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POVZETEK 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo predstavili ureditev spletnih storitev socialnega 

zavarovanja v izbranih evropskih državah. Na podlagi raziskave državnih portalov je bilo 

ugotovljeno, da večina držav že omogoča izvajanje prijav zaposlenih v socialna zavarovanja 

preko spleta. V empiričnem delu naloge prikazujemo rezultate raziskave poznavanja in 

uporabe spletnih storitev socialnega zavarovanja na portalu eVEM med goriškimi podjetji. V 

raziskavi so sodelovali kadrovski delavci iz 157 podjetij. Za zbiranje podatkov smo oblikovali 

anketni vprašalnik. S faktorsko analizo zaviralnih in spodbujevalnih dejavnikov smo 

ugotovili, da je pri odločanju podjetij za uporabo spletnih storitev pomembno poznavanje 

ponudbe, količina prijav, ki jih kadrovski delavci opravijo za zaposlene, razpoložljivost 

pomoči informatikov ter osebnostne značilnosti kadrovskih delavcev. Potrdili smo, da 

velikost podjetja in stopnja informacijsko-komunikacijske (IKT) pismenosti kadrovskih 

delavcev v povprečju statistično značilno pozitivno vplivata na uporabo spletnih storitev 

socialnega zavarovanja. Uporabniki so izkušnje s spletnimi storitvami socialnega zavarovanja 

ocenili s povprečno oceno 3,7 (od 5). Najslabše so ocenili enostavnost portala in navodil, 

kljub navedenemu pa nismo ugotovili statistično značilnega vpliva uporabniške izkušnje na 

intenzivnost uporabe spletnih storitev socialnega zavarovanja.  

Ključne besede: IKT pismenost, portal eVEM, socialno zavarovanje, spletne storitve, 

uporabniška izkušnja. 

SUMMARY 

In the theoretical part of the thesis we present how web-based social insurance services are 

managed in selected European states. Most of the countries we dealt with already offer the 

option to register employees in social insurances through governmental web portals. In the 

empirical part of the thesis we show the results of a survey on usage social insurance services 

on the Slovenian web portal eVEM. Human resource managers (HRM) of 157 companies in 

the Goriška region took part in the survey by filling a specially designed questionnaire. Using 

factor analysis to determine the factors that influence the use of web-based social insurance 

services, we found it is the familiarity with the services, the amount of registrations to social 

insurance, the availability of assistance, and the personal characteristics of the employees 

themselves, that impact the usage of eVEM service the most. We confirmed that the size of a 

company and the ICT literacy of the HRM statistically significant positive affect the 

engagement in web-based social insurance services. Users experience with online social 

security is estimated to average grade 3.7 (of 5). The ease of use of the portal and instructions 

are the lowest estimated. Despite of this, user experience does not significantly affect the 

intensity of web-based social insurance services engagement. 

Key words: ICT literacy, web portal eVEM, social security, Web services, user experience. 
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1 UVOD  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Tako na področju gospodarstva kot na področju javne uprave se uvaja elektronsko poslovanje 

(e-poslovanje), to je poslovanje, podprto z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) 

(Sulčič, Sulčič in Lesjak 2007, 2). E-poslovanje na področju javne uprave običajno 

poimenujemo z e-upravo (angl. e-government ali tudi e-administration), ki pomeni intenzivno 

uporabo računalnikov, mrež in interneta za interno obdelovanje podatkov ter za komunikacijo 

med ministrstvi, vladnimi agencijami, s podjetji in z občani (Vintar 2001, 325). Opravljanje 

storitev e-uprave je tako mogoče od koder koli in kadar koli (Colnar 2006, 159). Uspešna 

uporaba IKT vpliva na kakovost, odprtost, preglednost in učinkovitost storitev javne uprave 

(Virant 2009, 259). Smisel uvedbe IKT v javni upravi je preiti od pasivnega podajanja 

informacij do aktivnega vključevanja državljanov v procesu odločanja (Signore, Chesi in 

Pallotti 2005, 1). 

V prvih letih intenzivnega razvoja e-uprave (od 2000 do 2005) so bile države po vsem svetu 

usmerjene predvsem v količino e-storitev, ne upoštevajoč povpraševanje, zato njihova 

uporaba ni dosegala pričakovanj (Jukić in Vintar 2009, 247). Dodana vrednost e-uprave naj bi 

se izkazovala v prihranku časa in denarja, predvsem v podjetjih (in ne toliko pri državljanih), 

saj morajo podjetja javni upravi stalno sporočati različne podatke (Virant 2009, 265). Moon 

(2002, 424) ugotavlja, da je e-uprava sicer precej razširjena, a je še v začetnih fazah razvoja in 

še ne izkazuje pričakovanih rezultatov (kot sta znižanje števila zaposlenih in nižji stroški 

uprave). Zaradi pomanjkanja finančnih, tehničnih in kadrovskih zmožnosti ter zakonskih 

okvirov pa so nadaljnje faze razvoja zelo upočasnjene (prav tam). 

Raziskava The United Nations e-Government Survey 2008 (ZN 2008) potrjuje, da države sicer 

razvijajo e-upravo, vendar se razvoj razlikuje glede na osnovne predpogoje, kot so 

infrastruktura, programska oprema, ustrezna politika in ponudba ustreznih vsebin. Samo nekaj 

držav je naredilo korak od »e-uprave per se« do bolj povezanega in integriranega sistema. 

Kričej (2002, 34) stopnje zrelosti e-uprave deli na informiranje, enosmerno interakcijo, 

dvosmerno interakcijo, transakcijo in integracijo. Signore, Chesi in Pallotti (2005, 3–5) pa 

trdijo, da je e-uprava evolucijski pojav, ki se razvija od informiranja (angl. cataloguing), 

preko transakcije (npr. plačila preko spleta), vertikalne integracije (povezava lokalnih 

sistemov s sistemi na višjih ravneh), do horizontalne integracije, v kateri se povezujejo 

sistemi z različnimi funkcijami. Državljani lahko v fazi horizontalne integracije dostopajo do 

več storitev e-uprave z enega mesta, saj so baze podatkov institucij med sabo povezane (angl. 

one stop shoping). Javna uprava posluje predvsem s tremi ciljnimi skupinami – z državljani 

(angl. Government to Citizens – G2C), podjetji (angl. Government to Business – G2B) ter 

institucijami javne uprave (angl. Government to Government – G2G) (Backus 2001, 4; Kričej 

2002, 33).  
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V Sloveniji se je prenova procesov e-uprave začela v letih 1996 in 1997 s projektom 

»Reforma slovenske javne uprave v luči približevanja EU«, formalno pa se je projekt »e-

uprava« pričel leta 2001, ko je bila vzpostavljena prva različica državnega portala (Colnar 

2008, 108; Kričej 2002, 47). Na oblikovanje spletne strani e-uprave je vplivala metodologija 

EU »eGovernment indicators for benchmarking eEurope«, ki je narekovala spremljanje 20 

življenjskih dogodkov, 12 za prebivalce in osem za poslovne subjekte (Colnar 2008, 113). 

Tako je današnji spletni portal slovenske e-uprave vsebinsko razdeljen na vsebine za 

državljane, na vsebine za zaposlene v javni upravi in na vsebine za pravne osebe. 

Spletni podportal za pravne osebe z imenom »eVEM – vse na enem mestu« je zaživel leta 

2004. Kot ime portala pove, lahko samostojni podjetniki in gospodarske družbe preko portala 

eVEM opravijo vse administrativne opravke za zagon svoje dejavnosti na enem mestu, brez 

papirnih obrazcev in to v zelo kratkem času (Virant 2009, 259). Slovenija je za ponudbo 

storitev na eVEM portalu prejela nagrado OZN za najboljši projekt za izboljševanje storitev 

javne uprave za državljane in podjetja (Virant 2009, 263; MJU 2009a). Kot primer spletne 

storitve portala, ki so jo samostojni podjetniki (s. p.) in enoosebne gospodarske družbe hitro 

osvojile, je vpis v sodni oziroma poslovni register. Po podatkih Ministrstva za javno upravo 

(MJU) (MJU 2009b) je bila v letu 2008 zabeležena 43,7 % višja povprečna mesečna rast 

števila vpisov samostojnih podjetnikov in 21,1 % višja povprečna mesečna rast števila vpisov 

družb z omejeno odgovornostjo v sodni oziroma poslovni register v primerjavi z letom pred 

uvedbo portala eVEM.  

Primer slabše izkoriščenosti spletnega portala pa so storitve na področju socialnega 

zavarovanja. Prijave zaposlenih v obvezna socialna zavarovanja (pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za 

primer brezposelnosti) ter prijave podatkov za statistični urad se že od 1. januarja 1987 

vlagajo na skupnih obrazcih M-1, M-2, M-3, M-3A, M-DČ. Prijave morajo vložiti zavezanci 

za plačilo prispevka (podjetja) najpozneje v osmih dneh od začetka zavarovanja. Vse 

navedene prijave in odjave se lahko vložijo na okencih Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije (ZZZS) ali pa preko spletnega portala eVEM. Kljub temu, da je zanimanje podjetij 

za storitve e-uprave na področju urejanja socialnih zavarovanj na vrhu lestvice storitev, ki 

podjetja zanimajo, in od teh pričakujejo tudi največje finančne in časovne prihranke (Vintar 

idr. 2010), je do konca septembra leta 2010 ZZZS prek portala prejel le 6,95 % vlog (skupno 

726.106 vlog, od tega prek spleta 50.485), kar je po ocenah vodstva premalo (ZZZS 2010a).  

Pri prepočasnem uvajanju spletnih rešitev na področju socialnih zavarovanj v podjetjih ZZZS 

lahko čaka in opazuje, ali bodo podjetja začela uporabljati portal eVEM, lahko pa z izbranimi 

aktivnostmi spodbudi podjetja k njihovi uporabi. Za učinkovito spodbujanje pa je treba 

ugotoviti, na katerem področju je spodbuda potrebna. Za uspešno uvedbo e-uprave je namreč 

treba upoštevati (Signore, Chesi in Pallotti 2005, 6–7): 
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– tehnične pogoje (kot so opremljenost z informacijsko tehnologijo, kompatibilnost 

obstoječih informacijskih sistemov podjetij z vmesniki do storitev e-uprave, skrb za 

varnost in tajnost osebnih in finančnih podatkov);  

– ekonomska izhodišča (na primer koristi od uvedbe, sledenje spremembam zakonodaje); 

– socialne pogoje (kot so seznanjenost s storitvami, dostopnost, uporabnost in prijaznost 

storitev); 

– računalniško, informacijsko in internetno pismenosti uporabnikov.  

Tako raziskovalni problem, ki ga bomo reševali v okviru magistrske naloge, izhaja iz dejstev, 

da:  

– je uporaba spletnih rešitev za področje socialnih zavarovanj med podjetji nižja, kot bi si 

vpletene institucije1 želele; 

– niso znani dejavniki, ki v podjetjih spodbujajo ali zavirajo uporabo spletnih storitev na 

področju socialnih zavarovanj; 

– ne obstajajo raziskave o uporabniški prijaznosti spletnih storitev socialnega zavarovanja 

na portalu eVEM.  

1.2 Namen in cilji raziskave  

Obstoječe raziskave v svetu in v Sloveniji so se v preteklosti ukvarjale predvsem z merjenjem 

ponudbe e-uprave (Capgemini 2006; Eurostat 2005; Kunstelj in Vintar 2004), ki pa ne 

odražajo nujno tudi mnenj uporabnikov (Kunstelj, Jukić in Vintar 2007a). Po letu 2003 so se 

pojavile prve raziskave merjenja zadovoljstva in pričakovanj uporabnikov s storitvami e-

uprave, in sicer najprej na strani občanov (Eurostat 2006; SURS 2005), kasneje pa tudi med 

podjetji (Capgemini 2006; Kunstelj, Jukić in Vintar 2007a in 2007b). V zvezi s portalom 

eVEM smo zasledili predvsem mikro raziskave v okviru diplomskih nalog, ki večinoma 

preučujejo ponudbo posameznih storitev na portalu, vendar za področje socialnih zavarovanj 

raziskav nismo zasledili. 

Glavni namen magistrske naloge je raziskati vpliv IKT na urejenost socialnega zavarovanja v 

Sloveniji in v državah s primerljivim sistemom socialnega zavarovanja ter opredeliti 

dejavnike, ki vplivajo na uporabo spletnih storitev socialnega zavarovanja v slovenskih 

podjetjih.  

V teoretičnem delu raziskave smo si zadali naslednje cilje: 

– raziskati glavna dogajanja na področju e-uprave v svetu; 

– prikazati razvoj slovenske e-uprave in podportala eVEM; 

– raziskati dejavnike uspešnega uvajanja e-poslovanja v javni upravi; 

                                                 
1 Ministrstvo za javno upravo in ZZZS, ki ima v letnem cilju opredeljen vsaj 20 % delež vloženih vlog 
prek spleta.  
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– predstaviti urejenost socialnega zavarovanja na spletu v Sloveniji; 

– raziskati urejenost socialnih zavarovanj na spletu v državah z enakim sistemom socialnih 

zavarovanj.2 

V empiričnem delu pa smo: 

– raziskali razširjenost poznavanja in uporabe storitev portala eVEM v podjetjih; 

– raziskali dejavnike, ki vplivajo na uporabo spletnih storitev socialnega zavarovanja v 

podjetjih oziroma ki od nje odvračajo; 

– raziskali usposobljenost podjetij za uporabo spletnih storitev socialnega zavarovanja z 

vidika tehnične opremljenosti in človeških virov; 

– raziskali zadovoljstvo uporabnikov s spletnimi storitvami socialnega zavarovanja. 

Na podlagi rezultatov raziskave smo poskušali potrditi oziroma zavreči naslednje hipoteze:  

– Hipoteza 1: Večja podjetja spletne storitve socialnih zavarovanj uporabljajo bolj 

intenzivno kot manjša podjetja.3 

– Hipoteza 2: Podjetja, katerih zaposleni v kadrovskih službah imajo višjo stopnjo IKT 

pismenosti, spletne storitve na portalu eVEM bolj intenzivno uporabljajo od podjetij z 

nižjo IKT pismenostjo zaposlenih v kadrovski službah.  

– Hipoteza 3: Podjetja, ki imajo pozitivno uporabniško izkušnjo s storitvami socialnega 

zavarovanja na portalu, te storitve intenzivneje uporabljajo. 

V raziskavi se obračamo na segment kadrovskih delavcev, ki dejansko opravljajo naloge s 

področja prijav v socialna zavarovanja, kar daje realno sliko dejanskega stanja pripravljenosti 

človeških virov na uporabo navedenih spletnih storitev. Ugotavljali smo, ali so spletne 

storitve socialnega zavarovanja kreirane z vidika ponudnika, ne pa tudi z vidika uporabnika, 

ki teh storitev največkrat ni sposoben uporabljati. Ker doslej spletna storitev socialnega 

zavarovanja na portalu eVEM še ni bila raziskana z vidika uporabniške prijaznosti, bodo 

ugotovitve naše raziskave lahko osnova za odpravo napak in pomanjkljivosti proučevane 

spletne rešitve. Bistveni prispevek magistrskega dela k znanosti pa je opredelitev zaviralnih in 

spodbujevalnih dejavnikov, ki vplivajo na uporabo e-storitev na področju socialnega 

zavarovanja v podjetjih, kar bo prispevalo k nadaljnjemu razvoju znanosti na področju 

uporabe IKT v poslovne namene, to je na področju poslovne informatike. 

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave  

Pri pripravi teoretičnega dela predpostavljamo, da smo našli verodostojne vire za čim bolj 

realen prikaz stanja v Sloveniji in v tujini. Če spletne strani e-uprave ter relevantna literatura 

                                                 
2 Primerjamo lahko spletne rešitve držav, ki imajo podobne sisteme zdravstvenega varstva (Hrvaška, 
Srbija, Estonija, Litva, Latvija in Madžarska). 
3 Velikost podjetij je upoštevana glede na število zaposlenih. 
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držav, ki smo jo podrobneje raziskali, niso prevedene v angleščino, nas je pri raziskavi 

omejeval tudi tuj jezik (npr. države Litva, Latvija, Estonija, Madžarska). 

Empirični del raziskave temelji na vprašalniku. Predpostavljamo, da smo v vprašalniku 

opredelili bistvene dejavnike, ki vplivajo na uporabo proučevanih spletnih storitev, in da so 

zbrani podatki na osnovi vprašalnika dovolj verodostojni za preskušanje hipotez. 

Predpostavljamo, da je vprašalnik prišel do oseb (kadrovskih delavcev), ki običajno izvajajo 

prijave v zavarovanje, ter da so naslovniki vprašalnik vestno izpolnili.  

V raziskavi smo se omejili na podjetja severnoprimorske regije, ki imajo pet ali več 

zaposlenih delavcev.4 Predpostavljamo namreč, da imajo podjetja z manj zaposlenimi delavci 

zelo malo sprememb na področju socialnih zavarovanj zaposlenih, zato je njihov interes za 

uporabo spletnih storitev zanemarljiv. Tako smo v vzorec od 2.400 podjetij v regiji s pomočjo 

spletnega imenika Bizi.si (TS Media 2011) izbrali 776 podjetij, kar predstavlja 34 % vseh 

podjetij v regiji. Pričakovali smo okrog 200 vrnjenih vprašalnikov, dejansko smo prejeli 157 

oz. 20,23 % izpolnjenih vprašalnikov.  

Ker je na goriškem okrog 80 % mikro podjetij, mi pa smo iz raziskave izločili podjetja z manj 

kot 5 zaposlenimi in tako zajeli v vzorcu le 26 % mikro podjetij, se zavedamo omejitev, ki jih 

ta pristop prinaša, vendar pa zaradi stroškovnega vidika in vidika nizkega števila prijav, ki jih 

ZZZS prejme s strani mikro podjetij, zajem večjega števila mikro podjetij ni bil smiseln.  

Pri izbiri števila anketirancev so nas omejevali stroški pošiljanja, zato smo podjetjem, ki so 

imela v spletnem imeniku Bizi.si objavljene elektronske poštne naslove, povabilo za 

izpolnitev vprašalnika poslali po elektronski pošti, ostalim pa po navadni pošti. 

1.4 Predstavitev raziskovalnih metod  

Raziskava je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo za 

predstavitev razvoja e-uprave in socialnega zavarovanja na spletu ter opis spletnih storitev za 

področje socialnih zavarovanj v državah s podobnim sistemom socialnega varstva5 uporabili 

metodo deskripcije. Oprli smo se na strokovne in znanstvene vire, zakonodajo, domače in tuje 

znanstvene članke, spletne strani javne uprave v posameznih državah ter interna gradiva 

ZZZS. Pri prikazu posameznih sistemov smo uporabili še metodo analize in sinteze. 

Primerjavo sistemov smo izvedli s primerjalno metodo. 

                                                 
4 Zajeta so podjetja (samostojni podjetniki in pravne osebe), za katere obveznost prijav in odjav 
zaposlenih v socialna zavarovanja izvaja ZZZS, Območna enota Nova Gorica (podjetja imajo svojo 
dejavnost registrirano na področju Nove Gorice, Ajdovščine in Tolmina). 
5 Primerljiv sistem socialnega varstva z enim samim nosilcem zdravstvenega zavarovanja (kot v 
Sloveniji ZZZS) imajo manjše vzhodnoevropske države Hrvaška, Srbija, Estonija, Litva, Latvija in 
Madžarska (ZZZS 2009, 9). 
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V empiričnem delu naloge smo uporabili anketni vprašalnik, ki je vseboval vprašanja 

odprtega in zaprtega tipa na podlagi Likertove lestvice. Vprašalnik smo predhodno testirali in 

ga na osnovi ugotovljenih pomanjkljivosti dopolnili. Anketa je bila anonimna, naslovljena na 

direktorje podjetij, ki so anketo posredovali svojim kadrovskim službam. Anketni vprašalnik 

je bil sestavljen v dveh različicah – elektronski in papirni. Naslov elektronske različice 

vprašalnika smo preko e-pošte s povabilom za izpolnitev poslali vsem podjetjem, ki imajo v 

poslovnem imeniku Bizi.si vpisane elektronske poštne naslove. Papirno različico smo v 

izpolnjevanje poslali podjetjem brez elektronskega poštnega naslova. Pri pošiljanju 

vprašalnikov preko navadne pošte smo v ovojnice priložili dodatno ovojnico s plačano 

poštnino in izpisanim naslovom ZZZS. S klasično pošto je bilo poslanih 449 vprašalnikov, po 

spletu pa 327. 

Z anketiranjem pridobljene podatke smo zbrali v Excelu in obdelali s pomočjo programa 

SPSS. S pomočjo opisne statistike smo prikazali osnovne značilnosti vzorca, faktorsko 

analizo pa smo uporabili za ugotavljanje najpomembnejših dejavnikov uporabe portala eVEM 

v severnoprimorski regiji in za določitev dejavnikov uporabniške izkušnje spletne storitve 

socialnega zavarovanja. Z regresijsko analizo smo ugotavljali, kako določeni demografski 

dejavniki vplivajo na uporabo spletnih storitev socialnega zavarovanja na portalu eVEM. Za 

preverjanje postavljenih hipotez smo uporabili t-test neodvisnih vzorcev. Na podlagi 

izsledkov raziskave smo predlagali ukrepe za pospešitev uvajanja spletne storitve v podjetja. 

Rezultate raziskave prikazujemo opisno, tabelarično in grafično. 
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2 RAZVOJ E-UPRAVE 

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

V literaturi zasledimo različne definicije elektronskega poslovanja (e-poslovanja). Za 

Turbana, Rainerja in Potterja (2005, 129) pomeni e-poslovanje (angl. e-business) širšo 

definicijo elektronskega trgovanja. E-trgovanje (angl. e-commerce) predstavlja proces 

nakupovanja, prodaje, prenosa in izmenjave izdelkov, storitev ali informacij preko 

računalniških omrežij, vključno z internetom. E-poslovanje pa, poleg navedenega, zajema še 

oskrbovanje strank, sodelovanje s poslovnimi partnerji, izvajanje e-izobraževanja in izvajanje 

transakcij znotraj organizacij.  

Podobno, široko definicijo e-poslovanja podajajo tudi Sulčič, Sulčič in Lesjak (2007, 2). 

