nastanka 

dokumenta preko procesne obravnave in shranjevanja do upravljanja z verzijami dokumentov. 

Pridobimo urejen varnostni sistem, zagotovljena sta sledljivost in nadzor nad uporabo ter 

digitalno podpisovanje.  

Varga (2015, 1) meni, da v vzhodni Evropi dokumentne sisteme uporabljata 2 % organizacij, 

letna rast pa je 25 %, v zahodni Evropi pa dokumentne sisteme uporablja že skoraj 30 % 

organizacij. Med Slovenskimi organizacijami dokumentni sistem uporablja vsako peto večje 

podjetje. Napoveduje, da se bo v prihodnjih letih prodaja rešitev za upravljanje vsebin 

povečevala hitreje od prodaje ostale programske opreme. 

Management načrtuje in postavlja poslovne zahteve in pričakovanja organizacije. Na kakšen 

način bo organizacija upravljala z dokumentacijo, je odvisno prav od odločitev managementa. 

Globalizacija in konkurenca na trgu velikokrat vplivata na odločitve managerjev, kako bodo 

obvladovali svoje procese ter s katerimi programskimi rešitvami, da bodo organizacije 

konkurenčnejše.  

Na trgu je na voljo veliko rešitev, od klasičnih namiznih aplikacij, ki so plačljive, do 

odprtokodnih rešitev. Računalniške rešitve se selijo tudi v storitve v oblaku, ki za organizacije 

predstavljajo veliko bolj elastičen način ponudbe. Če je sistem za upravljanje dokumentov in 

procesov ustrezno implementiran, lahko močno razbremeni organizacijo in prinaša številne 

prednosti, saj podpira celoten življenjski cikel dokumenta in ga tudi skrajša. Omogočena je 

tudi enostavna obdelava dokumentov, stroški izdelave in distribucije  so nižji, zagotovljen je 

digitalni podpis. Iskanje dokumentov se pospeši, izboljša se sodelovanje med zaposlenimi in 

poveča njihova produktivnost, izboljšani so tudi postopki upravljanja podjetja, nadzor in 

poročanje.  

Pojem brezpapirne družbe je uveljavljen že desetletja, vendar nedavni podatki podjetja IDC 

(Wolverton 2015) kažejo na to, da so v obtoku še vedno ogromne količine papirja; v 

povprečju je kar 80 % dokumentov rezultat poslovnih procesov, ki se še vedno tiskajo. V 

Sloveniji se zdi, da v javnem sektorju poteka prehod na brezpapirno poslovanje veliko bolj 

sistematično. Obvezna uvedba elektronskih računov s 1. januarjem 2016 je postavila prve 

mejnike na področju brezpapirnega poslovanja, saj je vsem javnim ustanovam in tistim, ki 

poslujejo z njimi, naložila obvezno izdajo elektronskega računa. Ta odločitev je spodbudila 

marsikatero podjetje, ki se sicer še ne bi odločilo za izdajanje elektronskih računov. 
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Glavno vlogo pri prehodu na brezpapirno poslovanje ima vsekakor zakonodaja, kar je potrdila 

tudi naša raziskava. Več kot petina (21,54 %) anketiranih je namreč odgovorila, da obvladuje 

brezpapirno samo dokumente, ki jih zahteva država oz. zakonodaja. Poleg tega jih 40,77 % 

obvladuje brezpapirno tudi tiste dokumente, ki nastajajo z računalniškimi programi. Skupaj je 

torej kar 62,31 % anketiranih pritrdilo, da brezpapirno poslujejo tam, kjer to od njih zahteva 

država oz. jim je to vnaprej določeno. 

McClure (2009) ugotavlja, da je težko ugotoviti in izračunati prednosti prehoda na 

brezpapirno poslovanje, ker se zaradi večje produktivnosti pri delu v prvi vrsti pojavijo višji 

prihodki. Za isto obdelavo porabimo manj časa in posledično naredimo več, prihranki se ne 

pojavijo zaradi znižanja stroškov materiala ali arhiviranja. Ugotavlja tudi, da imajo mlajše 

generacije različne delovne navade in želje in je tudi od tega odvisna vpeljava brezpapirnega 

poslovanja. Med drugim navaja, da se zaposleni hitro navežejo na obstoječi način dela, pa 

čeprav je lahko manj učinkovit in ni tako prijazen, kot bi bil elektronski način dela, zato je 

težko kulturo poslovanja spremeni čez noč. Tudi naša raziskava je razkrila, da večina 

organizacij nima narejenega izračuna stroškov oz. da tudi v primerih, ko so ga izvedli, ta ni 

vplival na odločitve za uvedbo brezpapirnega poslovanja. 