Zanje pomeni e-poslovanje način poslovanja, ki se odvija s pomočjo IKT, nanaša pa se na 

široko področje izmenjave najrazličnejših podatkov, sporočil, založništva, oglaševanja, nakup 

in prodajo blaga in storitev, plačevanje, finančne prenose, skupno uporabo baz podatkov ipd., 

vanj pa so vključeni potrošniki, proizvajalci in javna uprava. Zaradi uporabe IKT v 

poslovanju se spreminja način življenja, dela in mišljenja vseh udeležencev (prav tam). 

Skoraj vse organizacije na svetu v vseh vejah industrije, zasebne in javne, uporabljajo IKT za 

podporo poslovnih procesov. Na spletno zasnovanih sistemih na Internetu in drugih 

elektronskih omrežjih temelji celotno gospodarstvo. Tako imenovano digitalno gospodarstvo 

(angl. digital economy) temelji na digitalnih tehnologijah, vključujoč komunikacijska omrežja 

– internet in intranet, računalnike, programsko opremo in drugo pripadajočo tehnologijo. Kot 

sinonim za digitalno gospodarstvo se pojavljajo tudi pojmi nova ekonomija, internetno ali 

spletno gospodarstvo (angl. web economy). 

Prednosti digitalnega gospodarstva so (Turban, Rainer in Potter 2005, 3–4): 

– obdelava velikih količin podatkov poteka zelo hitro;  

– hitro, natančno, brezplačno komuniciranje v organizaciji in med organizacijami; 

– avtomatizirano (doslej ročno) poslovanje; 

– shranjevanje velikih količin podatkov na majhnem prostoru in enostaven dostop do 

podatkov; 

– hiter in brezplačen dostop do informacij po svetu; 

– olajšano prevajanje – razlaga velike količine podatkov; 

– komunikacija in sodelovanje od koder koli in kadar koli; 

– povečana učinkovitost in zmogljivost zaposlenih;  

– omogoča delo v nevarnih okoljih.  

IKT se uporablja na vseh področjih življenja, tudi na področju javne uprave. Obstajajo 

številne opredelitve e-uprave (angl. e-government). Tako Turban, Rainer in Potter (2005, 
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148–149) pod e-upravo pojmujejo uporabo internetne tehnologije z namenom informiranja in 

nudenja storitev javne uprave posameznikom, poslovnim partnerjem in dobaviteljem državnih 

organov ter zaposlenih v javnem sektorju. E-uprava je zanje učinkovit način izvajanja 

transakcij med državljani, podjetji in znotraj javne uprave, s potencialnimi prednostmi 

povečevanja učinkovitosti in zmogljivosti zaposlenih v javni upravi, večje preglednosti 

delovanja z omogočanjem dostopa do več informacij s področja javne uprave, omogočanjem 

sodelovanja državljanov z javno upravo. 

Kunstelj in Vintar (2004, 5) e-upravo opredeli kot »[…] upravo, katere celotno delovanje 

temelji na uporabi elektronskih dokumentov, e-poslovanja in interneta v notranjem in 

zunanjem poslovanju, uvajanju novih sistemskih in organizacijskih rešitev ter novih modelov 

upravljanja.« Tehnologija je v digitalni dobi stopila med ponudnika in uporabnika storitev ter 

omogočila delovanje uprave na čisto nov način – na daljavo, brez papirja, brez osebnega stika 

in brez osebnega podpisa (prav tam, 5). 

Nekaj avtorjev (npr. Howard 2001, Bannister in Walsh 2002) pojmuje e-upravo kot 

podskupino e-upravljanja, ki vključuje uporabo IKT v javni upravi z namenom spodbujanja 

večje udeležbe državljanov pri upravljanju političnih institucij. Za Backusa (2001, 2) je e-

uprava oblika e-poslovanja javne uprave z javnostjo – državljani in podjetji, sodelovanje s 

partnerji in izvajanje elektronskih transakcij med različnimi organizacijskimi enotami javne 

uprave. E-upravljanje (prav tam) pa se nanaša na uporabo elektronskih sredstev v njihovih 

interakcijah, in sicer z namenom poenostavitve in izboljšanja demokratičnih, upravljavskih in 

podjetniških vidikov upravljanja. 

Palvia in Sharma (2007, 3) imata podobno mnenje glede e-uprave, saj je e-uprava zanju vsako 

sodelovanje institucij javne uprave z zunanjimi institucijami. E-upravljanje pa se po njunem 

mnenju nanaša le na notranje usmerjeno izkoriščenost IKT za upravljanje z notranjimi viri – 

kapitalom, ljudmi, materialom, stroji in notranjimi procesi. Tipičen primer e-upravljanja so 

zanju odnosi med upravo in javnimi uslužbenci (angl. G2E – Government to Employee). E-

upravljanje se ukvarja s spletnimi aktivnostmi zaposlenih v javni upravi, npr. z intranetom in 

dostopom do raznih rešitev.  

2.2 Razvoj e-uprave v svetu in EU 

2.2.1 Od javne uprave do upravljanja 

V zadnjih 60-ih letih se je vloga države spreminjala tako na področju gospodarskega kot 

družbenega razvoja. Opaznih je bilo več trendov (ZN 2011, 3–7): 

– v industrijskih državah od maksimalnega vpliva države po koncu druge svetovne vojne do 

minimalnega vpliva države v osemdesetih letih, s premikom k novemu razumevanju, ki 

poudarja pomen tako države kot trga;  
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– v državah v razvoju se je vloga države spreminjala in v rednih časovnih presledkih po 

obdobjih prilagajala rasti tržnih sil in vse bolj izraženih potrebah rastočih zapostavljenih 

skupin;  

– v bivših socialističnih državah se ob vse večji širitvi tržnih sil vloga države postopoma 

zmanjšuje, raste pa demokracija in krepi se civilna družba.  

Vse te spremembe so vodile do ustreznih sprememb v državnem aparatu, ki je skozi čas 

razvijal nove metode vodenja in širil koncept upravljanja. Zadnja leta vlade ugotavljajo, da je 

na poti do ekonomske produktivnosti in družbenega napredka poleg tržnih sil potrebna tudi 

močna in pristojna javna uprava (ZN 2011, 3–7). 

Začetki načrtovanja razvoja e-uprave v svetu in EU segajo v prvo polovico 90-ih let 

prejšnjega stoletja, ko so nekatere države začele objavljati prva poročila o razvoju 

informacijske družbe, druge pa so ustanavljale telesa, zadolžena za razvoj informacijske 

družbe in e-uprave. Prva skupina držav je začela uvajati e-storitve kot dopolnitev klasične 

uprave in tako hitro dosegla visoko ponudbo storitev na internetu, vendar večinoma le na 

informacijski in interakcijski stopnji, nato pa se je razvoj upočasnil (Kunstelj in Vintar 2004, 

18). Stopnja uporabe ni sledila ponudbi, zato te države popravljajo svoj pristop in pri uvajanju 

IKT podpore upoštevajo celotno prenovo poslovanja in usmerjenost k strankam. Druga 

skupina držav, kot so ZDA, Kanada, Velika Britanija, Švedska, Danska in Avstralija, pa so že 

na začetku izbrale drugačen, celovit pristop pri razvoju e-uprave. Rešitve uvajajo bolj 

premišljeno in počasneje, od vsake investicije želijo pridobiti čim večje koristi (prav tam). 

2.2.2 Razvitost e-uprave po svetu 

Trenutno stanje razvitosti e-uprave v svetu povzemamo iz raziskave Združenih narodov (ZN 

2010). Tovrstna raziskava je od leta 2003 že peta po vrsti. Razvojni indeks združenih narodov 

za e-upravo EGDI (angl. The United Nations e-government development index) pa je širše 

poznan kot veljavno merilo kapacitet zagotavljanja elektronskih in mobilnih storitev v javnem 

sektorju (ZN 2010, 94). 

Indeks ni oblikovan kot absolutno merilo, pač pa meri delovanje posamezne državne uprave 

relativno glede na druge. Temelji na raziskavi spletne prisotnosti v 192 državah, matematično 

pa je izračunan kot povprečje treh najpomembnejših dimenzij e-uprave – indeksa obsega in 

kakovosti e-storitev, indeksa povezljivosti telekomunikacij in indeksa človeškega kapitala 

(ZN 2010, 109). 

Pri izračunu indeksa razvitosti spletnih storitev je upoštevano število storitev na štirih 

različnih stopnjah razvoja – nastajajoče storitve, razvitejše storitve (angl. enhanced), storitve 

na stopnji transakcije in povezane storitve na državnih portalih in petih ministrstvih – za 

izobraževanje, delo, socialne zadeve, zdravje in finance. Indeks telekomunikacijske 
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infrastrukture meri telekomunikacijsko povezljivost in je sestavljen iz petih pokazateljev – 

števila računalnikov, števila uporabnikov interneta, števila telefonskih priključkov, števila 

imetnikov mobilnih telefonov in števila fiksnih širokopasovnih priključkov. Indeks 

človeškega kapitala pa sestavljata stopnja splošne pismenosti odraslih in števila vpisanih na 

terciarno izobraževanje6 (ZN 2010, 111–113). 

Visoko mesto v doseganju razvojnega indeksa EGDI so v zadnjih meritvah dosegle države z 

najvišjim prihodki (preglednica 1), saj razpolagajo s finančnimi sredstvi za razvoj 

naprednejših rešitev v e-upravi, prav tako pa imajo tudi državljani boljše pogoje za 

sodelovanje pri upravljanju (ZN 2010, 75–94). 

Preglednica 1: Najvišje uvrščene države v Evropi glede na vrednost EGDI 

Razvrstitev Država Vrednost razvojnega indeksa e-uprave EGDI v letu 2010 
1 Velika Britanija 0,81 
2 Nizozemska 0,81 
3 Norveška 0,80 
4 Danska 0,79 
5 Španija 0,75 
6 Francija 0,75 
7 Švedska 0,75 
8 Nemčija 0,73 
9 Belgija 0,72 

10 Švica 0,71 
  Svetovno povprečje 0,44 

Vir: ZN 2010, 72.  

Svetovno povprečje razvitosti e-uprave znaša 0,44 EGDI, pri čemer je Evropa dosegla indeks 

0,62, Amerika 0,47, Azija pa 0,44. Pod povprečjem sta Oceanija z indeksom 0,42 in Afrika z 

0,27. Vzrok za zastoj Afrike je v pomanjkanju finančnih in človeških virov za uspešno 

uvedbo e-uprave. Za države v razvoju je velik izziv investirati v vse tri dimenzije e-uprave − 

spletne storitve, telekomunikacijsko opremo in izobraževanje, da bi zmanjšale digitalni 

razkorak, saj ne pomaga veliko, da razvijajo dobre spletne strani, če večina ljudi ne zna brati 

in pisati ter nima niti dostopa do interneta (ZN 2010, 60).  

Med državami so najvišje indekse dosegle Republika Koreja (indeks 0,88), Združene države 

Amerike (0,85), Kanada (0,84), Velika Britanija (0,81) in Nizozemska (0,81) (prav tam, 114). 

                                                 
6 Več o izračunih v ZN 2010, 111–113. 
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2.2.3 Primerjava trenutnega stanja razvoja e-uprave med celinami 

E-uprava v Ameriki 

Severna Amerika je po razvitosti e-uprave daleč pred ostalimi regijami. Združene države 

(indeks 0,85) in Kanada (indeks 0,84) sta na drugem in tretjem mestu tudi v svetovnem 

merilu. Obe državi imata dobro razvite portale z obširnim naborom e-storitev za državljane. 

Obe državi sta razvili tudi ugodne okoliščine za spodbujanje državljanov k sodelovanju pri 

odločanju glede političnih izhodišč in za zagotavljanje povratnih informacij. 

Kanadski portal Service Canada (PWGSC 2005) vsebuje povezave do storitev za državljane, 

za podjetnike in za Kanadčane, ki živijo v tujini. Portal zagotavlja tudi enotno vstopno točko 

za državljane, ki si lahko, po svojih željah, s portala uredijo povezave do informacij, ki jih 

zanimajo. Razvili so tudi portal, ki omogoča mobilni dostop do novic in drugih informacij.  

Portal Združenih držav Amerike je vodilni v svetovnem merilu. USA.gov (Vlada ZDA, 2002) 

omogoča dostop do več kot sto javnih spletnih storitev. Vsebine so razvrščene v kategorije za 

državljane, podjetnike, neprofitne organizacije, javne uslužbence in turiste ter nadalje še v 

podskupine, kar omogoča hitro iskanje informacij in storitev. Portal nudi informacije v 88 

različnih jezikih z obsežnimi spletnimi storitvami za tujce, ki tam delajo, študirajo ali 

potujejo. Portal vsebuje tudi osebno pomoč v živo preko povezave »Live Help/Web Chat« in 

omogoča enostavno povezavo z javno upravo preko socialnih omrežij YouTube, Twitter in 

Facebook. Kot odgovor na svetovno krizo je na portalu dodana povezava o informacijah in 

podatkih o ekonomski krizi.  

Centralna Amerika je edina regija v Ameriki, ki ne dosega svetovnega povprečja indeksa 

EGDI (ZN 2010, 65–67). 

E-uprava v Aziji 

Azijska regija je glede na razvitost e-uprave precej heterogena – vzhodna Azija (0,64) daleč 

presega svetovno povprečje razvitosti e-uprave, medtem ko južna Azija (0,32) precej zaostaja 

za svetovnim povprečjem. Ta razlika je pogojena z razlikami v prihodkih obeh regij. 

Centralna (0,42) in jugovzhodna Azija (0,43) sta malo pod povprečjem, zahodna Azija (0,47) 

pa povprečje nekoliko presega. Prva tri mesta zasedajo države Republika Koreja (0,88), 

Singapur (0,75) in Bahrajn (0,74). Vzhodna in južna Azija imata po dve državi uvrščeni med 

prvih deset na svetovni lestvici.  

Republika Koreja (0,88) je bila po razvitosti e-uprave uvrščena na prvo mesto na svetu in tudi 

njen državni portal je bil najbolje ocenjen. Portal korejske e-uprave je integriran sistem, ki 

državljanom omogoča dostop do državnih informacij in vsebuje funkcije za mobilna 



12 

opozorila, obrazce, transakcije in spletne kalkulacije. Za sodelovanje imajo državljani na 

voljo povezavo ePeople, ki povezuje storitve vseh vladnih agencij. Koreja želi s portalom e-

uprave povečati preglednost delovanja javne uprave (ZN 2010, 68–71). 

E-uprava v Afriki 

Vse regije v Afriki so v razvitosti e-uprave pod svetovnim povprečjem. Severna Afrika vodi v 

razvitosti z indeksom 0,36, sledi ji južna Afrika z indeksom 0,35, zahodna Afrika pa daleč 

zaostaja in je z indeksom 0,22 najslabše ocenjena regija na svetu (po meritvah leta 2010). 

Vzrok za takšno stanje je v slabi telekomunikacijski infrastrukturi in v slabem znanju oziroma 

nizkih človeških zmogljivostih. Širokopasovni dostop v regiji praktično ne obstaja (največ 

naročnikov – 1,48 na 100 prebivalcev – imajo Zelenortski otoki). Najrazvitejšo e-upravo v 

Afriki imajo Tunizija (0,48), Mavricius (0,46) in Egipt (0,45) (ZN 2010, 61–63). 

E-uprava v Oceaniji 

Avstralija (0,79) vodi v Oceaniji pred Novo Zelandijo (0,73), sledijo jima otoške države 

Pacifik, Palau (0,42) in Fidži (0,39). V svetovnem merilu Avstralija dosega osmo mesto v 

razvitosti e-uprave (ZN 2010, 74). 

E-uprava v Evropi 

Vse evropske regije se odlikujejo v razvitosti e-uprave, ki je visoko nad svetovnim 

povprečjem, saj temelji na dobro razviti telekomunikacijski infrastrukturi in visoki 

zmogljivosti človeških virov. Zahodna (0,72) in severna Evropa (0,71) sta posebno uspešni, 

sledita pa jima južna (0,56) in vzhodna Evropa (0,54). Od držav se je na četrto mesto 

svetovne lestvice razvitosti e-uprave uvrstila Velika Britanija (0,81), takoj za njo pa 

Skandinavske države. 

Velika Britanija ponuja celovit in uporabniško prijazen spletni portal. Ponuja 16 kategorij 

najbolj iskanih informacij. Najrazvitejše navigacijsko orodje »Do it online« vodi do 

transakcij, ki jih je mogoče opraviti prek spleta znotraj navedenih kategorij. Državljani lahko 

preko ključnih besed dostopajo do informacij o prostih delovnih mestih, zamudah v javnem 

prevozu, najbližjih uradih in ambulantah, do pomoči v stiski in drugih storitev tudi z 

mobilnimi napravami preko brezžičnega omrežja (ZN 2010, 71–74). 

2.2.4 Splošni trendi razvoja državnih portalov  

Države na svojih spletnih straneh objavljajo vedno več vsebin, več spletnih storitev in več 

možnosti za interakcijo, predvsem komunikacijo, kar pred nekaj leti še ni bilo možno. Portali 
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postajajo bolj integrirani in racionalizirani. Državljanom je tako laže poiskati informacije in 

storitve javne uprave. Manj razvite države so začele vgrajevati nekatera spletna orodja, kot so 

video vsebine in socialna omrežja, ki jih razvite države že uporabljajo. Le malo držav pa je 

sposobnih ponuditi večje število varnih spletnih transakcij, kljub trendu, ki se giblje k večji 

uporabi e-obrazcev in e-plačevanju. Na spletu so z nacionalnim portalom ali s spletnimi 

stranmi prisotna ministrstva kar 98 % držav.  

Pri večini spletnih strani so opazne naslednje značilnosti: 

– večina državnih spletni strani ima oddelek za arhivske informacije in oddelek »Kaj je 

novega«, le 44 % držav pa zagotavlja tekoče odgovore na pogosto postavljena vprašanja 

(angl. frequently asked questions – FAQ); 

– večina državnih portalov zagotavlja neposreden dostop do ministrstev – 61 % držav ima 

dostop do več kot deset spletnih strani ministrstev, 25 % državnih portalov pa tega 

dostopa nima, kar pomeni, da so popolnoma ločeni od navedenih portalov ali pa 

ministrstva nimajo portalov: v idealnem primeru bi državni portal moral omogočati dostop 

do portalov vseh ministrstev in državnih agencij; 

– zemljevide strani (angl. site maps) zagotavlja 50 % državnih portalov; 

– povezave do storitev ostalega javnega sektorja z enega mesta (angl. one–stop shop) 

zagotavlja 67 % državnih portalov; 

– kar 63 % držav ne omogoča svojim državljanom niti »snemanja« statičnih obrazcev s 

spletnih strani, kaj šele obrazcev, ki jih je mogoče izpolniti in poslati preko spleta;  

– okrog 49 % državnih portalov je v več kot enem jeziku, pri čemer je drugi jezik običajno 

angleščina; v nekaj primerih je portal samo v angleščini, tudi če angleščina ni prvi jezik 

države; 

– 35 % državnih portalov uporablja RSS protokol (angl. Really Simple Syndication) za 

sledenje objavam informacij in vsebinam na portalu; 

– multimedijske vsebine so vse bolj pogoste na državnih portalih, 49 % državnih portalov 

podpira avdio in/ali video vsebine; 

– 25 % držav omogoča mobilni dostop za zagotavljanje storitev ali za obveščanje; mobilni 

telefoni so enako priljubljeni v državah v razvoju kot v razvitih državah; le sedem držav 

pa omogoča plačevanje davkov, glob, certifikatov preko mobilnega telefona (Bahrajn, 

Hrvaška, Izrael, Mongolija, Nova Zelandija in Sudan); 

– nekatere države omogočajo plačevanje preko spletnih portalov, tako npr. plačevanje 

davkov preko portala omogoča 18 %. 

Le nekaj držav ponuja na državnih portalih storitve na stopnji transakcije. Te države ponujajo 

širok razpon integriranih transakcij, ki povezujejo mnogo družbenih segmentov in delujejo na 

celovitih zalednih sistemih in varnih omrežjih ter zagotavljajo državljanom zaupanje in 

varnost. Države z največ storitvami na stopnji transakcije so ZDA, Republika Koreja, Kanada, 

Kolumbija, Čile, Bahrajn, Francija, Izrael, Velika Britanija in Avstralija. 
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Manj kot tretjina držav oskrbuje državljane z možnostjo spletnih transakcij in spletnim 

pošiljanjem e-obrazcev (e-obrazci 28 % držav, spletne transakcije 32 % držav, potrdila o 

prejetju 10 % držav). Glavni razlog za nizek odstotek je v kompleksnosti integracije, ki 

zahteva kompatibilnost in usklajeno delovanje med različnimi sistemi, vse finančne in 

administrativne transakcije pa morajo potekati na varnem omrežju, saj so na nevarovanih 

omrežjih prevelike možnosti za krajo identitete in za finančne goljufije.  

Države so imele kar nekaj uspeha z združitvijo strani v enoten portal (angl. one–stop shop) 

(130 držav), ki pomagajo državljanom, da hitreje poiščejo informacije, in z oblikovanjem 

dostopa z enkratno prijavo (angl. single sign–on7) do vseh državnih storitev (16 % držav) 

Glede urejenosti dostopa z enotno prijavo obstajajo med državami razlike – v razvitosti vodi 

Singapur s portalom Sing-pass (Singapore Government 2012). 

Nekatere države omogočajo uporabnikom, da sami določajo obliko in vsebino spletnih strani 

in portalov. Tako lahko uporabniki zahtevajo vpogled v svoje osebne podatke (11 % držav), 

označujejo in razvrščajo vsebine portala (4 % držav), podajajo predloge (8 % držav) in 

oblikujejo spletno stran iz informacij na portalu (6 % držav).  

Na drugi strani pa manj razvite države nimajo niti pravih spletnih storitev, večina spletnih 

strani vsebuje le informacije in omogoča začetne stopnje sodelovanja državljanov z 

izpolnjevanjem anket. Najvišji mesti med manj razvitimi državami sta dosegli Bangladeš 

(0,28) in Angola (0,27). Nekaj revnih držav (npr. Centralna afriška republika, Somalija, 

Svazi) daleč zaostaja za svetovnimi trendi, nekatere nimajo niti državnega portala ali spletnih 

strani ministrstev (ZN 2010, 77–81). 

2.2.5 Razvitost e-uprave v Evropski uniji 

Rezultati raziskave Evropske komisije iz leta 2009 (EK 2009a) dokazujejo visoko raven 

razvitosti spletnih storitev e-uprave v državah članicah.  