So pa tudi organizacije, ki so brezpapirno poslovanje uvedle, vendar žal neuspešno. Pri sami 

implementaciji lahko pride tudi do nekompatibilnosti različnih rešitev ali pa do premalo 

znanja pri implementatorjih. Po ocenah AIIM Knowledge Center Blog (2007) 50 % 

implementacij brezpapirnega poslovanja ne uspe, ker je ta izvedena delno oz. ni popolna. Zato 

kot taka ne omogoča celovitega izkoristka sistema. Pri implementaciji je treba namreč 

upoštevati tudi uporabnike in njihovo krivuljo učenja ter njihovo mišljenje.  

Za razliko od papirnega poslovanja se pri brezpapirnem poslovanju namreč srečujemo s 

številnimi novimi izrazi, kot so zajem in digitalizacija, digitalni podpis, časovni žig, revizijska 

sled, metapodatki itd. Področje brezpapirnega poslovanja urejajo tudi številni predpisi, ki so 

še posebej zaostreni pri javnih ustanovah. Vse to od posameznikov zahteva poleg spremembe 

obstoječega načina dela dodatno izobraževanje. 

Naša raziskava je razkrila kar nekaj zanimivih ugotovitev. V raziskavi smo sicer zaznali, da 

so organizacije v večji meri seznanjene in razpolagajo z informacijami o prednostih uvedbe 

brezpapirnega poslovanja, takšnih je 60 % anketiranih. Elektronski podpis uporablja 29,23 % 

organizacij, je pa uporaba elektronskega arhiva prisotna nekoliko manj, uporablja ga 25 % 

anketiranih, 13,08 % udeležencev pa elektronski arhiv koristi le deloma. Presenetljivo je 

predvsem to, da kar 33,98 % anketirancev prejete elektronske dokumente tiska, tako da bo 

treba tudi na tem področju še marsikaj postoriti. Pri tistih, ki so brezpapirno poslovanje 

uvedli, najbolj izstopajo zaznane koristi na področju varnosti pri delu z dokumenti, njihova 

sledljivost in nadzor (41,67 %), olajšanje hrambe dokumentov (41,67 %) ter hitrejše iskanje 

dokumentov (33,33 %). Med razlogi za uvedbo brezpapirnega poslovanja izstopa tudi zahteva 

vodstva oz. lastnikov, pritrdilno je na to vprašane odgovorilo 41,67 % anketiranih. Med 
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razloge se visoko uvrščata tudi odgovora o priložnostih, ki so jih zaznali za ureditev svoje 

organiziranosti in svojih procesov ter preveliko breme pri tiskanih dokumentih. Raziskava bi 

bila še bolj zanimiva, če bi v anketnem vprašanju anketirance povprašali tudi o tem, koliko 

časa poslujejo brezpapirno, vendar pri sestavljanju vprašanj takrat na to nismo pomislili. 

Pri preizkušanju hipotez žal nismo uspeli potrditi hipoteze, da velikost organizacije z vidika 

števila zaposlenih pomembno vpliva na odločitve za uvedbo brezpapirnega poslovanja ter na 

obseg njegove uvedbe. Enako velja za hipotezo, kjer smo trdili, da organizacije, ki imajo 

organizirano zunanje računovodstvo, brezpapirno poslujejo v manjšem obsegu kot tiste, ki 

imajo lastno računovodstvo.  

Smo pa uspeli potrditi hipotezi, ki sta se nanašali na razloge za uvedbo brezpapirnega 

poslovanja. Prva se je nanašala na priložnost po ureditvi procesov dela, druga pa na 

predhodno izvedene analize stroškov poslovanja, za katere smo domnevali, da nimajo vpliva 

na odločitve, kar se nam je potrdilo. 

Menimo, da smo z našo raziskavo uspeli razkriti trenutno najpogostejšo prakso pri delu z 

dokumenti, saj smo znotraj številnih procesov preverjali, v kakšnem obsegu brezpapirno 

poslujejo in na kakšne načine obvladujejo dokumente. Takšne raziskave, ki bi posegla v 

procese v organizacijah, namreč nismo zasledili.  
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PRILOGE  

Priloga 1 Anketni vprašalnik  
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Anketa je namenjena zbiranju podatkov o papirnem in brezpapirnem obvladovanju dokumentacije podjetij in 
ustanov v Sloveniji. Ker so odgovori na vprašanja že vnaprej pripravljeni, bo anketa za izpolnjevanje vzela največ 

2 minuti časa. 