Petstopenjski model merjenja zrelosti spletnih storitev odraža način komuniciranja 

državljanov in podjetij z institucijami javne uprave. Raziskava je merila zrelost 20 storitev e-

uprave,8 od preprostega nudenja informacij do osebnega prilagajanja spletne strani uprave 

glede na petstopenjsko lestvico razvitosti: informacije, enosmerno sodelovanje (angl. one-way 

                                                 
7 Enkratna prijava (SSO) v sejo je avtentifikacijski proces, ki omogoča uporabniku, da vnese eno ime 
in geslo za dostop do različnih aplikacij (Teachtarget 2000). 
8 Merili so naslednja področja: davki, iskanje zaposlitev, socialni transferi, osebni dokumenti, 
registracija avta, gradbeno dovoljenje, prijava policiji, javne knjižnice, potrdila (certifikati), vpis na 
višjo stopnjo študija, napoved selitve, storitve povezane z zdravjem, socialni prispevki, davki podjetij, 
DDV, registracija podjetja, statistični podatki, carinske deklaracije, dovoljenja v zvezi z varstvom 
okolja, javna naročila (EK 2009a, 140–160). 
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interaction), dvosmerno sodelovanje (angl. two-way interaction), transakcija in targetizacija9 

(angl. targetisation) (EK 2009a, 20).  

Dvosmerna interakcija in transakcija sta že postali standard za mnogo držav, elektronski 

obrazci pa so na voljo pri večini storitev. Tudi transakcija oziroma popolno elektronsko 

izvajanje storitev, kjer uporabniki zahtevajo in pridobivajo storitve prek spleta, brez papirja, 

že postaja prevladujoč trend e-uprav v EU. Peto stopnjo razvitosti, pri kateri iste podatke 

uporablja več sistemov in zagotavlja proaktivno dostavo storitev, pa je doseglo le malo držav. 

Četrta in peta stopnja razvitosti sta v raziskavi poimenovani »popolna spletna dostopnost« 

(angl. full online availability) (prav tam). 

Države v EU so dosegle povprečje 83 % indeksa razvitosti spletnih storitev, kar pomeni 

zgornji del petstopenjske lestvice popolnega elektronskega izvajanja storitev. Ugotovljene pa 

so bile dokaj velike razlike med državami. Najboljših deset držav je preseglo 90 % razvitost 

(indeks 0,90) – Malta, Portugalska, Avstrija in Švedska z indeksom 0,99, ter Slovenija z 

indeksom 0,97 in Estonija z indeksom razvitosti spletnih storitev 0,95. Na koncu lestvice so 

Češka, Bolgarija in Romunija, ki dosegajo 60–70 % razvitost storitev e-uprave (EK 2009a, 

24). 

Pri opazovanju stopnje razvitosti storitev e-uprave za državljane in podjetja lahko ugotovimo, 

da so storitve za podjetja veliko bolj razvite, kar kaže na globalni trend, da države v prvi vrsti 

spodbujajo uporabo storitev e-uprave za podjetja, v nekaterih primerih pa je uporaba celo 

obvezna. Največji razvoj in tudi največjo uporabo so dosegle storitve, ki državi prinašajo 

dohodke – storitve na področju davkov, socialnih prispevkov, davka na dodano vrednost in 

carin. Povprečni indeks razvitosti storitev e-uprave za podjetja je 0,90, povprečni indeks 

razvitosti storitev za državljane pa je 0,78 (EK 2009a, 24–30). 

2.2.6 Uporaba storitev e-uprave 

Uvedba in izboljševanje spletnih rešitev na področju javne uprave bi se morala kot končni 

rezultat odražati v prednostih za državljane, za podjetja in v javni upravi. Kljub visokim 

vložkom skozi zadnja desetletja pa še vedno skoraj polovica podjetij in državljanov ne 

uporablja storitev e-uprave, tisti ki jo, pa so z njo le delno zadovoljni. V raziskavi EC iz leta 

2008 (EK 2008) je tretjina udeležencev celo ocenila svojo uporabniško izkušnjo z e-upravo za 

nezadovoljivo, kar je zaskrbljujoče, saj je prav pozitivna uporabniška izkušnja predpogoj za 

večkratno uporabo storitev e-uprave (EK 2009a, 46). 

                                                 
9 Targetizacija je peta stopnja razvitosti spletnih storitev, kjer so zaledni sistemi in »front office« 
povezani, podatki se zbirajo in po potrebi ponovno uporabijo, uporabnikom jih za dostop do storitev ni 
treba ponovno vnašati (Assar, Boughazala in Boydens 2011). 
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Še vedno obstaja velik razkorak med uporabo interneta in uporabo storitev e-uprave, 

predvsem na strani državljanov, medtem ko se uporaba e-uprave v podjetjih zelo približuje 

stopnji uporabe interneta. V državah EU uporablja internet za komuniciranje z javno upravo 

povprečno le 42 % posameznikov v starosti 16 do 74 (v nekaterih državah 85 %, v drugih tudi 

samo 29 %) (EK 2010, 72). 

Kot je razvidno iz slike 1, obstaja velik razkorak med stopnjo razvitosti spletnih storitev e-

uprave za državljane in stopnjo uporabe teh storitev. Ta je najbolj opazen v državah južne 

Evrope – v Italiji, Turčiji, na Portugalskem in na Malti, razlika pa je očitna tudi v razvitih 

državah. Najmanjši razkorak med ponudbo in uporabo beležijo v Islandiji, na Norveškem, 

Danskem, v Luksemburgu ter na Slovaškem in Finskem. V Sloveniji je razvitost storitev na 

najvišji stopnji, uporaba pa le 42 %. 

 

Slika 1: Razkorak med uporabo in razvitostjo storitev e-uprave za državljane 

Vir: EK 2010, 73. 

Iz navedenega izhaja, da morajo tudi modernizirane javne uprave še vedno izvajati storitve na 

pogosto dražji klasični način. Dejanska dodana vrednost e-uprave bo dosežena šele, ko bo 

dosežena kritična masa uporabnikov storitev e-uprave in bodo uradniki začeli uporabljali 

tehnologijo ter opustili klasične metode dela na okencih. Kljub očitnemu razkoraku med 

ponudbo in uporabo storitev e-uprave ter pomembnostjo upoštevanja uporabniške izkušnje10 

pri oblikovanju in uvedbah e-storitev pa je v letu 2010 le devet držav izvajalo meritve 

uporabe storitev e-uprave, kar pomeni, da se tega problema države še vedno premalo zavedajo 

(EK 2010, 72–73). 

                                                 
10 Več o metodah raziskave uporabniške izkušnje v raziskavi EU (EK 2009b, 40). 
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2.3 Razvoj e-uprave v Sloveniji 

Slovenska e-uprava se je razvijala postopoma tako na področju storitev za državljane kot na 

področju storitev za podjetja. V nadaljevanju navajamo nekatere pomembnejše mejnike v 

njenem razvoju. Začetki slovenske e-uprave segajo v leto 1993, ko je bil ustanovljen Center 

vlade RS za informatiko, in sicer z namenom razvijanja infrastrukture za uvajanje IKT v javni 

upravi in za podporo vladnim IKT projektom. V letih 1996 in 1997 je potekal projekt 

»Reforma slovenske javne uprave v luči približevanja EU«, v letu 2001 pa je potekal projekt 

»E-uprava« (Colnar 2008, 108; Kričej 2002, 47).  

Z uvedbo prve različice državnega portala e-Uprava, marca 2001, so bile omogočene prve 

elektronske storitve za državljane (pridobivanje izpiskov iz matičnih knjig). V letu 2001 je 

začelo Ministrstvo za javno upravo (MJU) izdajati digitalna potrdila za pravne in fizične 

osebe SIGOV-CA in SIGEN-CA.11 Decembra 2003 je bila uvedena izboljšana različica 

portala e-Uprava, ki je že ponujala storitve po posameznih ciljnih skupinah − državljanom, 

pravnim osebam in javnim uslužbencem. Uveden je bil tudi portal eDavki (MF 2003) z 

namenom e-poslovanja pravnih in fizičnih oseb z davčno upravo. Isto leto so državljani RS 

dobili možnost vpogleda v Centralni register prebivalstva, leta 2004 pa so vsi registrirani 

uporabniki državnega portala dobili dostop do Sodnega registra podjetij. Uvedena je bila tudi 

elektronska Zemljiška knjiga. Državljani so dobili možnost oddaje spletne vloge za izdajo 

potrdila o nekaznovanosti (EK 2011a, 8–9).  

Portal e-Uprava (slika 2) je od aprila 2004 dalje organiziran po modelu življenjskih dogodkov 

za podjetja. V tem letu je zaživel spletni podportal eVEM, kjer so samostojni podjetniki lahko 

opravili vse administrativne opravke za zagon svoje dejavnosti na enem mestu, brez papirnih 

obrazcev, v zelo kratkem času, kar predstavlja zgodovinski premik v e-poslovanju podjetij 

(Virant 2009, 259). 

V letu 2006 so bile za državljane uvedene spletne storitve podaljšanja registracije avtomobila, 

objavljen je bil Centralni katalog informacij javnega značaja (MJU 2004), leta 2007 pa še 

avtomatično obveščanje državljanov o poteku osebnih dokumentov (osebna izkaznica, potni 

list, vozniško dovoljenje) ter možnost elektronske spremembe naslova. 

Portal eVEM je bil februarja 2008 dopolnjen še s storitvami za gospodarske družbe, na novo 

je bila dodana spletna storitev pridobitve obrtnega dovoljenja. Podjetja ali samostojni 

podjetniki od tedaj lahko opravljajo elektronske storitve, ki so povezane z ustanovitvijo 

podjetja, ter nekatere druge postopke ob ustanovitvi podjetja ali po njej. Portal se razvija 

skladno s potrebami okolja. Tako je bil npr. septembra 2010 dopolnjen s kadrovskim 

                                                 
11 Overitelja na MJU sestavljata dva izdajatelja digitalnih potrdil SIGOV-CA (Slovenian 
GOVernmental Certification Authority) za državne organe ter SIGEN-CA (Slovenian GENeral 
Certification Authority) za poslovne subjekte in fizične osebe. 
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vmesnikom, ki omogoča podjetjem vlaganje prijav novih zaposlenih delavcev v obvezno 

socialno zavarovanje neposredno iz svojih kadrovskih sistemov. Trenutno stanje razvoja e-

uprave v Sloveniji podrobneje prikazujemo v poglavju 4. 

Na razvoj slovenske e-uprave močno vplivala Evropska komisija, ki je leta 2001 izdala 

akcijski načrt eEUROPE+ Action Plan (EK 2001) za spodbujanje razvoja informacijske 

družbe v srednjeevropskih in vzhodnoevropskih državah, vključno s Slovenijo. V letu 2001 je 

bila tako v Sloveniji sprejeta 'Strategija za razvoj e-poslovanja v javni administraciji za 

obdobje 2001–2004', leta 2002 pa 'Akcijski načrt e-uprave do leta 2004' (Center vlade RS za 

informatiko 2004), ki je določal cilje, elektronske storitve in naloge za ustanovitev e-uprave 

do konca leta 2004. V letu 2003 je bila sprejeta strategija za razvoj informacijske družbe v 

državi z naslovom 'Republika Slovenija v informacijski družbi' (Ministrstvo za informacijsko 

družbo 2003). Aprila 2006 je bila sprejeta nova 'Strategija e-uprave v RS za obdobje od leta 

2006 do 2010' (MJU 2006a), februarja 2007 pa 'Akcijski načrt e-uprave do leta 2010 

AN2006/2010',12 s ciljem konkretno oblikovati uvajanje in spremljanje nove strategije. Julija 

2009 je bil sprejet nov 'Akcijski načrt e-poslovanja javne uprave od 2010 do 2015' (MJU 

2010).  

Slovenija je za portal e-Uprava prejela kar nekaj nagrad. Maja 2007 se je na letnem 

podeljevanju nagrad Združenih narodov za javne storitve (angl. United Nations Public Service 

Awards) s portalom eVEM v kategoriji za »izboljšanje preglednosti, odgovornosti in 

odzivnosti v javnih storitvah« uvrstila na drugo mesto med evropskimi državami. MJU je 

novembra 2007 prejelo nagrado »ePractice.eu Good Practice Label« za zmanjšanje 

administrativnih bremen s pomočjo informacijskega sistema. Maja 2009 so Združeni narodi 

nagradili Slovenijo za portal eVEM v kategoriji »Izboljšanje storitev v javni upravi« (EK 

2011a, 3–10).  

                                                 
12 Dostopno na povezavi e-uprava.gov.si/eud/e-uprava/akcijski_nacrt_e-uprave_2010.doc. 
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Slika 2: Portal e-Uprava 

Vir: MJU 2011a. 
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3 DEJAVNIKI E-POSLOVANJA V JAVNI UPRAVI 

Način in izvajanje e-poslovanja sta odvisna od infrastrukture, ustrezne zakonodaje in 

standardov, organizacije in udeležencev. Osnova e-poslovanja je ustrezna infrastruktura, saj 

se brez nje poslovanje ne more odvijati. Organizacije v e-poslovanju pri komuniciranju 

večinoma uporabljajo omrežje Internet, ki je z doseženo kritično maso uporabnikov zaradi 

znižanja stroškov omogočil razvoj e-poslovanja podjetjem, državljanom in javni upravi 

(Sulčič, Sulčič in Lesjak 2007, 2–4). Dejavnike, ki jih je pri uvajanju e-poslovanja treba 

upoštevati, smo razdelili na tehnološke, človeške in ekonomske ter jih predstavljamo v 

nadaljevanju. 

3.1 Tehnologija in infrastruktura  

Osnova e-poslovanja so tehnične komponente informacijskega sistema. Obvezna oprema so 

računalniška strojna oprema (angl. hardware), ki niso le računalniki, pač pa še množica 

različnih tehnologij za vnos, obdelavo, izvoz in shranjevanje podatkov v računalniških 

sistemih (Turban, Rainer in Potter idr. 2003, 54–87). Računalniška strojna oprema je 

učinkovita le, če ji damo ustrezna navodila, ki jih vsebuje računalniška programska oprema 

(angl. software) (prav tam, 94). Z naraščanjem uporabe strojne opreme so se stroški nabave 

nižali, stroški razvoja programske opreme pa naraščajo vzporedno z njihovo kompleksnostjo, 

med drugim tudi zaradi visokih stroškov IKT strokovnjakov, po katerih povpraševanje še 

vedno narašča. 

E-poslovanje ne pomeni le opravljanja storitev z računalniško strojno in programsko opremo, 

pač pa vključuje tudi vzpostavitev novih konceptov nudenja storitev. Kot menita Weerakkody 

in Dhillon (2008, 1–16), se nova IKT vse prepogosto vgrajuje na obstoječe organizacijske 

strukture brez kritične presoje, kako bi strukture lahko izboljšali. Na dolgi rok bodo namreč 

popolni učinki uvedbe e-storitev doseženi le, če bodo tehnološke spremembe podprte z 

organizacijskimi spremembami, popoln izkoristek IKT z vidika državljanov pa bo dosežen 

šele s popolno horizontalno integracijo storitev e-uprave, ko bodo vse storitve dostopne z 

enega mesta in bodo baze podatkov med različnimi funkcijskimi področji med sabo 

komunicirale in si delile podatke (Signore, Chesi in Pallotti 2005, 4). 

Iz zadnje raziskave Združenih narodov (ZN 2010, 3–4) izhaja, da na strani uporabnikov 

dostop do e-storitev z vidika tehnologije v razvitih državah ni več problem. Mobilna telefonija 

in rast hitrih, širokopasovnih in brezžičnih omrežij imajo velik gospodarski učinek, vendar pa 

je za države v razvoju problem pomanjkanje sredstev za investicije v tovrstna omrežja. 

Težavo predstavlja tudi pomanjkanje IKT strokovnjakov, saj ti ostajajo le toliko časa, da 

dobijo izkušnje, nato odidejo in države morajo najemati drag kader iz tujine (prav tam). Kot 

navajata Ssempebwa in Lubuulwa (2011, 1–9), je treba v teh državah ozavestiti uvajalce IKT 

rešitev, da kritično načrtujejo in analizirajo procese in zahteve za IKT projekte, vodstvo in 
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interesne skupine pa ozavestiti, da bodo naklonjeni novim tehnologijam in preprečevali 

negativno publiciteto. Rešitve je treba prilagoditi tako, da jih bodo lahko uporabljale množice, 

ne le elita, uvajati pa jih je treba na podlagi dejanskih potreb državljanov, ne pa na osnovi 

razpoložljivih kapacitet.13 

Pri uvajanju tehnologije v poslovanje ni pomembna zgolj nabava opreme, pač pa je treba 

pozornost nameniti nekaterim vidikom, ki jih prikazujemo v nadaljevanju. 

3.1.1 Interoperabilnost  

Pri uvajanju informacijske podpore morajo razvijalci novih rešitev upoštevati tehnično 

izvedljivost projektov, ki se nanaša na nabavo in razvoj IKT infrastrukture, potrebne za 

odpravo določenega poslovnega problema. IKT infrastrukturo v organizaciji sestavljajo IKT 

oprema, IKT storitve in management IKT (Turban, Rainer in Potter 2005, 36 in 491).  

Pri tem je treba upoštevati razvoj programske in strojne opreme, saj je nekatere rešitve 

mogoče prepisati na nov sistem in nova okolja, v nekaterih primerih pa bi to bilo predrago, 

zato je ključnega pomena medsebojna povezljivost oziroma interoperabilnost stare in nove 

programske in strojne računalniške opreme (Signore, Chesi in Pallotti 2005, 5). Poleg 

tehnične interoperabilnosti, ki zajema povezave računalniških sistemov in storitev na tehnični 

ravni in jo običajno dosežemo z upoštevanjem skupnih tehničnih standardov in priporočil, pa 

sta pri uvajanju e-storitev pomembni še organizacijska in semantična interoperabilnost 

(Saekow in Boonmee 2009, 403). Spletne storitve javne uprave običajno povezujejo več 

institucij in sodelujejo z različnimi organizacijami, ki si morajo preko informacijskih sistemov 

omogočati medsebojno uporabo storitev. Zaradi tega je pravilna opredelitev podatkov za 

uporabo v različnih rešitvah izrednega pomena (MJU 2012). 

3.1.2 Zasebnost in zaupnost 

Kritičen dejavnik pri uvajanju e-storitev na splošno, še posebej pa v javni upravi, je zavedanje 

državljanov o zaupnosti osebnih podatkov in varovanju zasebnosti. Vlade uporabljajo internet 

kot sredstvo za ponudbo upravnih informacij in storitev, uporabniki pa preko spleta z 

registracijo dostopajo do obrazcev, iščejo zaposlitve, dajejo mnenja na politične predloge in 

odločitve ter sodelujejo v drugih upravnih postopki. Države tako pridobivajo velike količine 

osebnih podatkov in informacij npr. o zdravstvenem stanju, izobrazbi, zaposlitvi, lastništvu 

premoženja, davkih, vozniških dovoljenjih, kršitvah zakonodaje (Signore, Chesi in Pallotti 

2005, 6–7). 

                                                 
13 V primeru Ugande je bil ključni motivator razvoja e-uprave razpoložljivost tujih virov, ne pa 
dejanske potrebe državljanov.  
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Pri gradnji in vzdrževanju spletnih strani je zato zasebnosti in zaupnosti treba posvetiti še 

posebno pozornost. Mnoge države so v ta namen že sprejele zakone o varovanju osebnih 

podatkov, s čimer nepooblaščenim omejujejo uporabo in zavarujejo dostop do osebnih 

podatkov (Backus 2001, 8), saj je uporaba spletnih storitev javne uprave bolj odvisna od tega, 

koliko državljani zaupajo javni upravi, kot pa od njihovega zaupanja v tehnologijo (Teo, 

Srivastava in Jiang 2008, 9). 

3.1.3 Varnost 

Zelo pomembno je, da vladne institucije, ki zbirajo, obdelujejo in hranijo osebne podatke, 

uporabljajo ustrezno varnostno politiko. Odgovornost vlade je še toliko večja, saj ima država 

večinoma nad temi podatki monopol in državljani ne morejo odkloniti sodelovanja z državo, 

kot to lahko storijo z dobavitelji, ki kršijo njihovo pravico do zasebnosti (Dempsey, Anderson 

in Schwartz 2003, 1–2). Upoštevati je treba pravne in varnostne vidike, sploh ko gre za prenos 

in shranjevanje osebnih podatkov ter pri finančnih transakcijah. Pomembna je tako varnost 

dostopa, uporabe in tudi spletnih transakcij. Za zagotavljanje varnosti se poleg zakonodaje 

uporabljajo kombinacije programske in strojne opreme ter fizično varovanje. 

Organizacija mora pri e-poslovanju poskrbeti za varnostne storitve, kot so overjanje 

(preverjanje identitete uporabnika), zaupnost (razkritje informacij samo pooblaščenim 

osebam), neokrnjenost (zaščita podatkov pred nepooblaščenim spreminjanjem) in nadzor 

dostopa (onemogočanje dostopa nepooblaščenim osebam, sledenje vnosa). Pri tem se 

uporabljajo različne metode, na primer šifriranje podatkov, elektronski podpis, digitalni 

certifikati, postopki za preverjanje identitete in požarni zid (Turban, Rainer in Potter 2003, 

497–517; Razgoršek in Potočar 2009, 75–85). 

3.2 Človeški viri  

Poleg tehnične izvedljivosti je pri uvedbi e-poslovanja treba upoštevati tudi človeške vire, 

tako zaposlene v javni upravi kot uporabnike storitev javne uprave. Povezovanje različnih baz 

podatkov ni samo tehnični izziv, pač pa tudi izziv vodstvu uprave glede organizacije 

poslovnih procesov in izziv državljanom, ki na zbiranje osebnih podatkov ne smejo gledati z 

vidika nadzora nad njimi (Signore, Chesi in Pallottii 2005, 5). 

3.2.1 Prenova procesov znotraj javne uprave 

Za razliko od podjetij, katerih obstoj je odvisen od dobička, se organizacije javne uprave 

financirajo iz proračuna. Stranke so zagotovljene, ker javnih storitev ne morejo opraviti nikjer 

drugje, zato večja učinkovitost poslovanja in prenova notranjih procesov ni vzvod za uvedbo 

e-poslovanja v javno upravo (Kunstelj 2004, 144–148). Predpogoj za uspešno uvedbo e-
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uprave je reorganizacija procesov znotraj javne uprave, kar pomeni, da na novo zasnujemo 

procese, ne pa da storitve izvajamo na star način in s podporo nove tehnologije. Prenova 

procesov v organizacijo prinaša spremembe, ki se jih ljudje običajno bojijo, zato se prenovi 

večkrat odkrito ali prikrito upirajo. Odkriti upor se kaže kot sabotiranje sistema, npr. 

nepravilen vnos podatkov, ali pa v kritiziranju novega projekta vsakemu, ki to želi poslušati. 

Pri skritem uporu pa so zaposleni tiho, vendar še vedno delajo po starih metodah in novega 

sistema ne uporabljajo (Turban, Rainer in Potter 2003, 465–466). Pri ocenjevanju 

izvedljivosti projekta z vidika človeških virov je zato treba oceniti spretnosti zaposlenih, 

pripraviti ustrezno izobraževanje in zaposlene motivirati za delo na nov način. 

3.2.2 Pripravljenost okolja 

Cilj e-uprave je zagotoviti dostopnost storitev vsakomur, kadar koli in od koder koli. Kljub 

dostopnosti pa e-uprava ne more polno zaživeti, če je ne uporablja velika večina strank – 

posameznikov in podjetij. Čeprav uporaba interneta narašča, je še vedno veliko ljudi, ki zaradi 

začasnih ali trajnih fizičnih omejitev, zaradi lastnih prepričanj, ali ker nimajo dostopa do IKT, 

e-uprave ne uporabljajo. Razkorak med tistimi, ki imajo internet in novo IKT opremo, ter 

tistimi, ki te nimajo, pojmujemo kot digitalni razkorak (Sipior in Ward 2005, 137).  

Univerzalni dostop je tako še vedno utopija, storitve morajo biti še vedno na voljo tudi izven 

interneta v klasični obliki na okencih, ali preko drugih naprav – npr. avtomatskih telefonskih 

odzivnikov ali javnih terminalov (Signore, Chesi in Pallotti 2005, 7–8).  

Na sprejemanje storitev e-uprave pa ne moremo gledati le s tehničnega vidika, pač je 

pogojeno s socialnimi, človeškimi, organizacijskimi in kulturnimi dejavniki (Carter in 

Belanger 2005).  

Poleg navedenega je pri uporabi spletnih storitev pomembna tudi uporabniška izkušnja 

posameznika. Uporabniška izkušnja je izkušnja, ki jo ljudje pridobijo v stiku z računalnikom 

in pri uporabi rešitev. Dobra ali slaba izkušnja ni objektiven pojem, pač pa je odvisna od 

dojemanja vsakega posameznika (Anderson, McRee in Wilson 2010, 4), ali, kot menita Broz 

in Sulčič (2009, 151), je doživeta kakovost in zadovoljstvo uporabnika v interakciji s 

sistemom, organizacijo, izdelki ali storitvami. Pomembno je, da je izkušnja čim bolj 

pozitivna, da se bodo uporabniki še vračali na spletne strani, sicer se lahko zgodi, da bodo 

npr. v javni upravi zaradi slabe izkušnje s spletnim portalom raje izbirali klasične načine 

opravljanja storitev. Dejavniki uporabniške izkušnje so subjektivni – kako posameznik 

doživlja uporabo nečesa, in objektivni glede na značilnosti tistega, kar ocenjuje (npr. hitrost 

nalaganja vsebine, ažurnost podatkov, celovitost). Pri oblikovanju spletnih strani lahko 

vplivamo le na objektivne dejavnike (prav tam, 153–155), ki jih Seethamraj (2004, 7) deli na: 

– tehnične dejavnike – varnost, dostopnost, veljavnost povezave, hitrost nalaganja strani, 

iskalniki informacij; 
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– kakovost vsebine – uporabnost, jasnost, ažurnost, celovitost, natančnost;  

– dodatne vsebine – kontaktni podatki, splošni podatki o organizaciji, natančnejše 

informacije o storitvah oz. izdelkih; 

– videz strani – privlačnost, organiziranost, oblika pisave, barv.  

Zaradi doseganja čim večje izkoriščenosti ponujenih e-storitev države razvijajo spletne 

portale glede na želje uporabnikov. Storitve »po meri« so razvite za boljšo zadovoljitev 

pričakovanj ciljnih skupin uporabnikov in zaznanih potreb. Strategija Evropske unije 2010 

(EK 2005) je razvila številna načela za uveljavljanje uporabniško naravnane in vse 

vključujoče e-uprave. Države EU sledijo tem smernicam pri oblikovanju državnih spletnih 

strani (npr. spletne storitve po življenjskih dogodkih), saj se zavedajo pomena zadovoljnih 

uporabnikov. Želje uporabnikov so zato v ospredju oblikovanja, vidik uporabnika pa bistvo 

vprašanja ustreznosti in uporabnosti spletnih aplikacij (OECD 2009, 75). 

Zahteve za oblikovanje spletnih rešitev javne uprave so običajno visoke, saj, kot meni Scholl 

(2010, 157), te izkušnje vplivajo na nadaljnje sodelovanje in zaupanje državljanov do države. 

Torej je za učinkovitost e-uprave pomembno, kako državljani izkusijo institut upravljanja, 

kako ocenjujejo svojo interakcijo – sodelovanje z ljudmi, ki upravljajo javno upravo in ki 

posredno predstavljajo vlado in vodstvo države.  

Pri uporabi spletnih rešitev javne uprave je pomembna tudi IKT pismenost. V informacijski 

dobi obstaja več tipov pismenosti (Prevodnik 2011) z različnim pomenom in vrednostmi v 

različnih družbenih okoliščinah. IKT pismenost je družbena praksa, ki vključuje tako fizični 

dostop do IKT, vsebine, spretnosti in socialno podporo (prav tam). IKT pismenost, poleg 

tehničnih veščin uporabe IKT opreme obsega še druge spretnosti, s katerimi so uporabniki 

sposobni delovati in misliti v pogojih intenzivne rabe IKT in IKT znajo učinkovito uporabljati 

v različnih situacijah (Zammit 2004, 1). 

Države se navedene problematike zavedajo, zato sprejemajo ukrepe za izboljšanje IKT 

pismenosti. V članicah EU izvajajo ukrepe za zmanjšanje razkorakov v IKT pismenosti 

predvsem za odrasle zaposlene in upokojene osebe, ki nimajo dovolj znanja o IKT za 

delovanje v informacijski družbi. Cilji programov so splošno računalniško opismenjevanje za 

celotno populacijo ali pa opismenjevanje določene skupine ljudi, npr. starejših, žensk in 

invalidov. Poleg tega se izvajajo tudi ukrepi za zagotavljanje ustrezne ravni IKT pismenosti 

otrok in mladostnikov (Vehovar, Brečko in Prevodnik 2008, 179). 

3.2.3 Pripravljenost slovenskih uporabnikov na e-Upravo 

Pogoj za uporabo spletnih storitev e-uprave je tudi tehnična opremljenost uporabnikov – 

podjetij in posameznikov. V Sloveniji je po podatkih SURS (2011) v začetku leta 2011 

širokopasovni dostop do interneta uporabljalo kar 95 % podjetij z vsaj desetimi zaposlenimi 
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osebami. Računalnik je imelo 74 % gospodinjstev, dostop do interneta 73 % gospodinjstev. 

Po podatkih Eurostata (EK 2012) je v letu 2011 v Sloveniji 64 % državljanov redno 

uporabljalo internet,14 29 % pa ga ni uporabilo še nikoli. Za komunikacijo z javno upravo je 

internet uporabljalo 46 % posameznikov. Informacije je iskalo 43 % uporabnikov, 33 % je 

internet uporabljalo za shranjevanje in izpis obrazcev s spletnih strani javne uprave, 14 % pa 

za pošiljanje izpolnjenih obrazcev (prav tam). 

V skupini tistih, ki interneta ne uporabljajo, je nekaj več žensk (57 %) kot moških (43 %). 

Predvsem gre za starejšo populacijo (60 % je starih nad 50 let), večinoma pa so to osebe z 

nizkimi mesečnimi dohodki (80 % ima dohodek pod 1.380 EUR) ter nizko strokovno 

izobrazbo (73 % z osnovno ali poklicno šolo) (Vehovar, Brečko in Prevodnik 2008, 167). 

Razlogi, da ne uporabljajo interneta, so deloma tehnološki – 19 % državljanov nima 

računalnika in dostopa do interneta. V primerjavi s preteklimi leti pada pomembnost oviram, 

kot so slabo znanje angleščine, skrb za varnost in tekoči stroški uporabe. Najpomembnejši 

razlog, ki odvrača od uporabe, pa sta nezanimanje za uporabo in strah, da interneta ne bi znali 

uporabljati (Prevodnik, Činkole in Vehovar 2011).  

Tudi raziskava RIS iz leta 2008 (Vehovar, Brečko in Prevodnik 2008, 160–161) deli 

populacijo glede na splošno in IKT pismenost15 v štiri skupine:  

– Nizka IKT pismenost in srednja splošna pismenost. Skupino sestavljajo starejši 

respondenti z nižjo izobrazbo, upokojenci in zaposleni, kmetovalci, gospodinje in 

nezaposleni. V skupini je 60 % starejših od 50 let ter 61 % je žensk. Izobrazbena struktura 

te skupine je nizka, saj ima tretjina dokončano le osnovno šolo in prav toliko poklicno 

šolo. Relativno redko uporabljajo računalnik in internet, redkeje uporabljajo tudi ostalo 

IKT. Kar 70 % pripadnikov te skupine računalnika ne uporablja. Pisne in bralne 

sposobnosti v slovenščini ocenjujejo solidno, nižje pa matematične sposobnosti, 

sposobnost uporabe računalnika ter znanje angleškega jezika.  

– Nizka IKT pismenost in nizka splošna pismenost. V skupini je 72 % moških. Pripadniki 

skupine imajo nizko izobrazbo, značilnosti pa so podobne kot v prvi skupini, le da je v tej 

skupini manj upokojencev, več zaposlenih, brezposelnih in šolajočih se. Polovica te 

skupine ne uporablja računalnika.  

– Srednja IKT pismenost in visoka splošna pismenost. Skupina relativno visoko ocenjuje 

svoje računalniške spretnosti, predvsem osnovne računalniške veščine.16 V tej skupini je 

60 % žensk, kar polovica respondentov pa je v starostnih skupinah med 25 in 49 let. 

Značilna je visoka izobrazbena struktura – 12 % ima dokončan univerzitetni študij, 7 % 

                                                 
14 Uporaba interneta enkrat na teden ali pogosteje. 
15 Raziskavo so izvajali z merskim instrumentom, s katerim so s pomočjo posrednih indikatorjev 
ocenili informacijsko-komunikacijsko pismenost in splošno pismenost populacije.  
16 Vklop računalnika, osnovna uporaba Worda, tiskanje izbranih strani, kopiranje in premikanje 
datotek. 
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visoko šolo in 42 % ima zaključeno srednjo šolo. Ta skupina ima najvišji delež zaposlenih 

(51 %), nekaj pa je tudi šolajočih se. Skupina ima visoke sposobnosti branja, pisanja in 

visoke matematične sposobnosti, najpogosteje obiskujejo knjižnice, knjigarne in kulturne 

prireditve. 

– Visoka IKT pismenost in visoka splošna pismenost. Skupino sestavljajo nekoliko mlajši 

respondenti, malo več kot polovica je v starostnih skupinah do 29 let. V tej skupini je 

55 % moških. V skupini je tretjina šolajočih se ter nekaj manj kot polovica zaposlenih. 

Kar 90 % te skupine uporablja internet, svoje bralne, pisne, matematične in računalniške 

spretnosti ocenjujejo zelo visoko, redkeje pa berejo, obiskujejo knjižnice in kulturne 

prireditve. Računalnik uporabljajo povprečno 11 ur tedensko, zelo pogosto uporabljajo 

tudi ostalo IKT. 

Tako je v Sloveniji še vedno veliko ljudi z nizko IKT pismenostjo (44 %), zato že potekajo 

različni projekti za izboljšanje IKT pismenosti, kot npr. MISSS (Zavod MISSS 2012), Safe.si 

(FDV 2002), Kiberpipa (Kiberpipa 2000). Posebno pozornost je treba nameniti spodbujanju 

pridobivanja izobrazbe pri starejši populaciji, saj raziskave kažejo izredno velik digitalni 

razkorak v skupini nižje izobraženih. Za to skupino so potrebne večje spodbude, mogoče 

preko podjetij, ki bi zaposlenim omogočala ugodne pogoje za dodatno izobraževanje in 

usposabljanje. Pomembno pa je tudi vzdrževanje ravni pismenosti, kar je mogoče le v 

sredinah, kjer je pismenost pomembna vrednota, zato je v programe IKT opismenjevanja 

treba vključiti več ravni – od izobraževalnega sistema, neprofitnih organizacij in podjetij 

(Vehovar, Brečko in Prevodnik 2008, 200–202). Pomemben vir informacij s področja 

spremljanja pripravljenosti državljanov za delovanje v informacijski družbi izvaja statistični 

urad Evropske unije Eurostat, ki zbira podatke in omogoča primerjavo med državami in 

regijami. 

3.3 Ekonomski učinki  

Pred uvedbo e-poslovanja morajo organizacije in tudi uprava preveriti ekonomsko 

izvedljivost projektov. Oceniti je treba, ali bodo učinki odtehtali vložene stroške in ali bo 

projekt mogoče izpeljati v predvidenem času. 

Stroški IKT investicij se nanašajo na investicije v strojno in programsko ter 

telekomunikacijsko opremo. Infrastruktura predstavlja le osnovo za celotno delovanje rešitev 

v organizaciji, kjer so stroški nabave rešitev le del investicije. Pri ocenjevanju stroškov IKT 

investicij je tako treba upoštevati neposredne stroške nakupa in tudi stroške dograditev, 

izboljšav in sprememb ter predvsem stroške uvajanja rešitev v organizacijo. Pogosto ti stroški 

ob uvedbi projekta še niso znani in pričakovani. Turban, Rainer in Potter (2005, 340–341) te 

stroške imenujejo celotne stroške lastništva, ki pa so lahko tudi do sto odstotkov višji od 

neposrednih nabavnih stroškov. Pri oceni investicije je treba upoštevati celotne stroške 

lastništva. 
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Še zahtevnejše je merjenje učinkov uvedbe IKT, saj je mogoče enostavno ovrednotiti le 

majhen del neposrednih koristi (kot npr. zmanjšanje porabe papirja, potni stroški 

uporabnikov), večinoma so učinki posredni oziroma neopredmeteni in jim je težko določiti 

obseg. Primeri posrednih koristi so na primer povečanje zadovoljstva uporabnikov storitev, 

povečanje kakovosti, učinkovitosti in preglednosti poslovanja javne uprave, zmanjšanje 

administrativnih ovir, optimiziranje porabe finančnih sredstev v e-upravi (MJU 2006a, 14–

15). Te koristi je treba nujno vsaj v grobem ovrednotiti in jih vključiti v stroškovne analize. 

Večkrat se zgodi, da so posredne koristi precenjene ali pa podcenjene, kar privede do 

napačnih poslovnih odločitev (Turban, Rainer in Potter 2005, 342). 

3.3.1 Ocena koristi in prihrankov ob uvedbi sistema eVEM  

Z uporabo e-poslovanja preko portala eVEM je uporabnikom omogočen dostop do storitev od 

kjer koli in kadar koli. Portal je na voljo 24 ur dnevno vse dni v tednu. Uporabniki lahko vse 

postopke opravijo na enem mestu. Portal omogoča samodejno pridobivanje uradnih podatkov 

iz Centralnega registra prebivalstva, Registra prostorskih enot in Poslovnega registra 

Slovenije, zaradi česar je vnos nekaterih podatkov v obrazcih nepotreben. Portal omogoča 

vpogled v stanje oddanih vlog, vpogled v podatke lastnega podjetja ter elektronsko vročanje 

sklepov v varni poštni predal (Vidic 2011). Prihranki se izražajo v potrebnem času za 

ustanovitev podjetja, ki se je iz šestih mesecev skrajšal na štiri dni, in v denarnih prihrankih, 

saj je z uvedbo eVEM možno ustanoviti podjetje na enem mestu, postopki pa so brezplačni. 

Z vzpostavitvijo informacijskega sistema eVEM za gospodarske družbe so bile s spremembo 

zakonodaje odpravljene nekatere pomembne administrativne ovire za ustanovitev podjetja. 

Oceno administrativnih stroškov informacijskega sistema eVEM je izvedlo MJU na podlagi 

analize postopka registracije enostavne gospodarske družbe pred uvedbo in po uvedbi 

sistema. Opredeljeni so bili potrebni postopki, za vsak postopek so bila opredeljena obvezna 

potrdila, dokazila, potrebne administrativne aktivnosti ter izračuni administrativnih stroškov 

in bremen. Izvedena je bila primerjava med prejšnjim in obstoječim stanjem, kar predstavlja 

oceno neto prihrankov.  

Kot prikazuje preglednica 2, so prihranki ocenjeni na 10,66 milijonov evrov letno, kar pomeni 

75 % znižanje vseh stroškov v primerjavi s stroški pred uvedbo sistema (Kodra in Patekar 

2008, 2–5). 
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Preglednica 2: Ocena prihrankov zaradi uvedbe sistema eVEM  

Vrsta prihranka 
Administrativno 

breme pred uvedbo 
eVEM (v EUR) 

Administrativno 
breme po uvedbi 

eVEM v EUR 

Prihranek v 
EUR 

Ustanavljanje enostavne d. o. o. 1.622.322 85.140 1.537.182 
Spremembe enostavne d. o. o. 1.337.087 128.271 1.208.816 
Izbris d. o. o. 248.524 163.476 85.049 
Poenostavljeni postopki za potrebe ZZZS 
in ZRSZ (vsi poslovni subjekti) 

9.176.371 3.179.423 5.996.948 

Vzpostavitev javne knjige (vse g. d.) 1.829.065 0 1.829.065 
Skupaj 14.213.369 3.556.310 10.657.060 

Vir: Kodra in Patekar 2008, 2–5. 

3.3.2 Prihranki na področju socialnega zavarovanja  

Ocenjeni so bili tudi prihranki zaradi poenostavitve postopkov na področju socialnega 

zavarovanja, ki predstavljajo skoraj šest milijonov evrov v strukturi vseh prihrankov. 

Strokovnjaki s področja socialnih zavarovanj (Marčun, Doovžan in Poljšak 2009; Kregar 

2010) navajajo posredne koristi za ZZZS – bistveno manj napak v podatkovnih zbirkah, večja 

učinkovitost procesov v institucijah in učinkovitejša medsebojna komunikacija, zagotovljene 

dodatne kontrole za skladnost poslovanja z zakonodajo, zmanjšanje ročnega vnosa podatkov 

in hitrejši postopki za uporabnike. Kot neposredne učinke na strani uporabnikov pa navajajo 

znižanje stroškov papirnih obrazcev in stroškov poštnih storitev ter znižanje potnih stroškov. 

Manj časa je potrebnega tudi za prenos obrazcev, zato so nižji tudi stroški kurirskih služb. 

Letni prihranek podjetja s tisoč zaposlenimi je zaradi nižjih poštnih stroškov in obrazcev 

ocenjen na 110,00 EUR.17  

Kljub nizkemu znesku prihranka na ravni enega podjetja pa znašajo ocenjeni prihranki zaradi 

uvedbe sistema eVEM v socialnem zavarovanju na ravni države letno kar šest milijonov 

EUR. Prihranki so izračunani ob predpostavki, da bi vsi poslovni subjekti uporabljali spletne 

rešitve18 (Kodra in Patekar 2008, 32–36). V analizi so upoštevani le časovni prihranki in 

prihranki papirnih obrazcev, ne pa posredni učinki, zato ocenjujemo, da bi lahko bile koristi 

še večje. 

Do pomladi 2011 je bilo za projekt eVEM porabljenih okrog šest milijonov evrov, od tega so 

dva milijona evrov prispevale ustanove, ki so povezane v sistem, ostale štiri milijone evrov pa 

je v 85 % prispeval Evropski socialni sklad, 15 % pa državni proračun (Vidic in Novović 
                                                 
17 Koristi uporabe portala eVEM na področju socialnega zavarovanja so za zavezance predvsem v 
nižjih stroških papirnih obrazcev (0,50 EUR/obrazec), poštnih storitev (standardno pismo 0,29 EUR, 
priporočeno 0,92 do 1,10 EUR), potnih stroškov, časa, potrebnega za prenos obrazcev, in stroškov 
kurirske službe. Za podjetje s tisoč zaposlenimi znaša ocenjen prihranek pri poštnih stroških in 
obrazcih 110,00 EUR letno (Kregar 2010). 
18 Kar je po našem mnenju mogoče le ob obvezni uvedbi spletnega poslovanja z ZZZS, kot je primer 
oddaja REK obrazcev za obračun plač in pripadajočih dajatev preko sistema eDavki. 
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2011). Iz primerjave ocenjenih koristi in stroškov lahko zaključimo, da bi se investicija v 

sistem eVEM izplačala v enem letu, če bi sistem uporabljalo vsaj 60 % podjetij.  
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4 DRŽAVNI PORTAL EVEM ZA PODJETJA IN PODJETNIKE 

4.1 Predstavitev portala eVEM 

4.1.1 Splošno o sistemu eVEM 

Sistem eVEM19 (Vse na enem mestu) je v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

sodnem registru opredeljen kot skupek informacijskih rešitev in postopkov, ki podjetnikom in 

družbenikom omogoča, da na enem mestu oddajo vloge za začetek poslovanja. V sistemu se 

zbirajo osebni podatki iz centralnega registra prebivalstva, registra davčnih zavezancev ter 

drugih uradnih evidenc, ki so potrebni za sestavo popolnih vlog v postopkih eVEM (slika 3). 

Integrirano izvajanje poslovnih procesov v sistemu eVEM zagotavlja informacijski sistem 

eVEM. Sestavni del informacijskega sistema eVEM je centralna elektronska hramba 

dokumentov (CEH). Elektronska zbirka vsebuje elektronske vloge, oddane prek sistema 

eVEM, priloge k vlogam in odločbe organov, izdane v postopkih eVEM. Do podatkov v 

CEH-u lahko dostopajo točke eVEM (več v nadaljevanju), notarji, organi in organizacije z 

javnimi pooblastili20 ter podjetniki in gospodarske družbe.  

V sistemu eVEM je vključena oddaja vlog za naslednje postopke: 

– vpis ustanovitve, spremembe in izbrisa podjetnika ali gospodarske družbe v poslovni 

register;  

– prijava za vpis v register davčnih zavezancev in zavezancev za davek na dodano vrednost 

(DDV); 

– izdaja obrtnega dovoljenja;  

– prijava potreb po delavcih; 

– prijava, odjava in sprememba delavcev in družinskih članov v sistem socialnega 

zavarovanja; 

– drugi postopki v zvezi s poslovanjem podjetnikov in gospodarskih družb, ki jih določi 

minister za javno upravo. 