1. *Organizacija  

 Gospodarstvo 

 Javni sektor 

 

2. *Ime in Priimek  

 
 

3. *E-naslov:  

 
 

4. *Glavna dejavnost:  

(prilagojeno po SKD)  

 Kmetijstvo 

 Predelovalne dejavnosti 

 Gradbeništvo 

 Proizvodnja 

 Trgovina 

 Gostinstvo 

 Informacijske in komunikacijske dejavnosti 

 Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 

 Računvoodstvo in finance - računovodski servis 

 Računovodstvo, finance in zavarovalništvo - drugo 

 Dejavnost javne uprave 

 Izobraževanje 

 Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 

 Zdravstvo in socialno varstvo 

 Druge poslovne dejavnosti 

 Druge dejavnosti  

 

5. *Regija  

 Gorenjska 

 Goriška 

 Primorska 
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 Osrednjeslovenska 

 Dolenjska 

 Savinjska 

 Podravska 

 Pomurska 

 

6. *Število zaposlenih  

Select:
 

 

7. *Računovodstvo:  

 Lastno računovodstvo 

 Zunanje računovodstvo 

 Oboje 

 

8. *V kakšnem obsegu v vaši organizaciji poslujete brezpapirno?  
0  =  ne poslujemo brezpapirno, mi tega ne potrebujemo 
1  =  ne poslujemo brezpapirno, vendar razmišljamo, da bi 
2  =  da, vendar v manjšem obsegu 
3  =  da, s približno polovico dokumentacije 
4  =  da, z večino dokumentacije 
5  =  da, v celoti z vso dokumentacijo  
 

 
0 1 2 3 4 5 

Izdani računi  
      

Prejeti računi  
      

Priloge prejetih računov  
      

Kadrovska dokumentacija (pogodbe o zaposlitvi, plačilne liste, odločbe 
za letne dopuste, zdr. potrdila, diplome, potni nalogi...)        

Dokumentacija o osnovnih sredstvih (garancijski list, servisiranje...)  
      

Bančni izpiski  
      

Naročilnice  
      

Dobavnice  
      

Dokumentacija o proizvodnem procesu (delovni nalogi, kontrolni lisit, 
oddajnice, kalkulacije...)        

Dokumentacija o komercialnem poslovanju  
      

Dokumentacija, vezana na skladiščenje in transport  
      

Upravljanje in vodenje organizacije  
      

Interni projekti  
      

 

9. *Kakšna je vaša najpogostejša praksa pri delu z dokumentacijo: 
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1  =  Trditev sploh ne drži 
2  =  Trditev drži v zelo mali meri 
3  =  Trditev deloma drži 
4  =  Trditev drži v veliki meri 
5  =  Trditev popolnoma drži  
 

 
1 2 3 4 5 

Več kot 50 % dokumentacije kuvertiramo in pošiljamo po klasični pošti  
     

Elektronske dokumente tiskamo  
     

Prejete elektronske račune tiskamo  
     

Dokumente, prejete s klasično pošto, skeniramo in hranimo v 
dokumentnem sistemu       

Imamo klasifikacijski načrt  
     

Imamo E-Arhiv  
     

Dostop do dokumentov v ERP imamo omejen z varnostnimi pravicami  
     

Dostope do dokumentov pregledujemo skozi revizijsko sled  
     

Dokumente digitalno podpisujemo  
     

Imamo elektronsko likvidacijo oz. potrjevanje / podpisovanje računov, 
dokumentov       

Dokumentni sistem skrbi za roke hrambe elektronske dokumentacije  
     

Poznamo določila zakonodaje pri obvladovanju dokumentacije 
(Poznamo določila zakonodaje pri obvladovanju dokumentacije)       

Imamo urejeno izločanje in uničenje gradiva  
     

Za iskanje tiskane dokumentacije porabimo več kot 1 minuto  
     

Dokumentacijo obvladujemo po enem izmed ISO standardov (15489 ali 
14721 ali 27000 9001)       

 

10. *Glede na obseg dokumentacije, ki jo imate v vaši organizaciji, ocenite, kolikšen % obvladujete brezpapirno:  

 Samo dokumente, ki so zahtevani s strani države oz. zakonodaje 

 

Samo dokumente, ki so zahtevani s strani države oz. zakonodaje ter tiste, ki nastajajo z računalniškimi 
programi 

 Do 25 % dokumentacije 

 Več kot polovico dokumentacije 

 Do 75 % dokumentacije 

 Več kot 75 % dokumentacije 

 

11. V kolikor bi se v vaši organizaciji odločili za prehod na brezpapirno poslovanje, na katerem 

področju bi najprej začeli z uvedbo?  