Informacijski sistemi za podporo posameznih postopkov eVEM morajo biti združljivi z 

informacijskim sistemom eVEM, saj morajo omogočati sprejem elektronskih vlog ter 

elektronsko posredovanje informacij o odločitvah v postopkih eVEM. Postopke v sistemu 

eVEM lahko za podjetnike in gospodarske družbe opravijo: 

– točke VEM; 

                                                 
19 Glede na to, da se v različnih virih uporabljajo okrajšave VEM, e-VEM, eVEM, smo se odločili, da 
bomo v nalogi uporabljali za vse postopke in sistem, razen za točke VEM, le okrajšavo eVEM. 
20 Postopke izvajajo Davčni urad Republike Slovenije (DURS), ZZZS, Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje (ZRSZ), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Obrtna zbornica 
Slovenije (OZS), ki si s sistemom izmenjujejo podatke iz svojih evidenc in registrov (AJPES 2010, 
32). 



31 

– notarji; 

– zavezanci sami preko oddaljenega dostopa do informacijskega sistema eVEM – v 

nadaljevanju portal eVEM (Zakon o gospodarskih družbah ZSReg-D).  

 

Slika 3: Shema sistema eVEM 

Vir: Vidic 2011, 5.  

Točke VEM 

Namen točk VEM je podjetnikom omogočiti, da na enem mestu uredijo vse formalnosti za 

ustanovitev družbe. Položaj točke VEM lahko pridobijo upravne enote, davčni uradi, 

izpostave Agencije za javnopravne evidence in storitve Republike Slovenije (AJPES), 

gospodarske, obrtne in druge zbornice ter osebe javnega ali zasebnega prava, ki so določene 

za izvajalce nalog za razvoj in oblikovanje podjetniškega okolja. Točke VEM morajo 

izpolnjevati predpisane kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje za strokovno in 

učinkovito opravljanje poslovnih procesov sistema eVEM, ki jih določi Ministrstvo za javno 

upravo (MJU). Postopki na točki VEM morajo biti opravljeni brezplačno. Svetovalci na 

točkah VEM izvajajo informiranje o storitvah, povezanih z zagonom in poslovanjem podjetij, 

izvajajo postopke registracije z uporabo eVEM aplikacije, svetujejo pri izvajanju postopkov 

registracije ter pripravijo in poskrbijo za popolnost listin, ki jih je treba priložiti k vlogam v 

posameznih postopkih. V Sloveniji je bilo v letu 2010 154 točk VEM (AJPES 2010).  
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Notarji 

Postopke ustanovitve podjetja je treba opraviti pri notarjih v naslednjih primerih: 

– ko je podjetje organizirano kot družba z neomejeno odgovornostjo, delniška družba ali 

komanditna družba;  

– v primeru, ko želijo družbeniki vložiti stvarne ali denarne vložke, ki presegajo 7.500 EUR 

in bodo delno poplačani po vpisu v sodni register; 

– če želijo družbeniki družbeno pogodbo ali akt o ustanovitvi skleniti v obliki notarskega 

zapisa. 

Notar sestavi potrebne listine za ustanovitev podjetja, za sestavo in podpis listin pa je 

potrebna osebna prisotnost ustanoviteljev.  

Oddaljeni dostop do informacijskega sistema eVEM – državni portal eVEM 

Nekatere postopke eVEM lahko opravijo bodoči in že registrirani podjetniki sami preko 

oddaljenega dostopa do informacijskega sistema eVEM (slika 4). 
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Slika 4: Vstopna stran državnega portala eVEM 

Vir: MJU 2011b. 

4.1.2 Infrastruktura za uporabo portala  

Pogoj za uporabo portala e-Uprava (MJU 2006b) je računalnik z dostopom do interneta ter 

digitalno potrdilo za podpisovanje in oddajanje dokumentov. Računalnik mora imeti vsaj 

procesor Pentium III, vsaj 64 MB pomnilnika RAM, vsaj 5 MB praznega prostora na trdem 

disku, povezavo z internetom hitrosti vsaj 32 kbs, opremo za varno shranjevanje digitalnega 

potrdila (npr. bralnik pametnih kartic, USB vtičnica) in optični čitalec. Od programske 

opreme je za podpisovanje dokumentov treba imeti internet Explorer 6.0 ali kasnejšo različico 

in Mozilla Firefox do vključno verzije 5, v brskalnik pa nameščen gradnik ProXSing za 

elektronsko podpisovanje in kvalificirano digitalno potrdilo. Za pregledovanje vlog, če ni 

potreben elektronski podpis, potrebujejo spletni brskalnik internet Explorer 6.0 ali kasnejšo 

različico in Mozilla Firefox do vključno verzije 6 z vključenim izvajanjem Java script 

aplikacij, Adobe Acrobat Reader 6.0 ali kasnejša različica za pregledovanje nekaterih 

dokumentov, pakete posodobitev z varnostnimi popravki za operacijski sistem in brskalnik.  
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V spletnem brskalniku je treba imeti nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo za preverjanje 

identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov. Zakon o elektronskem poslovanju 

(ZEPEP, Ur. l. RS, št. 57/00, 30/01, 25/04, 73/04, 98/04 in 61/06) v 15. členu določa, da je 

elektronski podpis enakovreden lastnoročnemu, če gre za varen elektronski podpis, ki je 

overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Vsakega prosilca za kvalificirano digitalno 

potrdilo morajo prijavne službe overiteljev pri prevzemu zahtevka za potrdilo identificirati z 

veljavnim osebnim dokumentom s sliko. 

Digitalna potrdila v Republiki Sloveniji izdajajo štirje overitelji: 

– MJU izdaja kvalificirana digitalna potrdila SIGEN-CA za državljane in SIGOV-CA za 

institucije javne uprave, 

– Nova Ljubljanska banka, d. d., izdaja kvalificirana digitalna potrdila AC-NLB, 

– Pošta Slovenije, d. o. o., izdaja kvalificirana digitalna potrdila POŠTA®CA, 

– Halcom, d. d., izdaja kvalificirana digitalna potrdila HALCOM CA FO, HALCOM CA 

PO 2 ali HALCOM CA PO 3. 

V nadaljevanju podajamo opis posameznih storitev na portalu eVEM,21 ki so na voljo 

slovenskim podjetnikom. 

4.1.3 Storitve portala 

Vpis, sporočanje sprememb in izbris podjetja v poslovnem/sodnem registru 

Gospodarska družba lahko začne opravljati dejavnost, ko je vpisana v poslovni register. 

Poslovni register Slovenije (PRS) je osrednja baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s 

sedežem na območju RS, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost, o njihovih delih 

in o podružnicah tujih podjetij. Za upravljanje podatkovne baze sodnega registra je 

pooblaščen AJPES. Vpis podjetnika, sprememba podatkov in prenehanje opravljanja 

dejavnosti se lahko izvede neposredno prek portala eVEM, z uporabo kvalificiranega 

digitalnega potrdila ali na vseh vstopnih točkah VEM (preglednica 3). 

                                                 
21 MJU sproti dodaja nove storitve. V času izvedbe naše ankete marca 2011 so bile na voljo le opisane 
storitve. 
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Preglednica 3: Možnosti izvedbe vpisa družb v sodni/poslovni register  

Točka VEM 

Gospodarske družbe in drugi poslovni subjekti vpisa v sodni 
register 

Samostojni 
podjetniki 

Ustanovitev Vpis sprememb Izbris 

U
st

an
o-

vi
te

v 

V
pi

s 
sp

re
m

em
b  

Iz
br

is
 

Točke VEM z 
enakimi 
pooblastili 
(AJPES, 
DURS, OZS, 
JAPTI, upravne 
enote) 

DA – za d. o. o., če so 
izpolnjeni določeni pogoji 

DA – za d. o. o., če so 
izpolnjeni določeni 
pogoji 

DA – za 
podružnice  
d. o. o. 

DA DA DA 

DA – za podružnice  
d. o. o. 

DA – za podružnice  
d. o. o. 

DA – za vpis nameravane 
firme 

DA – za 
poslovne enote 

DA – za poslovne enote 
DA – za spremembe 
dejavnosti 

 
DA – za poslovne 
enote 

Notarji DA – razen za poslovne enote 
DA – razen za 
poslovne enote 

DA – razen za 
poslovne enote 

NE NE NE 

Sodišča 
DA – če je vlogo dovoljeno 
vložiti v pisni obliki 

DA – če je vlogo 
dovoljeno vložiti v 
pisni obliki 

DA – če je 
vlogo 
dovoljeno 
vložiti v pisni 
obliki 

NE NE NE 

DA – za vse 
spremembe po uradni 
dolžnosti 

DA – za vse 
izbrise po 
uradni dolžnosti 

Oddaljeni 
dostop 

DA – za enoosebni d. o. o. NE NE DA DA DA 

Vir: AJPES 2011. 

Vstopna točka VEM prejeto prijavo podjetnika preko sistema eVEM posreduje AJPES-u, ki v 

primeru popolne prijave podjetnika vpiše v PRS, vpiše spremembo podatkov ali podjetnika iz 

PRS izbriše ter izda ustrezen sklep. Sklep lahko podjetnik prejme v papirni ali v elektronski 

obliki (v varni poštni predal). Zaradi združitve sodnega in poslovnega registra se je vpis 

podatkov v oba registra združil v enoten postopek, tako da se vpis izvede v oba registra hkrati 

(AJPES 2008).  

Poseben položaj pri vpisu družb v poslovni/sodni register imajo notarji, ki so pooblaščeni za 

sprejemanje vseh vrst vlog za vpis gospodarskih družb in drugih subjektov v sodni register. 

Točke VEM so pooblaščene le za registracijo določenih gospodarskih družb in njihovih 

delov, od doma pa lahko posamezniki oddajo le vlogo za ustanovitev enoosebne družbe z 

omejeno odgovornostjo ter vloge za registracijo samostojnih podjetnikov. 

Vpis v davčni register 

Samostojni podjetnik posameznik ali druga fizična oseba, ki je vpisana v PRS, se vpiše v 

davčni register po uradni dolžnosti. Vpis izvede Davčni urad Republike Slovenije (DURS). 
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Po opravljenem vpisu DURS dodeli zavezancu davčno številko, ki se uporablja za enotno 

opredelitev in povezavo podatkov v različnih evidencah. Evidence, ki jih vodi DURS, 

vsebujejo osebne in druge podatke fizičnih in pravnih oseb. Zavezanci morajo v osmih dneh 

od vpisa v PRS DURS-u sporočiti podatke o številu in lokaciji poslovnih prostorov za 

opravljanje dejavnosti doma in v tujini, o kapitalskih naložbah, številkah računov v tujini, 

povezanih osebah, osebi, ki vodi poslovne knjige, ter dnevu izplačila plač. Podatke lahko 

sporočijo osebno ali preko sistema eVEM. 

Pridobitev obrtnega dovoljenja 

Obrtna dejavnost je pridobitna dejavnost, ki se opravlja v skladu z določili Obrtnega zakona 

(OBrZ, Ur. l. RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02, 31/03, 18/04, 40/04, 117/06 in 102/07). 

Družba, ki ima registrirano obrtno dejavnost in izpolnjuje pogoje, določene v Obrtnem 

zakonu, mora pridobiti obrtno dovoljenje. Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja se lahko 

vloži neposredno pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije po pošti s priporočeno pošiljko ali 

preko sistema eVEM. Vlogi je treba priložiti dokazila o izobrazbi, delovnih izkušnjah in 

plačilu stroškov postopka. Dovoljenje za opravljanje obrtne dejavnosti prejmejo stranke po 

pošti z osebno vročitvijo, in sicer v roku 15 dni od vložitve popolne vloge. 

Prijava prostega delovnega mesta 

Delodajalci morajo Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) skladno z Zakonom 

o urejanju trga dela (ZUTD, Ur. l. RS, št. 80/2010) pošiljati prijave prostih delovnih mest. 

Delodajalci lahko prijavo izvedejo z obrazcem »Prijava prostega delovnega mesta oziroma 

vrste dela«, ki ga oddajo osebno ali po pošti območni službi ZRSZ oziroma njenemu uradu za 

delo ali elektronsko na spletni strani ZRSZ. Prijavo lahko opravi tudi državljan sam na 

spletnem portalu eVEM ali pa na vstopni točki VEM oziroma pri notarju. Prijava prostega 

dela je možna tudi, če gospodarska družba še ni vpisana v register.  

Sistem eVEM pošlje prijavo v sistem ZRSZ, dodeli registrsko številko in jo vrne na portal 

eVEM. Prek portala eVEM je možna le prijava prostega dela, medtem ko se ponovitev, 

sprememba oziroma razveljavitev prijave lahko izvede le z natisnjenim obrazcem na okencu 

ZRSZ oziroma na njegovi spletni strani. Ob prijavi prejmejo delodajalci potrjen obrazec o 

prijavi prostega delovnega mesta, ki ga potrebujejo pri prijavi delavca v obvezna socialna 

zavarovanja. 

Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja 

Delodajalci prijavijo zavarovanca v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno 

zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti v 
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osmih dneh od nastanka pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje. Enako velja za 

odjavo iz zavarovanja, za spremembo podatkov ter za prijavo podatkov o zavarovanju 

družinskih članov. Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, 

Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 77/98, 6/99, 56/99, 99/01, 42/02, 60/02, 11/03, 126/03, 20/04, 

62/05, 76/05, 100/05, 21/06, 38/06, 72/06, 114/06, 91/07, 71/08, 76/08, 118/083 47/10 in 

62/10) je nosilec obveznega zavarovanja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

(ZZZS). Prijavo, odjavo in spremembo lahko vložijo zavezanci v papirni obliki na ZZZS 

neposredno, po pošti ali elektronsko preko sistema eVEM.  

4.1.4 Statistika oddanih vlog po posameznih postopkih v sistemu eVEM 

Medtem ko podjetja nekatere storitve eVEM uporabijo le nekajkrat v svojem življenjskem 

ciklu (vpis, sprememba in izbris v poslovni register, davčni register, pridobitev obrtnega 

dovoljenja), pa prijave prostih delovnih mest in prijave delavcev in družinskih članov v 

socialna zavarovanja uporabljajo ves čas svojega delovanja. 

V letu 2010 je bilo v sistemu eVEM oddanih 110.769 vlog za gospodarske družbe, za 

samostojne podjetnike pa je bilo oddanih 49.764 vlog. Na daljavo, preko portala eVEM, je 

bilo oddanih 58,1 % vlog za gospodarske družbe in 9,4 % vlog za samostojne podjetnike. Kot 

je razvidno iz preglednice 4, samostojni podjetniki za oddajo vlog v 90 % uporabljajo točke 

VEM, ne pa oddaljenega dostopa (Portal eVEM). 

V Sloveniji je bilo v letu 2010 skupno oddanih okrog dva milijona vlog,22 od tega 8 % preko 

celotnega sistema eVEM, preko oddaljenega dostopa pa le 3,5 % vlog. 

Preglednica 4: Oddane vloge preko sistema eVEM glede na mesto pošiljanja  

Oddane vloge preko sistema eVEM v letu 2010 G. D.  Delež S. P.  Delež 
Oddaljeni dostop 64.412 58,1 4.662 9,4 
Notarji 18.652 16,8 0 0,0 
Točke VEM 14.486 13,1 45.102 90,6 
Sodišča 13.246 12,0 0 0,0 
Skupaj 110.796 100 49.764 100 

Opomba: G. D. = gospodarske družbe, S. P. = samostojni podjetnik 

Vir: MJU 2011b.  

Iz preglednice 5 je razvidno, da so samostojni podjetniki v letu 2010 oddali preko oddaljenega 

dostopa 4.662 vlog, kar je za 33 % več kot v predhodnem letu. V strukturi oddanih vlog 

predstavljajo vloge za urejanje socialnega zavarovanja kar 27 % vseh oddanih vlog.  

                                                 
22 Mišljene so vloge, ki jih je mogoče oddati v postopkih eVEM.  
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Preglednica 5: Struktura oddanih vlog prek oddaljenega dostopa – samostojni 
podjetniki 

Oddane vloge na daljavo samostojni podjetniki  
Leto 
2009 

Delež 
Leto 
2010 

Delež 

Prijava za vpis s. p. v PRS 806 24,2 773 16,6 

Sprememba s. p. 326 9,8 1.253 26,9 

Izbris s. p. iz PRS 1.084 32,5 507 10,9 

Prijava davčnih podatkov 605 18,1 554 11,9 

Zahtevek za izdajo ident. št. za DDV 62 1,9 231 4,9 

Prijava, odjava, spremembe oseb v obveznem socialnem 
zavarovanju 

388 11,6 1.082 23,2 

Prijava, odjava, spremembe družinskih članov v 
obveznem zdravstvenem zavarovanju 

66 2,0 172 3,7 

Prijava prostega delovnega mesta 0 0,0 90 1,9 

Pridobitev obrtnega dovoljenja 1 0,0 0 0,0 

Skupaj 3.338 100 4.662 100 

Vir: MJU 2011b. 

V letu 2010 je bilo tako za področje socialnega zavarovanja oddanih 1.254 vlog, v primerjavi 

z letom 2009 je število naraslo za več kot za polovico. 

Kot prikazuje preglednica 6, so v letu 2010 gospodarske družbe oddale preko oddaljenega 

dostopa 64.412 vlog oziroma 32 % več kot v predhodnem letu. Največji delež, kar 95 % vseh 

vlog, predstavljajo vloge na področju socialnih zavarovanj. 

Preglednica 6: Struktura oddanih vlog prek oddaljenega dostopa – gospodarske 
družbe 

Oddane vloge na daljavo gospodarske družbe 
Leto 
2009 

Delež 
Leto 
2010 

Delež 

Predlog za vpis enostavne enoosebne d. o. o. 60 0,1 155 0,2 
Prijava davčnih podatkov 100 0,2 50 0,1 
Zahtevek za izdajo identifikacijske št. za DDV 80 0,2 67 0,1 
Prijava, odjava, sprememba podatkov oseb v obvezna 
socialna zavarovanja 

42.282 86,6 47.750 74,1 

Prijava, odjava, sprememba podatkov o družinskih 
članih v zdravstvenem zavarovanju 

5.247 10,8 13.827 21,5 

Prijava prostega delovnega mesta 1.061 2,1 2.560 4,0 
Pridobitev obrtnega dovoljenja 0 0 3 0 
Skupaj 48.830 100 64.412 100 

Vir: MJU 2011b. 
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4.2 Storitve socialnega zavarovanja na spletnem portalu eVEM  

4.2.1 Socialno zavarovanje 

Socialna varnost za večino držav pomeni javne ukrepe družbe za varstvo njenih članov pred 

pomanjkanjem in izgubo dohodka zaradi bolezni, materinstva, poškodb na delu, 

nezaposlenosti, invalidnosti, starosti in smrti. Države so razvile različne sisteme socialnega 

varstva, ki pa temeljijo na istih načelih solidarnosti, demokratičnosti, socialne pravičnosti in 

enakosti ter pravnem varstvu pravic z navedenega področja. Razvoj različnih sistemov so 

pogojevali družbeni, ekonomski in politični vplivi, zato so med njimi razlike v financiranju, 

upravljanju, organizaciji, krogu upravičencev in pogojih za pridobitev pravic (ZZZS 2007a, 

2–3). 

V praksi so sistemi socialne varnosti v državah mešani. Vsaka država je postopoma 

sprejemala svoje nove rešitve, ali pa jih je povzemala iz drugih sistemov, zato sisteme 

razvrščamo v posamezne skupine po značilnostih, ki v sistemu prevladujejo in so po teh 

najbliže določeni ureditvi. V osnovi sisteme delimo glede na to, ali delujejo na 

zavarovalniškem načelu, načelu preskrbljenosti oziroma dostopnosti pravic vsem 23 ali na 

skrbstvenem načelu.24 

Najbolj poznan sistem socialne varnosti, ki temelji na zavarovalniških načelih, je Bismarckov 

sistem. Sistem temelji na načelih solidarnosti med zavarovanci, zavarovanje je obvezno za 

vse, za katere tako določa zakon, financira se s prispevki, s sredstvi upravljajo zavarovanci in 

plačniki prispevkov, nosilci zavarovanj pa so avtonomne osebe javnega prava. Evropske 

države z Bismarckovim modelom so Nemčija, Avstrija, Luksemburg, Francija, Belgija, 

Češka, Slovenija, izven Evrope pa Japonska (ZZZS 2007a, 2–3). 

Kadar socialna varnost temelji na zavarovalniških načelih, govorimo o sistemu socialnih 

zavarovanj, ki je lahko organiziran kot enotno zavarovanje za celotno področje socialne 

varnosti ali pa po področjih. Najbolj znani sta dve področji socialnih zavarovanj, prvi izvaja 

pokojninsko in invalidsko, drugi pa zdravstveno zavarovanje.  

                                                 
23 Načelo preskrbljenosti – pravice so dostopne vsem, kritje stroškov upravičencem zagotavlja država 
iz proračuna. Primer takega sistema je Beveridgev model, prisoten v Veliki Britaniji, na Irskem, 
Danskem, Švedskem, Norveškem, Finskem, v Španiji, Grčiji, izven Evrope pa v Kanadi, Avstraliji in 
Novi Zelandiji.  
24 Skrbstveno načelo – sistem temelji na predpostavkah, da je izvajanje zdravstvenih storitev skupna 
dobrina, zato zasebna zdravstvena dejavnost ni dovoljena. Vlada ima pooblastila nad zdravstvenimi 
zmogljivostmi, financiranjem, regulacijo in upravljanjem zdravstvenih storitev. Na tem načelu temelji 
Semaškov model, ki ga nima več nobena evropska država, pač pa je še prisoten na Kitajskem, v 
Severni Koreji, Mongoliji, Vietnamu, Kubi itd. (ZZZS 2007b, 21–23). 
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Skoraj vse države imajo po več nosilcev obveznega zdravstvenega zavarovanja, Slovenija je 

poleg nekaterih manjših vzhodnoevropskih držav, kot npr. Hrvaške, Srbije, Estonije, Litve, 

Latvije in Madžarske, ena redkih držav z enim samim nosilcem javnega zdravstvenega 

zavarovanja (ZZZS 2007c, 6–9). 

4.2.2 Slovenski sistem socialnega zavarovanja  

Slovenski sistem socialnega (in zdravstvenega) zavarovanja temelji na Bismarckovem modelu 

socialnega zavarovanja, ima pa nekatere posebnosti, zaradi katerih lahko govorimo tudi o 

slovenskem modelu zdravstvenega varstva in zavarovanja. Ena izmed posebnosti je 

dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je bilo uvedeno leta 1993. Obvezno zdravstveno 

zavarovanje zagotavlja zavarovanim osebam pravice do zdravstvenih storitev, zdravil, 

medicinsko-tehničnih pripomočkov ter do denarnih nadomestil, vendar je v nekaterih 

primerih treba za določene zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke 

tudi doplačati ali pa se za tveganja tovrstnih doplačil prostovoljno zavarovati. Za nekatere 

skupine državljanov, npr. socialno ogrožene, doplačila do polne vrednosti storitev krije 

proračun.  

Zdravstveno zavarovanje je po ZZVZZ obvezno za vse, ki živijo ali opravljajo kakršno koli 

pridobitno dejavnost v Sloveniji. Zakon opredeljuje, na kakšni osnovi se lahko posameznik 

vključi v zavarovanje. V zavarovanje je vključeno vse prebivalstvo, imamo pa tudi osebe, ki 

nimajo urejenega zavarovanja ali statusa. Preglednica 7 prikazuje strukturo zavarovanih oseb 

v Sloveniji glede na kategorijo zavarovanja. 

Preglednica 7: Zavarovane osebe v Sloveniji po kategorijah zavarovanj na dan 
30. 6. 2010 

Kategorija zavarovanja  Zavarovanci Družinski člani Skupaj Struktura 
Zaposleni pri pravnih osebah 673.645 381.099 1.054.744 51,2 
Zaposleni pri zasebnikih (s. p.) 57.856 26.097 83.953 4,1 
Osebe, ki samostojno opravljajo 
gospodarsko ali poklicno dejavnost 

78.929 8.066 86.995 5,5 

Kmetje 13.315 33.865 47.180 1,0 
Upokojenci 539.415 29.830 569.245 27,7 
Upravičenci iz proračuna 21.750 9.987 31.737 1,5 
Brezposelni 30.925 6.717 37.642 1,8 
Občani brez prihodkov 40.380 12.863 53.243 2,6 
Ostali 78.298 16.048 94.346 4,6 
Skupaj 1.534.513 524.572 2.059.085 100 

Vir: ZZZS 2010b. 

Prijava v zavarovanje predstavlja administrativni postopek, v katerem se ugotovi kategorija 

oziroma status zavarovane osebe (npr. delavec, upokojenec) (ZZZS 2009), od tega pa so 

odvisne njegove pravice in obveznosti glede plačila prispevkov. Zakon namreč določa, da 
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morajo vsi, ki so vključeni v obvezno zavarovanje, plačevati prispevke, sorazmerne 

dohodkovnim sposobnostim posameznika (ZZZS 2007č, 1–3).  

Prijavo v zavarovanje je za zavarovanca dolžan vložiti tisti, ki je z zakonom določen kot 

zavezanec za plačilo prispevka, npr. delodajalec za osebe v delovnem razmerju, Zavod za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje za upokojence, občine za osebe brez prihodkov. 

Prijavo je treba vložiti v roku osmih dni od nastanka pravnega razmerja, ki je podlaga za 

zavarovanje (npr. sklenitve delovnega razmerja).  

Po izvedbi prijave v socialna zavarovanja na ZZZS se podatki o statusu zabeležijo v 

podatkovno bazo zavarovanih oseb, osebe pridobijo kartico zdravstvenega zavarovanja, s 

katero lahko dostopajo do zdravstvenih storitev.  

4.2.3 Prijave v socialna zavarovanja 

Oseba pridobi lastnost zavarovane osebe z dnem, ko so pri njej izpolnjeni pogoji za vključitev 

v obvezno zavarovanje, ki jih določa ZZVZZ. ZZZS kot edini nosilec obveznega 

zdravstvenega zavarovanja opravlja prijavno-odjavno službo tudi za ostale tri nosilce 

socialnih zavarovanj − pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo in 

zavarovanje za primer brezposelnosti. Na podlagi podatkov, zbranih iz prijav, se vzpostavljajo 

evidence, ki jih uporabljajo ZZZS, ZPIZ, ZRSZ in SURS. 

Prijave, odjave in spremembe v vsa obvezna socialna zavarovanja (pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za 

primer brezposelnosti) se vlagajo na obrazcih M pri ZZZS:  

– M-1 − prijava podatkov v obvezna socialna zavarovanja, s pripadajočim potrdilom o 

prijavi;  

– M-2 − odjava iz obveznih socialnih zavarovanj s pripadajočim potrdilom o odjavi;  

– M-3 − sprememba med zavarovanjem; 

– M-DČ − prijava, odjava in sprememba podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih 

članov s pripadajočim potrdilom o prijavi; 

– M1-1/B − prijava za primere poškodbe pri delu.  

Vsi navedeni obrazci so predpisani s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem 

in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju 

za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja.25  

                                                 
25 Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju 
za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Ur. l. 
RS, št. 45/05, 121/05, 75/08). Sestavni del tega pravilnika je tudi Navodilo za izpolnjevanje obrazcev, 
ki je z določenimi prilogami izdano tudi kot metodološko gradivo z naslovom: »Navodilo za prijavo 
podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko 
varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (M-1, M-2, M-3, M-
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Prijave se lahko vložijo na prijavnih službah ZZZS, po pošti ali preko sistema eVEM.26 

Prijava na klasičen način poteka tako, da pooblaščene osebe zavezanca na okence ZZZS 

dostavijo M obrazce z zahtevanimi dokazili. Referent na okencu prijavo prevzame, pregleda 

vpisane podatke, po potrebi zavezancem svetuje pri izpolnjevanju. Nekatere listine zavezanec 

referentu lahko dostavi le na vpogled (npr. pogodba o zaposlitvi). Referent se na prejeti 

obrazec podpiše, odtisne žig, potrdilo o prijavi pa obdrži zavezanec. Referent nato prijavo 

ročno vnese v aplikacijo 'Evidence obveznega zdravstvenega zavarovanja' najkasneje v roku 

treh dni od prejema. Z dnem prijave zavarovanec pridobi status zavarovane osebe, na podlagi 

katerega pridobi pravico koriščenja zdravstvenih storitev. Po istem postopku poteka 

sporočanje sprememb in odjave iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.  

ZZZS prejme letno povprečno 1,5 milijona M obrazcev za prijavo, odjavo in spremembo 

podatkov prijavljenih oseb v socialno zavarovanje. Kot prikazuje preglednica 8, je bilo v letu 

2010 iz navedenih naslovov vloženih 1,6 milijona vlog.  

Preglednica 8: Vloge na področju socialnih zavarovanj glede na način oddaje 

Prijave, odjave, spremembe delavcev in družinskih članov 
v obvezno socialno zavarovanje 

Leto 2009 Delež Leto 2010 Delež 

Prejete na klasični način 1.672.909 96,7 1.544.126 95,3 
Prejete elektronsko prek sistema eVEM 57.053 3,3 75.716 4,7 
Skupaj 1.729.962   1.619.842   

Vir: ZZZS 2010b, ZZZS 2011. 

Večino vlog ZZZS še vedno prejme na klasični način ali preko drugih oblik izmenjav,27 preko 

sistema eVEM je v letu 2010 prejel 75.716 oziroma 4,67 % vlog. Večino teh vlog so oddale 

gospodarske družbe preko oddaljenega dostopa (81 %), kar je razumljivo, saj imajo v 

primerjavi s samostojnimi podjetniki več zaposlenih in tako tudi več prijav, odjav in 

sprememb v zvezi s socialnimi zavarovanji (preglednica 9).  

Preglednica 9: Oddane vloge za socialna zavarovanja prek sistema eVEM glede na 
način oddaje 

Vloge za socialna zavarovanja oddane prek sistema eVEM Leto 2009 Delež Leto 2010 Delež 
Oddaljeni dostop – s. p. 454 0,8 1.254 1,67 
Oddaljeni dostop – gospodarske družbe 47.529 83,3 61.577 81,3 
Oddane na točkah eVEM in pri notarjih skupaj s. p. in 
gospodarske družbe 

9.070 15,9 12.885 17 

Skupaj  57.053 100 75.716 100 

Vir: ZZZS 2010b, ZZZS 2011. 

                                                                                                                                                         

3A, M-DČ). Metodološko gradivo je objavljeno na spletni strani Statističnega urada Republike 
Slovenije http://www.stat.si/doc/pub/MG_pok-inv-2005.pdf (20. 12. 2011). 
26 Sistem eVEM podpira prijave le za določene kategorije zavarovancev. 
27 Z ZPIZ in Zavodom RS za zaposlovanje je dogovorjen poseben način računalniške izmenjave 
podatkov. 
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Spletna storitev prijave v socialno zavarovanje prek portala eVEM 

Osebe, zaposlene v Republiki Sloveniji, mora v obvezna socialna zavarovanja prijaviti 

delodajalec.28 Izpolnjenemu obrazcu M-1 je treba priložiti še dokazila o prijavi potrebe po 

delavcu na Zavodu RS za zaposlovanje (kadar je prijava potrebna skladno z zakonodajo) in 

pogodbo o zaposlitvi. Pri prijavi tujca je treba priložiti tudi dovoljenje za bivanje oziroma 

potrdilo o začasnem prebivališču. 

Do spletne oddaje obrazcev na portalu eVEM zavezanci dostopajo z digitalnim potrdilom, do 

obrazca M-1 pa dostopajo z vpisom matične številke poslovnega subjekta, pri katerem bo 

oseba tudi prijavljena.  

Vloge za socialna zavarovanja zavezanci izpolnjujejo po korakih (slika 5). Najprej se opravi 

prijava osebe na ZZZS, pri čemer je treba izpolniti vse rubrike v obrazcu M-1, ki so označene 

kot obvezne. Določeni podatki se izpolnijo samodejno (npr. ime in sedež zavezanca za 

prispevek, šifra dejavnosti), medtem ko je druge podatke treba vnesti ročno (EMŠO, ime, 

priimek, naslov, številka delovnega dovoljenja), nekatere podatke pa izberemo iz ponujenih 

šifrantov (npr. izmensko delo, šolska izobrazba, poklic).  

 

Slika 5: Spletna prijava zaposlenega v obvezno socialno zavarovanje 

Vir: Praća 2009. 

Sistem ima vgrajene kontrole na številko delovnega dovoljenja, ki jo v primeru zaposlitve 

tujih državljanov preverja v evidencah ZRSZ. V primeru napačno vpisanih podatkov ali 

ugotovitve neveljavnosti delovnega dovoljenja sistem javi napako in prijave ni mogoče 

zaključiti. 

V naslednjem koraku se izberejo obvezne priloge k obrazcu M-1. Izpolnjen obrazec si lahko 

najprej ogledamo in popravimo napačno vnesene podatke. Po opravljenem ogledu vnesenih 

podatkov sledi pripenjanje skeniranih prilog v CEH in elektronsko podpisovanje vloge. S tem 

je postopek oddaje vloge zaključen. 

                                                 
28 Kot vzorčno storitev opisujemo le postopek prijave, postopek odjave in spremembe je podoben. 
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Vloge se shranjujejo v CEH-u, ki je s tehnološkega vidika enak elektronskemu arhivu, v njem 

pa se shranjujejo vsi dokumenti, ki so potrebni ali nastanejo pri postopkih, ki se opravijo v 

zvezi z gospodarsko družbo od njene ustanovitve dalje. 

V CEH-u je mogoče vloge spremljati po datumih ali po statusih (slika 6). Statusi vlog so 

vloga je v delu, vloga je bila vnesena v vrsto in čaka na pošiljanje, registrski organ je prejel 

vlogo, vloga je zavrnjena, postopek je bil uspešno zaključen.  

 

Slika 6: Statusi vlog na portalu eVEM 

Vir: Praća 2009. 

Če vloga ne vsebuje priloženih listin, ki so pomembne za ugotavljanje pogojev za vključitev v 

obvezna socialna zavarovanja, je nepopolna in jo ZZZS zavrne, vlagatelj jo lahko ponovno 

pregleda in na podlagi seznama napak odpravi pomanjkljivosti (Praća 2009). 

Postopek prijave, odjave in sprememb podatkov za socialna zavarovanja je v sistemu eVEM v 

celoti elektronsko podprt. Poleg prijave zaposlenih v socialna zavarovanja pa imajo 

delodajalci tudi obveznost obračunavanja in plačevanja prispevkov za socialno zavarovanje, 

ki pa jih ni mogoče izvajati prek sistema eVEM. Za oddajo obračunov plač in prispevkov 

zavezanci uporabljajo aplikacijo eDavki (DURS 2003), plačilo prispevkov pa lahko izvajajo 

pri različnih bankah.  

4.3 Socialno zavarovanje na spletu v državah s primerljivim sistemom socialnega 

varstva 

Sistem socialnega zavarovanja, ki temelj na Bismarckovem modelu socialnega zavarovanja z 

enim nosilcem zdravstvenega zavarovanja,29 imajo poleg Slovenije še Hrvaška, Srbija, Litva, 

Latvija, Estonija in Madžarska. V vseh državah morajo delodajalci poskrbeti za prijavo 

zaposlenih v socialna zavarovanja ter mesečno obračunavati in izplačevati plačo, od te pa 

odtegniti pripadajoče davke in prispevke. Postopki so v državah različno organizirani. V 

                                                 
29 Obvezno zdravstveno zavarovanje se ureja le v eni instituciji, ne pa na različnih zdravstvenih 
blagajnah, kot npr. v Nemčiji, ki ima čez 200 blagajn. 
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nadaljevanju sledi opis državnih portalov, kjer ugotavljamo način ureditve prijav v socialno 

oziroma zdravstveno zavarovanje. 

4.3.1 Hrvaška 

S hrvaškega državnega portala HITRO.HR (Vlada RH 2008) sta vzpostavljeni povezavi preko 

»e-Zdravstveno« na spletno stran Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje (HZZO 

2009) in »e-Pokojninsko« na spletno stran Hrvaškega zavoda za pokojninsko zavarovanje 

(slika 7). Prijave v socialna zavarovanja se namreč vlagajo ločeno pri obeh nosilcih socialnih 

zavarovanj.  

Preko povezave e-Zdravstveno na portalu HITRO.HR podjetja dostopajo do storitve prijav 

zaposlenih in družinskih članov v zdravstveno zavarovanje. Namesto pisnih navodil so na 

portalu video navodila. Postopek sklepanja zdravstvenega zavarovanja je elektronsko podprt – 

od oddaje obrazca na strani podjetja do prejema potrjenega obrazca na Zavodu.  

Preko povezave »e-Pokojninsko« je na spletni strani Hrvaškega zavoda za pokojninsko 

zavarovanje omogočeno vlaganje elektronskih obrazcev za prijave, odjave in spremembe 

zaposlenih v pokojninsko zavarovanje. Na razpolago so obrazci v PDF obliki s povezavami 

na šifrante in navodila za izpolnjevanje. Do storitve »e-prijava« pooblaščene osebe v podjetjih 

dostopajo z digitalnim potrdilom. Omogočen je pregled statusov oddanih prijav (zavrnjena, v 

obdelavi, sprejeta). Ko na zavodu prijavo obdelajo, potrjen obrazec v PDF obliki vrnejo 

podjetju po elektronski poti. Podjetja obrazec natisnejo in prijavo zavedejo v delovno knjižico 

zaposlenih (HZMO 2010).  

Tudi oddaja obrazcev za obračun prispevkov in davkov je podprta na portalu HITRO.HR. 
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Slika 7: Hrvaški državni portal HITRO.HR 

Vir: HZZO 2009. 

4.3.2 Srbija 

Na spletni strani Republiškega sklada za zdravstveno zavarovanje Srbije (RFZO 2010) je 

omogočeno izvajanje prijav, odjav in sprememb zaposlenih v obvezno zdravstveno 

zavarovanje. Storitev je začela delovati maja 2010. Podjetje preko portala za delodajalce 

odpošlje elektronske prijave, na portalu spremlja status vloge (v obdelavi, dokončana, 

zavrnjena). Ko vloga dobi status »dokončana«, podjetje prevzame zdravstvene knjižice za 

zaposlene na eni od izpostav RFZO. Zdravstvene knjižice zavarovancem omogočajo dostop 

do zdravstvenih storitev. 

Storitve prijav v obvezno zdravstveno zavarovanje so dostopne tudi prek srbskega državnega 

portala e-Uprava (slika 8). Od oktobra 2010 se prijave v vsa socialna zavarovanja za 

zaposlene (pokojninsko, zdravstveno, zavarovanje za primer brezposelnosti) vlagajo na 

okencih pri Republiškem skladu za zdravstveno zavarovanje ali pri Republiškem skladu za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje (RF PIO 2011). Uvedli so enoten obrazec, ki je 

objavljen v PDF obliki na spletni strani RFZO, nismo pa zasledili možnosti elektronske 

oddaje novih skupnih obrazcev. 
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Slika 8: Srbski državni portal e-Uprava 

Vir: RFZO 2010. 

Obračune prispevkov in davkov od izplačanih plač nadzoruje Davčna uprava Srbije. Na 

spletni strani je na voljo obrazec, ki ga je mogoče izpolniti interaktivno in izpisati, ni pa ga 

mogoče shraniti na računalnik (RS MF 2010). Na spletni strani nismo zasledili možnosti 

elektronske oddaje obračunov. 

4.3.3 Litva 

Socialno zavarovanje je v Litvi pod okriljem Državnega sveta za socialno zavarovanje Sodra 

(slika 9).  

Portal Sodra je zavezancem za plačilo dostopen od januarja 2008, ko je možna oddaja prijav v 

vsa socialna zavarovanja z varnim elektronskim podpisom ter plačilo prispevkov. Iz 

podatkovne baze Sodra zavezanci pridobivajo informacije, sistem pa omogoča oblikovanje in 

formiranje elektronskih poročil o osebnem socialnem zavarovanju. Z elektronsko oddajo 

obrazcev bo v prihodnje urejen tudi nadzor nad plačilom prispevkov (SODRA 2008; ISSA 

2010). 
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Slika 9: Portal Državnega sklada za socialno zavarovanje Litva 

Vir: State Social Insurance Fund Board of the Republic of Lithuania 2008. 

Od leta 2009 dalje v Litvi deluje enotna vstopna točka na državnem spletnem portalu za 

komunikacijo z javno upravo na daljavo (Enterprise Lituania 2009). V sklopu storitev za 

podjetja je od junija 2010 omogočena tudi oddaja elektronskih obrazcev za plačilo davkov in 

prispevkov. 

4.3.4 Latvija 

Obvezno zdravstveno zavarovanje v Latviji je pod okriljem Državne zdravstvene 

zavarovalnice (Ministry of Health of The Republic of Latvia 2009), ki na svoji spletni strani 

zagotavlja le informacije v zvezi s koriščenjem in plačilom zdravstvenih storitev, ne pa tudi v 

zvezi s postopkom prijav delavcev v socialna zavarovanja.30 

Na spletni strani Republiškega podjetniškega registra Latvije (Lursoft IT 2002) so na voljo 

informacije o postopkih za registracijo podjetja in obrazci, ki jih ta lahko shranijo na svoj 

računalnik. Obrazce zavezanci izpišejo, izpolnijo in pošljejo Podjetniškemu registru 

Republike Latvija podpisane z elektronskim podpisom po elektronski pošti. Z navedene 

spletne strani ni mogoč dostop do storitev socialnega zavarovanja.  

Možnost spletne oddaje obrazcev za obračun prispevkov in davkov za zaposlene je 

omogočena preko sistema EDS (The Electronic Declaration System) na spletni strani Službe 

državnih prihodkov (slika 10) (EK 2011b, 29). 

                                                 
30 Na spletnih straneh so prevodi v angleščino le delni, nekatere vsebine so samo v Latvijšini, zato ne 
moremo z gotovostjo trditi, da storitve niso omogočene. 
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Slika 10: Portal službe državnih prihodkov Latvia 

Vir: State Revenue Service Customs Authorities 2005. 

4.3.5 Estonija  

Na Estonskem državnem portalu Eesti.ee (slika 11) lahko podjetja poleg ostalih storitev 

dobijo tudi informacije in povezave za urejanje zdravstvenega zavarovanja za zaposlene. 

 

Slika 11: Estonski državni portal 

Vir: Estonian Government b. l. 
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Podjetja morajo nove zaposlene delavce prijaviti v zdravstveno zavarovanje pri estonskem 

skladu za zdravstveno zavarovanje (Estonian Health Insurance Fund 2011), ki je edini nosilec 

obveznega zdravstvenega zavarovanja v Estoniji. Zaposleni s tem pridobijo pravico do 

koriščenja zdravstvenih storitev. Prijave in odjave lahko posredujejo po pošti, po elektronski 

pošti ali preko portala Eesti.ee, do katerega dostopajo z elektronsko osebno izkaznico in 

digitalnim potrdilom. Tudi estonska podjetja morajo za zaposlene delavce plačevati »socialni 

davek«, izračun davka, izpolnitev obrazcev in plačilo pa lahko izvedejo elektronsko pri 

Estonskem uradu za davke in carine (Estonian Tax and Customs Board 2007).  

4.3.6 Madžarska 

Na Madžarskem so delodajalci dolžni zaposlene prijaviti v register zdravstvenega zavarovanja 

pri Nacionalnem skladu za zdravstveno zavarovanje in zanje plačevati prispevke. Na spletni 

strani Nacionalnega sklada za zdravstveno zavarovanje (National Health Insurance Fund 

Hungary 2005) so na razpolago obrazci v PDF obliki, ki jih je mogoče elektronsko izpolniti in 

natisniti, ali pa jih izpisati in ročno izpolniti, podpisane pa dostaviti osebno ali po pošti na eno 

od izpostav sklada za zdravstveno zavarovanje.  

Pokojninsko zavarovanja se ureja ločeno od zdravstvenega zavarovanja. Obrazci za 

pokojninsko zavarovanje so na voljo na spletni strani Uprave za nacionalno pokojninsko 

zavarovanje http://www.onyf.hu in jih je treba oddati preko spleta (EK 2009b, 34). 

Obrazce za obračun prispevkov in davkov za zaposlene pa podjetja izpolnijo izključno 

elektronsko na državnem portalu www.Magyaroszag.hu (slika 12) preko vstopne točke Client 

Gate. Ta omogoča elektronsko komuniciranje z madžarskimi državnimi organi na varen način 

z individualno identifikacijo (Nacional Tax and Custom Administration in Hungary 2011).  
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Slika 12: Madžarski državni spletni portal 

Vir: Hungarian Government 2006. 