 
Spodnje kategorije od prvega do zadnjega mesta razvrstite tako, da izbrano področje povlecete z gumbom miške 
na željeno mesto. Prva mesta od vrha navzdol naj zasedejo tista področja, kjer bi najprej pričeli z izvajanjem 
brezpapirnega poslovanja.  
Namig: če niste povsem prepričani kje začeti, lahko začnete npr. tam, kjer imate pri vašem poslovanju največ 
papirja (npr. nekatere organizacije začnejo najprej s kadrovsko dokumentacijo, druge z izdanimi računi, itd.)  
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Izdani računi 
Prejeti računi 
Priloge prejetih računov 
Elektronska likvidacija oz. potrjevanje / podpisovanje računov 
Kadrovska dokumentacija 
Dokumentacija o osnovnih sredstvih 
Bančni izpiski 
Naročilnice 
Dobavnice 
Dokumentacija o proizvodnem procesu 
Dokumentacija o komercialnem poslovanju 
Dokumentacija vezana na skladiščenje in transport 
Vodenje organizacije 
Organizacija podjetja 
Interni projekti 

 

12. *Do uvedbe brezpapirnega poslovanja smo zadržani zaradi: 
Ocenite naslednje trditve od 1 do 5 
1  =  Ne drži 
2  =  Zelo malo drži  
3  =  Delno drži 
4  =  Drži v veliki meri  
5  =  Popolnoma drži  
 

 
1 2 3 4 5 

Pomanjkanja informacij o prednostih njene uvedbe  
     

Ker nimamo ocene stroškov našega papirnega poslovanja  
     

Trenutno nimamo za to ustrezne programske opreme  
     

Pomanjkanja časa, da bi se lahko posvetili uvedbi 
brezpapirnega poslovanja       

Pomanjkanja znanja, da bi se lahko posvetili uvedbi 
brezpapirnega poslovanja       

Pomanjkanje finančnih sredstev, da bi se lahko posvetili 
uvedbi brezpapirnega poslovanja       

Nimamo podpore zaposlenih  
     

Nimamo podpore vodstva  
     

 

13. *Uvedba brezpapirnega poslovanja nam je v organizaciji: 

Ocenite naslednje trditve od 0 do 5 
0  =  To za nas ni pomembno 
1  =  Ne drži 
2  =  Zelo malo drži 
3  =  Delno drži 
4  =  Drži v veliki meri 
5  =  Popolnoma drži 

 

 
0 1 2 3 4 5 

Občutno zmanjšala delo z dokumenti  
      

Znižala operativne stroške dela z dokumenti  
      

Znižala stroške arhiviranja dokumentov  
      



Priloga 1 

 

Znižala stroške distribucije  
      

Pospešila iskanje dokumentov  
      

Olajšala hrambo dokumentov  
      

Občutno skrajšala odzivne čase v naših procesih  
      

Povečala varnost dostopanja do dokumentov, 
sledljivost in nadzor        

Spremenila način razmišljanja in dela z dokumenti  
      

Investicija se nam je povrnila v pričakovanem času  
      

Povečala našo konkurečnost  
      

Povečali so se prihodki naškega poslovanja  
      

Zmanjšalo se je število zaposlenih  
      

 

14. *Za uvedbo brezpapirnega poslovanja smo se odločili zaradi: 

Ocenite naslednje trditve od 0 do 5 
0  =  To za nas ni pomembno 
1  =  Ne drži 
2  =  Zelo malo drži 
3  =  Delno drži 
4  =  Drži v veliki meri 
5  =  Popolnoma drži 

 

 
0 1 2 3 4 5 

Pobude zaposlenih  
      

Zahtev lastnikov oz. vodstva  
      

Zahtev dobaviteljev oz. strank  
      

Priložnosti, da uredimo svojo organiziranost in procese  
      

Prevelikega bremena pri delu s tiskanimi dokumenti  
      

Predhodno izvedene analize stroškov papirnega 
poslovanja        

Za sodelovanje v anketi ter za vas čas se vam najlepše zahvaljujemo! 

 