4.3.7 Skupne značilnosti spletnih storitev v socialnem zavarovanju 

Na podlagi pregleda državnih portalov ugotavljamo podobnost pri spletni podpori socialnega 

zavarovanja. Večina držav je na tem področju že prešla na izvajanje storitev preko spleta, 

nekatere imajo postopke že v celoti elektronsko podprte, le izjeme na spletu nudijo samo 

informacije in obrazce v PDF obliki (Latvija, Madžarska). Očitno so države na področju 

storitev davkov in prispevkov zainteresirane za razvoj, saj so to storitve, ki državam prinašajo 

prihodke. 

Primerjava spletnih storitev v opazovanih državah: 

– Vse države imajo spletne portale, iz katerih je mogoče dostopati do spletnih portalov 

zavarovalnic, ki so zadolžene za urejanje prijav delavcev v socialna zavarovanja. 

– Večina držav izvaja prijave v posamezno vejo socialnega zavarovanja ločeno – npr. za 

zdravstveno pri enem nosilcu, pokojninsko pri drugem nosilcu. Izjemi sta, poleg 

Slovenije, Litva, kjer zavezanci oddajo prijave za vsa socialna zavarovanja na enem 

mestu, in Srbija, ki je začela skupne prijave izvajati konec leta 2010, postopek za vlaganje 

skupnih obrazcev pa še ni elektronsko podprt. 

– V vseh državah je za izvajanje prijav v zdravstveno zavarovanje zadolžena le ena 

zavarovalnica oziroma agencija. 
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– Več držav (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Litva, Estonija) ima postopek prijav zaposlenih v 

celoti elektronsko podprt, to je od prijave, ki jo izvede zavezanec, pa do potrditve nosilca 

zavarovanja. Izjemi sta Madžarska in Latvija. 

– V vseh državah je postopek prijave ločen od postopka obračuna in plačila prispevkov. 

– Vlaganje obrazcev za obračun prispevkov je v vseh državah, razen v Srbiji, elektronsko 

podprt. 

Pripomniti  moramo, da so na državnih portalih v angleščino prevedene le nekatere vsebine, 

nekatere vsebine niso dostopne ali so prilagojene, npr. za turiste in tuja podjetja, ki poslujejo v 

teh državah, zato dopuščamo možnost, da nismo imeli dostopa do vseh relevantnih podatkov. 
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5 RAZISKAVA DEJAVNIKOV UPORABE SPLETNIH STORITEV SOCIALNEGA 

ZAVAROVANJA 

5.1 Potek raziskave 

5.1.1 Zbiranje podatkov  

Raziskavo o poznavanju in uporabnosti portala eVEM smo izvedli med podjetji v goriški 

regiji. Anketni vprašalnik smo oblikovali februarja in ga poskusno poslali dvema podjetjema, 

na podlagi njihovih komentarjev in dvomov pri izpolnjevanju smo vprašalnik popravili in 

dopolnili. Spletna anketa je bila izdelana s programom Lime Survey.  

Anketiranci – podjetja z več kot petimi zaposlenimi – so bili izbrani s pomočjo spletnega 

imenika Bizi.si na dan 31. oktobra 2010, in sicer smo izbrali podjetja iz Ajdovščine, Nove 

Gorice in Tolmina, ki vlagajo prijave v socialno zavarovanje za zaposlene in družinske člane 

pri Območni enoti ZZZS Nova Gorica. Vprašalniki so bili poslani v začetku marca 2011. 

Za naslove iz spletnega imenika Bizi.si smo se odločili, ker smo predvidevali, da se bomo 

tako izognili vročanju podjetjem, ki imajo (npr. v evidencah obveznega zdravstvenega 

zavarovanja) samo fiktivne naslove. Podjetjem, ki so imela v imeniku objavljene elektronske 

naslove, smo povabilo za izpolnitev spletne ankete poslali po elektronski pošti, ostalim pa po 

navadni pošti, ki smo ji priložili frankirano ovojnico z izpisanim naslovom prejemnika 

izpolnjenih vprašalnikov.  

Rok za izpolnitev vprašalnika je bil 15. marec 2011, vendar smo ga zaradi počasnega vračanja 

vprašalnikov morali podaljšati. Ker nas je še posebej zanimalo mnenje večjih podjetij, smo ta 

podjetja še dodatno, po telefonu, prosili za izpolnitev vprašalnikov. V analizo smo zajeli vse 

vprašalnike, ki smo jih prejeli do 6. aprila 2011. 

Anketa je bila anonimna, lahko pa so podjetja po želji vpisala ime, če bi želela dobiti izsledke 

raziskave ali za nadaljnje sodelovanje. Anketa je bila naslovljena na kadrovske delavce, ki 

izvajajo prijave v socialna zavarovanja za zaposlene v podjetjih. 

5.1.2 Metoda obdelave podatkov 

S spletno anketo zbrane podatke smo uvozili v program za delo s preglednicami Excel ter 

ročno dodali še podatke iz anketnih listov na papirju. S pomočjo Excela smo izračunali 

povprečja in frekvence po posameznih odgovorih. Podatke iz Excelove datoteke smo nato 

uvozili v program za statistično obdelavo SPSS. Za potrjevanje hipotez smo uporabili t-test 

dveh neodvisnih vzorcev in regresijsko analizo. Za ugotavljanje vpliva dejavnikov na odvisne 
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spremenljivke ter oceno uporabniške izkušnje pa smo uporabili regresijsko in faktorsko 

analizo. Rezultate obdelav prikazujemo opisno, tabelarično in grafično. 

5.1.3 Izbrani vzorec 

Kot je razvidno iz preglednice 10, je v goriški regiji (Ajdovščina, Nova Gorica,Tolmin) 2.368 

podjetij. Kar 79,7 % podjetij je mikro podjetij, ki imajo od 1–9 zaposlenih. Malih podjetij z 

10–49 zaposlenih je 14,4 %, 5,3 % je srednje velikih podjetij s 50–249 zaposlenimi, nad 250 

zaposlenih pa ima na goriškem le 12 podjetij oz. 0,5 %. 

Preglednica 10: Struktura podjetij glede na velikost podjetja na goriškem na dan 
31. 10. 2010 

Število 
zaposlenih 

Število 
podjetij 
Tolmin 

Število 
podjetij 

Ajdovščina 

Število 
podjetij 

Nova Gorica 
Skupaj 

Delež 
podjetij v 
regiji v % 

Delež podjetij glede 
na velikost v % 

1 86 174 516 776 32,8   
2–5 137 210 547 894 37,8   

6–9 31 40 147 218 9,2 79,7 Mikro  
10–20 27 45 128 200 8,5   
21–30 14 17 43 74 3,1   
31–49 11 13 43 67 2,8 14,4 Mala  
50–100 14 14 58 86 3,6   
101–200 7 9 19 35 1,5   
201–249 3 0 3 6 0,3 5,3 Srednje velika  
nad 250 1 3 8 12 0,5 0,5 Velika  
Skupaj  331 525 1.512 2368 100 100   

Vir: ZZZS 2010c. 

Poslali smo 776 anketnih vprašalnikov, od tega 327 po spletu. Prejeli smo 157 popolno 

izpolnjenih vprašalnikov, od tega 113 (57,9 %) po pošti in 44 (42,1 %) preko spleta. Odziv 

podjetij je bil 20,2 %. Podjetja so vrnila 25,2 % papirnih anket, prek spleta pa je bil odziv 

21,1 %, vendar je bilo od tega pravilno izpolnjenih le 13,4 % spletnih anket, 7,7 % podjetij je 

izpolnjevanje predčasno prekinilo, te vprašalnike smo iz raziskave izločili. V nadaljevanju 

tako prikazujemo podatke 157 podjetij, dobljene iz v celoti pravilno izpolnjenih vprašalnikov.  

Glede na območje smo prejeli 54,1 % izpolnjenih vprašalnikov podjetij iz novogoriških občin, 

23,6 % z območja Ajdovščine in 22,3 % z območja Tolmina. Število in strukturo poslanih in 

prejetih vprašalnikov glede na način pošiljanja po območjih v regiji prikazuje preglednica 11. 
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Preglednica 11: Poslani in prejeti vprašalniki glede na način pošiljanja  

 Po pošti Po spletu Poslani 
skupaj 

Prejeti 
skupaj 

Prejeti / 
poslani % Vprašalniki Poslani Prejeti Poslani Prejeti 

Ajdovščina 110 28 69 9 179 37 20,7 
Nova Gorica 254 59 217 26 471 85 18,1 
Tolmin 85 26 41 9 126 35 27,8 
Skupaj 449 113 327 44 776 157 20,2 

 

5.2 Predstavitev anketnega vprašalnika in vzorca anketiranih podjetij  

Vprašalnik je vseboval pozdravni nagovor in štiri sklope vprašanj:  

– splošno o podjetju; 

– o poznavanju in uporabi storitev na portalu eVem in dejavnikih uporabe storitev 

socialnega zavarovanja; 

– ocena uporabniške izkušnje pri urejanju socialnega zavarovanja prek portala; 

– vprašanja o opremljenosti podjetja z IKT opremo in samooceno IKT pismenosti 

kadrovskih delavcev. 

Vprašalnik (priloga 1) je vseboval 23 vprašanj, ki pa so bila razdeljena še na podvprašanja. 

Odgovori na vprašanja v anketi so bili zaprtega tipa, pri čemer smo uporabili petstopenjsko 

Likertovo lestvico, razen v prvem delu, kjer so anketiranci odgovarjali na vprašanja o 

podjetju, ter dveh vprašanj odprtega tipa, kjer so anketiranci lahko dodali še svoje mnenje o 

dejavnikih in ovirah, ki vplivajo na uporabo portala eVEM v njihovem podjetju.  

V prvem sklopu vprašanj so anketiranci odgovarjali na splošna vprašanja o pravni obliki 

podjetja, velikosti podjetja, območju, kjer se podjetje nahaja, številu zaposlenih v podjetju in 

številu prijav, odjav in sprememb podatkov o zaposlenih na mesec. 

Preglednica 12: Izpolnjeni anketni vprašalniki glede na pravno obliko podjetij 

Pravna oblika 
podjetja 

Vsi poslani 
vprašalniki 

Vsi prejeti 
vprašalniki 

Prejeti 
Ajdovščina 

Prejeti 
Nova 

Gorica 

Prejeti 
Tolmin 

Delež prejetih 
glede na vse 

prejete 
D. O. O. 501 87 20 50 17 55,4 
S. P. 134 17 3 8 6 10,8 
D. D. 34 17 3 12 2 10,8 
Javni zavodi idr. 107 36 11 15 10 22,9 
Skupaj 776 157 37 85 35 100 

 

Kot prikazuje preglednica 12, je v anketi glede na pravno obliko sodelovalo 55,4 % družb z 

omejeno odgovornostjo, 10,8 % samostojnih podjetnikov, 10,8 % delniških družb in 22,9 % 

javnih zavodov in ostalih pravnih oblik podjetij. 
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V strukturi prejetih vprašalnikov je 26,1 % mikro, 43,3 % malih, 25,5 srednje velikih in 5 % 

velikih podjetij. Število in struktura poslanih in prejetih vprašalnikov glede na velikost 

podjetja je razvidna iz preglednice 13.31 

Preglednica 13: Poslani in vrnjeni vprašalniki glede na velikost podjetja 

Velikost podjetja Število poslanih 
Delež 

poslanih 
Število 
prejetih 

Delež 
prejetih 

Mikro podjetja (do 9) 351 45,2 41 26,1 
Mala podjetja (10–49) 312 40,2 68 43,3 
Srednje velika podjetja (50–249) 104 13,4 40 25,5 
Velika podjetja (nad 250) 9 1,16 8 5,1 
Skupaj 776 100 157 100 

 

Podjetja urejajo socialno zavarovanje za zaposlene v podjetju ali pa jim evidence vodi zunanji 

izvajalec. Od 157 podjetij, ki so sodelovala v anketi, le šestim podjetjem podatke o delavcih 

vodi zunanji izvajalec, ostali pa evidence urejajo sami. Iz navedenega sklepamo, da 

anketiranci večinoma poznajo storitve socialnega zavarovanja.  

Pridobili smo podatke o številu prijav, odjav in sprememb zaposlenih in njihovih družinskih 

članov v zvezi z urejanjem socialnega zavarovanja. Kot prikazuje preglednica 14, imajo 

velika podjetja povprečno 19 takih vnosov mesečno, mikro podjetja pa le eno spremembo 

zaposlenih na vsake tri mesece. 

Preglednica 14: Povprečno število prijav/odjav/sprememb zaposlenih in družinskih 
članov v socialna zavarovanja 

Velikost podjetja Povprečno število prijav na mesec 
Mikro podjetja (do 9) 0,3 
Mala podjetja (10–49) 1,3 
Srednje velika podjetja (50–249) 2,8 
Velika podjetja (nad 250) 18,9 

 

Anketiranci so odgovarjali tudi na vprašanja o opremljenosti z IKT opremo ter o 

računalniških in internetnih spretnostih. Kot vidimo iz slike 13, so vsa podjetja opremljena z 

računalniki in internetom, 94 % kadrovskih delavcev že razpolaga z digitalnimi potrdili, malo 

slabše pa so podjetja opremljena z optičnimi čitalci (84 %).32  

                                                 
31 Zaradi namenskega izločanja podjetij z manj kot 5 zaposlenimi (stroški, premalo prijav) smo v 
raziskavi zajeli le 26 % mikro podjetij, kar predstavlja določeno omejitev v primerjavi s populacijo, 
kjer mikro podjetja predstavljajo kar 80 % vseh podjetij v regiji. 
32 Za natančnejše podatke o zmogljivosti računalnike opreme kadrovskih delavcev nismo spraševali, 
ker predpostavljamo, da s takimi informacijami niso seznanjeni, podatki pa tudi niso pomembni za 
raziskavo. 
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Slika 13: Opremljenost podjetij z IKT opremo  

V preglednici 15, ki prikazuje pogostost uporabe računalnikov in interneta, lahko vidimo, da 

večina kadrovskih delavcev skoraj vsak dan uporablja računalnik, elektronsko pošto in 

internet (povprečje 4,8 do 4,9), le nekajkrat mesečno pa optične čitalce (povprečje 3,1). 

Preglednica 15: Uporaba računalnikov in interneta med kadrovskimi delavci  

Uporaba računalniške opreme v kadrovskih službah Povprečje 
Računalnik 4,9 
internet 4,8 
Optični čitalec 3,1 
Elektronsko pošto 4,9 

 

Anketiranci so svoje računalniško znanje v povprečju ocenili zelo visoko33 (preglednica 16). 

Najvišje ocenjujejo spretnosti upravljanja z elektronsko pošto (povprečje 4,5) in spretnosti 

upravljanja datotek (4,3), najslabše pa obvladajo delo z optičnimi čitalci (3,5), skoraj četrtina 

podjetij čitalca ni še nikoli uporabila. 

Preglednica 16: Samoocena računalniških spretnosti kadrovskih delavcev 

Računalniške spretnosti  Povprečje 
Uporaba urejevalnikov besedil (npr. Word) 4,2 
Uporaba programov za urejanje tabel (npr. Excel) 3,7 
Kopiranje, premikanje, brisanje, preimenovanje datotek 4,3 
Pripenjanje datotek (npr. v elektronsko pošto) 4,5 
Skeniranje dokumentov in upravljanje z njimi 3,5 
Kreiranje, brisanje, organiziranje map (direktorijev) 3,9 

 

                                                 
33 Odgovarjali so na lestvici od 1 – ne uporabljam, do 5 – odličen uporabnik. 
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Iz navedenega lahko sklepamo, da opremljenost podjetij z IKT opremo ter stopnja IKT 

spretnosti zaposlenih v večini anketiranih podjetjih zadostuje za izvajanje spletnih storitev na 

portalu eVEM. Izjema je opremljenost z optičnimi čitalci in upravljanje s skeniranimi 

dokumenti (povprečno znanje 3,5), saj okrog 16 % podjetij nima optičnega čitalca. Optični 

čitalci so namreč potrebni za preslikanje prilog ob prijavi, kot je na primer pogodba o 

zaposlitvi, tako da pomanjkanje naprav za optično čitanje dokumentov in njihova uporaba 

lahko predstavlja oviro za uporabo storitev na portalu eVEM.  

Nekaj kadrovskih delavcev (6 %) nima digitalnega potrdila, brez katerega tudi ni mogoče 

dostopati do portala eVEM, zato je tudi lastništvo digitalnih potrdil (dejstvo, da ga ni) deloma 

ovira za uporabo portala. 

5.3 Uporaba posameznih storitev portala eVem med podjetji 

5.3.1 Poznavanje in uporaba portala e-Uprava  

V drugem sklopu vprašanj smo preverili seznanjenost s portalom e-Uprava in podrejenim 

portalom eVEM. Kot je razvidno iz preglednice 17, skoraj 4 % podjetij ni še nikoli slišalo za 

portal e-Uprava.  

Preglednica 17: Poznavanje in uporaba portala e-uprava glede na velikost podjetij 

Ali poznajo e-Upravo Mikro Mala 
Srednje 
velika 

Velika 
Skupaj 
število 

Delež % 

Nikoli še niso slišali za portal 2 3 1 0 6 3,8 
So slišali, a ne poznajo 14 21 9 4 48 30,6 
Poznajo, a ne uporabljajo 11 24 15 2 52 33,1 
So že uporabili 11 17 12 0 40 25,9 
Redno uporabljajo 2 4 3 2 11 7,0 
Skupaj 40 69 40 8 157 100 

 

Glede na to, da je portal že uporabilo dobrih 25 %, redno pa ga uporablja le 7 % podjetij, 

sklepamo, da so nekatera podjetja uporabila določene storitve na portalu, ki jih podjetje 

uporabi le enkrat (ob ustanovitvi podjetja), ali pa so anketiranci uporabili portal za osebne 

namene. V vprašalniku namreč nismo opozorili na ločeno uporabo storitev za državljane in za 

podjetja, zanimalo nas je le, ali so portal anketiranci že uporabili.  

5.3.2 Poznavanje in uporaba portala eVEM 

Z naslednjim anketnim vprašanjem smo želeli preveriti, ali podjetja poznajo in uporabljajo 

portal eVEM. Rezultate prikazujemo v preglednici 18.  
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Preglednica 18: Poznavanje in uporaba portala eVEM glede na velikost podjetij 

Ali poznajo portal eVEM Mikro Mala 
Srednje 
velika 

Velika 
Skupaj 
število 

Delež 

Nikoli še niso slišali za portal 6 7 4 1 18 11,5 
So slišali, a ne poznajo 12 20 9 2 43 27,4 
Poznajo, a ne uporabljajo 13 26 12 2 53 33,8 
So že uporabili 8 7 10 0 25 15,9 
Redno uporabljajo 2 5 8 3 18 11,5 
Skupaj 41 65 43 8 157 100 

 

Za portal eVEM več kot 11 % podjetij ni še nikoli slišalo, okrog 16 % podjetij je portal že 

uporabilo, redno pa ga uporablja le nekaj več kot 11 % podjetij. 

Na sliki 14 prikazujemo razliko med poznavanjem obeh portalov med podjetji na Goriškem. 

Portal eVEM podjetja poznajo in uporabljajo manj kot e-Upravo, kar lahko deloma pojasnimo 

z uporabo določenih storitev na portalu e-Uprava za osebno rabo.  

Glede na to, da je 11 % podjetij odgovorilo, da redno uporablja portal eVEM, e-Upravo pa le 

7 %, sklepamo, da nekateri anketiranci portala eVEM ne pojmujejo kot del portala e-Uprava. 

Portal eVEM je podportal e-Uprave, zato bi bilo logično, da bi bili odgovori v obeh primerih 

enaki ali pa bi bili odgovori glede poznavanja in uporabe e-Uprave kvečjemu višji zaradi 

možnosti opravljanja storitev za osebne namene. 

 

Slika 14: Primerjava seznanjenosti s portaloma e-Uprava in eVEM  

Iz pridobljenih podatkov lahko zaključimo, da je mogoče še veliko narediti glede promocije 

storitev e-uprave in eVEM-a med goriškimi podjetji, saj okrog 40 % podjetij portala eVEM 

ne pozna. 
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5.3.3 Primerjava uporabe spletnih storitev socialnega zavarovanja in spletne prijave 

prostih delovnih mest 

V nadaljevanju smo primerjali poznavanje in uporabo ponujenih storitev na portalu eVEM. 

Podrobneje prikazujemo primerjavo dveh storitev, ki jih podjetja lahko uporabljajo skozi 

celotni življenjski cikel – 'Prijava prostih delovnih mest' in 'Prijava v socialno zavarovanje'.  

Preglednica 19: Uporaba spletne storitve 'Prijava prostih delovnih mest' 

Prijava prostih delovnih mest Mikro Mala 
Srednje 
velika 

Velika 
Skupaj 
število 

Delež 

Nikoli še niso slišali za to 6 8 1 1 16 10,2 
So slišali, a ne poznajo 10 9 4 0 23 14,7 
Poznajo, a ne uporabljajo 13 26 11 1 51 32,5 
So že uporabili 7 10 5 2 24 15,3 
Intenzivno uporabljajo 5 15 19 4 43 27,4 
Skupaj 41 68 40 8 157 100 

 

Storitev 'Prijava prostih delovnih mest' (preglednica 19) je že uporabilo ali redno uporablja 

skoraj 43 % podjetij,34 10 % podjetij pa za storitev ni še nikoli slišalo. 

Preglednica 20 prikazuje uporabo storitev 'Prijava zaposlenih v socialno zavarovanje'. Kar 

14 % podjetij ni še nikoli slišalo za spletne storitve socialnega zavarovanja, le malo manj kot 

9 % pa jih redno uporablja.  

Preglednica 20: Uporaba spletne storitve 'Prijava v socialno zavarovanje' 

Prijava v socialno zavarovanje Mikro Mala 
Srednje 
velika 

Velika Skupaj Delež 

Nikoli še niso slišali za to 9 11 1 1 22 14,0 
So slišali, a ne poznajo 12 16 9 1 38 24,2 
Poznajo, a ne porabljajo 19 32 19 2 72 45,9 
So že uporabili 1 5 4 1 11 7,0 
Intenzivno uporabljajo 0 1 10 3 14 8,9 
Skupaj 41 65 43 8 157 100 

 

Kot je razvidno iz slike 15, je spletne prijave v socialno zavarovanje že uporabilo ali jih 

intenzivno uporablja skupaj le 15 % podjetij, medtem ko je storitev prijave prostih delovnih 

mest že uporabilo ali jih intenzivno uporablja skoraj 43 % podjetij. 

Če predpostavljamo, da večina podjetij na prosta delovna mesta, ki jih prijavi preko portala, 

tudi dejansko zaposli delavce in zanje ureja socialno zavarovanje, bi lahko bil delež 

                                                 
34 Očitno je, da storitve 'Prijava prostih delovnih mest' ne povezujejo samo s storitvami portala eVEM, 
saj je delež podjetij, ki redno uporabljajo to storitev, mnogo večji (27,4 %) od deleža podjetij, ki redno 
uporabljajo portal eVEM (11,5 %). Predpostavljamo, da dostopajo do storitve tudi preko neposredne 
povezave na strani Zavoda za zaposlovanje. 
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uporabnikov obeh storitev približno enak, dejansko pa spletne storitve socialnega zavarovanja 

uporablja skoraj trikrat manj podjetij. 

 

Slika 15: Primerjava uporabe spletnih storitev 'Prijava prostih delovnih mest' in 
'Prijava v socialno zavarovanje' 

5.3.4 Uporaba ostalih storitev portala 

Preverili smo tudi uporabo ostalih storitev na portalu eVEM (preglednica 21). To so storitve 

'Vpis v poslovni register', 'Oddaja zahtevka za identifikacijsko številko za DDV', 'Oddaja 

davčnih podatkov' in 'Pridobitev obrtnega dovoljenja'. Večino teh storitev podjetja potrebujejo 

le ob ustanovitvi, zato so odgovori na vprašanja glede uporabe dokaj logični, ne pa toliko 

glede seznanjenosti s storitvami. 

Preglednica 21: Uporaba ostalih storitev portala (v %) 

Stopnja seznanjenosti s 
storitvami 

Vpis v poslovni 
register 

Oddaja zahtevka 
za ident. št. za 

DDV 

Prijava 
davčnih 

podatkov 

Pridobitev 
obrtnega 

dovoljenja 
Nikoli še niso slišali za storitev 17,8 21,7 21,7 30,6 
So slišali, a ne poznajo 29,9 28,0 26,8 31,2 
Poznajo, a ne uporabljajo 47,1 43,3 31,9 35,7 
So že uporabili 1,9 5,1 8,3 2,6 
Redno uporabljajo 3,2 1,9 11,5 0,0 
Skupaj 100 100 100 100 

 

Kot prikazuje preglednica 21, med 17 in 30 % podjetij za te storitve na portalu sploh še ni 

slišalo, povprečno 30 % podjetij te storitve pozna, a jih ne uporablja, delež podjetij, ki storitve 

redno uporabljajo, pa je zelo nizek (od 2 do 11 %). Najbolj je poznana in uporabljana storitev 

'Oddaja davčnih podatkov', saj jo je že uporabilo ali pa jo redno uporablja skupaj okrog 20 % 
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podjetij. Okrog 8 % podjetij je že uporabilo ali pa uporablja storitev 'Vpis v poslovni register', 

okrog 11 % je oddalo zahtevek za identifikacijsko številko za DDV, 2,5 % podjetij pa je 

preko spleta oddalo zahtevek za pridobitev obrtnega dovoljenja. Najmanj podjetja uporabljajo 

splet za pridobitev obrtnega dovoljenja – za to storitev 30 % podjetij še ni slišalo, kar je do 

neke mere razumljivo, saj to storitev uporabijo večinoma samostojni podjetniki, in še to le 

enkrat v svojem življenjskem ciklu. 

5.4 Dejavniki uporabe spletnih storitev socialnega zavarovanja  

5.4.1 Demografski in tehnološki dejavniki uporabe storitev socialnega zavarovanja 

Z regresijsko analizo smo želeli preveriti vpliv demografskih in tehnoloških dejavnikov na 

uporabo spletnih storitev socialnega zavarovanja. V analizo smo vključili neodvisne 

spremenljivke 'Velikost podjetja', 'Starost', 'Stopnja izobrazbe', 'Lastništvo digitalnega 

potrdila', 'Računalniška opremljenost' in 'IKT pismenost uporabnikov'.  

Na podlagi korelacijske matrike (preglednica 22) ugotavljamo, da med pari spremenljivk 

obstajajo relativno šibke povezave. Iz rezultatov t-testa v korelacijski matriki sklepamo, da 

obstaja statistično značilna šibka in pozitivna korelacija med odvisno spremenljivko 'Uporaba 

socialnega zavarovanja' in spremenljivkami 'Velikost podjetja' (0,27), 'Lastništvo digitalnega 

potrdila' (0,29), 'IKT pismenost uporabnikov' (0,37) in spremenljivko 'Računalniška 

opremljenost' (0,15). Z rastjo velikosti podjetja, večjim številom imetnikov digitalnih potrdil, 

višjo IKT pismenostjo uporabnikov in boljšo opremljenostjo z IKT opremo uporaba spletnih 

storitev socialnega zavarovanja narašča.  

Najvišjo statistično značilno negativno povezavo zaznamo med spremenljivko 'IKT 

pismenost' in 'Starost' (–0,49), kar pomeni, da se z višanjem starosti zaposlenih IKT 

pismenost zmanjšuje, spodbuja pa jo boljša IKT opremljenost podjetij, o čemer sklepamo iz 

statistično značilne pozitivne korelacije med spremenljivko 'IKT pismenost' in 'IKT 

opremljenost' (0,51).  

Na podlagi korelacijskih koeficientov med spremenljivko 'Uporaba spletnih storitev 

socialnega zavarovanja' in spremenljivkami 'IKT pismenost' (0,37), 'Velikost podjetja' (0,27) 

in 'Lastništvo digitalnega potrdila' (0,29) sklepamo, da so povezave statistično značilne, šibke 

in pozitivne, kar pomeni, da se z rastjo vsake od navedenih spremenljivk uporaba spletnih 

storitev socialnega zavarovanja povečuje. 
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Preglednica 22: Korelacijska matrika demografskih in tehnoloških dejavnikov uporabe 
socialnega zavarovanja 

Spremenljivke 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Uporaba spletnih 
storitev soc. zavarovanja        
2. Velikost podjetja 0,27**       
3. Starost        
4. Izobrazba   –0,26**     
5. Lastništvo digitalnega 
potrdila 0,29**       
6. IKT opremljenost 0,15* 0,16* –0,20** 0,21**    
7. IKT pismenost 0,37**   –0,49** 0,36** 0,30** 0,51**   

Opomba: ** – statistično značilna korelacija pri P=0,01, * – statistično značilna korelacija pri P=0,05. 

Z analizo variance smo preverili, ali so izbrane spremenljivke primerne za regresijsko analizo. 

Na podlagi F-statistike ugotavljamo, da je model primeren za analizo (Sig. =0,00). Iz t-

statistike v tabeli 23 je razvidno, da so za analizo primerne spremenljivke 'IKT pismenost', 

'Velikost podjetja' in 'Lastništvo digitalnega potrdila' (Sig. = 0,00).  

Preglednica 23: Koeficienti 

  
Nestandardizirani koeficienti Standardizirani 

koeficienti t Sig. 

  B St. napaka Beta     

(Konstanta)  0,62        1,01  0,61 0,54 
Velikost podjetja  0,29        0,08  0,28  3,93 0,00 
Starost  0,00        0,01  0,02  0,25 0,80 
Izobrazba -0,11        0,08 -0,11 -1,40 0,16 
Digitalno potrdilo  0,38        0,13  0,22  2,92 0,00 
Računalniška oprema -0,16        0,22 -0,06 -0,71 0,48 
IKT pismenost  0,61        0,17  0,36  3,66 0,00 

a Odvisna spremenljivka STORITEV SOCIALNO ZAVAROVANJE 

Parcialni regresijski koeficienti Beta (preglednica 23) kažejo vpliv posamezne neodvisne 

spremenljivke na odvisno. Opazimo lahko, da nižja izobraženost in slabša računalniška 

opremljenost negativno vplivata na uporabo spletnih storitev socialnega zavarovanja, saj 

imata koeficienta negativen predznak, vendar vpliv ni statistično značilen. Nasprotno pa se 

uporaba storitev statistično značilno povečuje z rastjo podjetja, številom imetnikov digitalnih 

potrdil in višjo IKT pismenostjo.  

Preglednica 24: Rezultati regresijske analize  

R R2 Popravljeni R2 Ocena stand. napake 
0,50a 0,25 0,23 0,93 

Neodvisne spremenljivke IKT_PISMENOST, VELIKOST_PODJETJA, DIGITALNO POTRDILO, 
Odvisna spremenljivka STORITEV SOCIALNO ZAVAROVANJE 
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Iz vrednosti korelacijskega koeficienta (preglednica 24) ugotavljamo, da je povezanost med 

odvisno spremenljivko 'Socialno zavarovanje' in neodvisnimi spremenljivkami 'IKT 

pismenost', 'Velikost podjetja' in 'Lastništvo digitalnega potrdila' relativno šibka (0,50). Na 

podlagi vrednosti determinacijskega koeficienta (R square = 0,23) ocenjujemo, da lahko 23 % 

variabilnosti uporabe storitev socialnih zavarovanj pojasnimo z linearnim vplivom 'IKT 

pismenosti', 'Velikosti podjetja' in 'Lastništva digitalnega potrdila'. Preostalih 77 % 

povzročajo nam neznani ali slučajni dejavniki. 

5.4.2 Ovire za uporabo storitev socialnega zavarovanja na portalu eVEM  

Z anketo smo želeli poiskati ovire, ki jih pri uporabi spletnih storitev v socialnem zavarovanju 

opažajo kadrovski delavci.35 Odgovore prikazujemo v preglednici 25.  

Dejavnike, kot so strah pred izgubo dela zaradi uvedbe elektronskih storitev (povprečje 1,3), 

neustrezna oprema (povprečje 1,5), premajhne koristi od uporabe spletnih storitev (povprečje 

1,7), nezaupanje v prenos osebnih podatkov in osebno nezanimanje (povprečje 1,8), so 

podjetja prepoznala kot zelo majhne ovire.  

Pomanjkanje časa za ukvarjanje z novostmi, ki niso nujne, in da ne poznajo ponudbe je s 

povprečjem 2,4 kot srednje veliko oviro označilo okrog 45 % podjetij. Kar 30 % anketirancev 

je menilo, da portala ne uporabljajo zaradi njihovega osebnega nezanimanja za spletne 

storitve (povprečje 2,4), iz česar lahko sklepamo, da lahko sami izbirajo med klasičnim in 

spletnim izvajanjem storitev. Okrog 40 % podjetij je kot oviro pri uporabi spletnih storitev 

socialnega zavarovanja navedlo premalo prijav v socialna zavarovanja (povprečje 2,2). 

Preglednica 25: Ovire za uporabo portala eVEM v socialnem zavarovanju  

Ovire Povprečje 
Delež podjetij z 

oceno ≥ 3 
Premalo prijav/odjav/sprememb zaposlenih 2,2 39,5 
Neustrezna računalniška oprema 1,5 15,3 
Nepoznavanje ponudbe spletnih storitev 2,4 44,0 
Osebno nezanimanje za spletne storitve 1,8 28,7 
Nezaupanje v varnost pošiljanja osebnih podatkov po spletu 1,8 26,8 
Strah pred izgubo dela zaradi uvajanja računalniške podpore 1,3 10,8 
Premajhne pričakovane koristi od uvedbe spletnih storitev 1,7 24,2 
Občutek, da so spletne storitve prezapletene in jih ne bom obvladal 1,7 19,8 
Pomanjkanje časa za novosti, ki niso nujne 2,4 44,6 

 

Poleg že navedenih so podjetja naštela še dodatne ovire (priloga 2), ki jih lahko združimo v 

štiri dodatne sklope: 

                                                 
35 Anketiranci so v anketnem vprašanju lahko izbirali med odgovori na petstopenjski Likertovi lestvici 
od 1 – dejavnik ni ovira, do 5 – dejavnik je velika ovira. 
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– težave s skeniranjem in pripenjanjem prilog zaradi velikosti priponk; 

– težave z digitalnimi potrdili in s šifranti; 

– portal ne podpira vseh oblik prijav (študenti, obvezna praksa), niti vseh funkcij (storno 

prijave); 

– zapletena navodila. 

Večine ovir anketiranci niso prepoznali kot kritičnih, saj v povprečju nobene niso ocenili niti 

kot srednje velike ovire (ocena 3), najvišje pa so ocenili ovire 'Pomanjkanje časa za 

ukvarjanje z novostmi, ki niso nujne', 'Nepoznavanje ponudbe' in 'Premalo prijav v socialna 

zavarovanja' (preglednica 25). 

5.4.3 Spodbujevalni dejavniki uporabe spletnih storitev socialnega zavarovanja  

Z anketo smo želeli opredeliti tudi dejavnike, ki bi podjetja spodbudili k pogostejši uporabi 

spletnih storitev socialnega zavarovanja.36 Povprečne ocene spodbujevalnih dejavnikov in 

delež podjetij, ki so dejavnik ocenili nadpovprečno, prikazujemo v preglednici 26.  

Polovica podjetij meni, da bi večjo uporabo spletnih storitev na področju socialnega 

zavarovanja pospešilo več znanja na področju uporabe interneta in računalništva (povprečje 

2,7), 45 % podjetij pa meni, da bi jih k večji uporabi spodbudila večja podpora nadrejenih 

(povprečje 2,4).  

Preglednica 26: Spodbujevalci uporabe portala eVEM v socialnem zavarovanju 

Spodbujevalci Povprečje delež podjetij z oceno ≥ 3 
Več spodbude ZZZS 3,5 77,1 
Enostavnejša navodila za uporabo storitev 3,3 73,3 
Avtomatični prenos iz kadrovskih evidenc 3,3 66,9 
Več pomoči ZZZS glede vsebine  3,2 72,6 
Več informacij o časovnih in denarnih prihrankih 3,1 70,1 
Več izobraževanja na to temo 3,0 63,1 
Več pomoči informatikov 2,9 59,9 
Več znanja s področja interneta in računalništva 2,7 50,3 
Večji interes nadrejenih 2,4 45,2 

 

Avtomatičen prenos podatkov iz kadrovskih evidenc bi kar 66 % podjetij spodbudil k uporabi 

spletnih storitev (povprečje 3,3). 63 % podjetij meni, da bi k večji uporabi pripomoglo tudi 

več izobraževanj na to temo, v 60 % pa si anketiranci želijo tudi, da bi imeli na razpolago več 

pomoči informatikov (povprečje 2,9). Več kot 70 % podjetij pogreša informacije o prihrankih, 

ki bi jih imeli s prehodom na uporabo spletnih storitev (povprečje 3,1).  

                                                 
36 Na vprašanje, v kolikšni meri bi predlagani dejavniki pospešili uporabo navedenih storitev v 
podjetju, so anketiranci lahko izbirali na petstopenjski Likertovi lestvici od 1 – sploh ne, do 5 – da, 
prav gotovo. Spodbujevalni dejavniki, ki so ji podjetja navedla dodatno, so navedeni v prilogi 3. 
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Tri četrtine anketirancev je kot največje spodbujevalce označilo spremenljivke 'Poenostavitev 

navodil' (povprečje 3,3), 'Več spodbude ZZZS' (3,5) in 'Več vsebinske podpore ZZZS' (3,2) 

(preglednica 26).  

5.4.4 Faktorska analiza ovir in spodbujevalnih dejavnikov spletnih storitev socialnega 

zavarovanja 

Poleg analize povprečij in strukturnih deležev smo za analizo ovir in spodbud za (ne)uporabo 

spletnih storitev socialnega zavarovanja uporabili faktorsko analizo. Zanimalo nas je, ali 

obstajajo določeni skupni dejavniki, ki vplivajo na uporabo proučevanih spletnih storitev. 

Faktorska analiza nam z uvedbo faktorjev zmanjša število spremenljivk, s katerimi želimo 

pojasniti čim večji delež celotne variance odvisne spremenljivke. Prvi faktor je določen tako, 

da pojasni čim večji delež celotne variance, drugi je neodvisen od prvega in pojasni čim večji 

delež preostanka nepojasnjene variance, naslednji so izbrani na enak način (Bastič 2006, 44).  

Primernost podatkov za vključitev v faktorsko analizo smo preverili s Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) in Bartlettovim testom. Podatki so primerni za analizo, če je vrednost KMO večja od 

0,5, optimalna vrednost KMO pa je 0,8. Z Bartlettovim testom preizkušamo ničelno 

domnevo, da je korelacijska matrika enotska, kar pomeni, da odvisnost med opazovanimi 

spremenljivkami ne obstaja. Če je stopnja značilnosti testa manjša od 0,05, lahko rečemo, da 

matrika ni enotska, odvisnost med spremenljivkami obstaja in podatki so primerni za analizo 

(Bastič 2006, 44). 

V prvi fazi smo izbrali spremenljivke in s pomočjo korelacijske matrike analizirali njihove 

medsebojne odvisnosti. Upoštevali smo vse dejavnike, ki so jih anketiranci v raziskavi 

navedli kot ovire ali kot spodbujevalne dejavnike (priloga 1, anketni vprašanji 10 in 11). V 

analizo smo tako vključili 18 spremenljivk.  

V našem primeru KMO znaša 0,838, stopnja značilnosti Bartlettovega testa Sig. = 0,00, iz 

česar sklepamo, da so podatki primerni za faktorsko analizo. 

S korelacijsko matriko smo preverili, ali obstajajo povezave med spremenljivkami. Če je 

Pearsonov korelacijski koeficient manjši od 0,3, je povezava zelo šibka in neznačilna, zato ne 

pričakujemo vplivov skupnih faktorjev. Najvišje korelacije smo zaznali med spremenljivkama 

'Enostavnejša navodila za uporabo storitev' in 'Več pomoči ZZZS glede vsebine' (0,73) ter 

'Več izobraževanja na to temo' in 'Več pomoči informatikov' (0,71), močne korelacije 

zaznamo tudi med spremenljivkami 'Več informacij o časovnih in denarnih prihrankih', 'Več 

spodbude ZZZS', 'Več pomoči ZZZS glede vsebine' in 'Enostavnejša navodila za uporabo 

storitev'. 
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Faktorski model smo nato ocenili z metodo glavnih osi.37 Na osnovi ocenjene komunalitete – 

deleža variance, ki ga lahko pojasnimo s skupnimi faktorji, smo iz analize izločili vse 

dejavnike, ki so imeli ocenjeno komunaliteto pod 0,5, saj je v teh primerih delež pojasnjene 

variance s skupnimi faktorji nizek in na spremenljivke bolj kot skupni faktorji vplivajo 

slučajni faktorji.38 V analizi so ostale spremenljivke, ki jih prikazujemo v preglednici 26. 

Najvišji delež pojasnjene variance ima spremenljivka 'Več izobraževanja na to temo' 

(78,3 %). 

Preglednica 27: Ocena komunalitet  

Spremenljivke – dejavniki Komunalitete 
Premajhne pričakovane koristi od uvedbe spletnih storitev 0,553 
Nezaupanje v varnost pošiljanja osebnih podatkov preko interneta 0,569 
Pomanjkanje časa za ukvarjanje z novostmi, ki niso nujne 0,604 
Strah pred izgubo dela zaradi uvajanja računalniške podpore 0,627 
Osebno nezanimanje za spletne storitve 0,642 
Občutek, da so spletne storitve prezapletene in jih ne bom obvladal 0,660 
Premalo prijav/odjav/sprememb zaposlenih 0,670 
Več informacij o časovnih in denarnih prihrankih 0,680 
Več znanja s področja računalništva in interneta 0,711 
Več pomoči ZZZS glede vsebine  0,743 
Enostavnejša navodila za uporabo storitev 0,753 
Več pomoči informatikov 0,764 
Več spodbude ZZZS 0,774 
Več izobraževanja na to temo 0,783 

 

V prilogi 8 je prikazana celotna pojasnjena varianca s posameznimi faktorji. V stolpcu 

'Začetne vrednosti' so podane lastne vrednosti za posamezne faktorje. Prvi štirje faktorji imajo 

lastno vrednost večjo od ena. Največja lastna vrednost pripada prvemu faktorju in je 4,800, z 

njim lahko pojasnimo 34,3 % celotne variance. Z drugim faktorjem, ki ima lastno vrednost 

2,443, pojasnimo 17,5 %, tretji faktor z lastno vrednostjo 1,3 pojasni dodatnih 9,1 % variance, 

četrti z lastno vrednostjo 1,012 pa pojasni še dodatnih 7,2 % celotne variance. Odločili smo 

se, da bomo upoštevali pravilo lastne vrednosti, zato smo izbrali vse faktorje z lastno 

vrednostjo nad ena. Ti bi bili izbrani tudi po pravilu celotne pojasnjene variance, saj z njimi 

pojasnimo 68,1 %, kar je več od minimalno predpisanega odstotka (60 %). Zaradi nizkega 

odstotka pojasnjene variance s tremi faktorji smo se odločili, da v analizi obdržimo vse štiri 

faktorje. 

                                                 
37 Faktorji so določeni kot linearna kombinacija prvotnih spremenljivk. Vsako opazovano 
spremenljivko izrazimo s k glavnimi komponentami. Te določamo zaporedoma, tako da linearna 
kombinacija spremenljivk, ki določa prvo komponento, pojasni največji del celotne variance. Druga je 
določena kot druga najboljša linearna kombinacija, ki pojasni največji delež s prvo komponento še 
nepojasnjene variance itd. (Bastič 2006, 44–45). 
38 Izločili smo dejavnike 'Neustrezna oprema', 'Nepoznavanje portala eVem', 'Podpora nadrejenih' in 
'Kadrovski vmesnik'. 
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Ker prvotno ni bila podana enostavna faktorska struktura, saj nobena spremenljivka ni imela 

visoke faktorske uteži pri četrtem faktorju, tretji faktor pa je bipolaren in ima tako visok 

pozitiven in negativen vpliv na spremenljivke, smo za razjasnitev faktorske strukture izvedli 

rotacijo faktorjev39 z metodo Varimax (priloga 11).  

Z rotacijo se spremenijo lastne vrednosti faktorjev in delež variance, pojasnjen s posameznim 

faktorjem, ne pa delež celotne pojasnjene variance (preglednica 28). 

Preglednica 28: Pojasnjena varianca in lastne vrednosti faktorjev po rotaciji 

Izračunane vsote po rotaciji 
Faktor Skupaj Delež variance Kumulativa (v %) 

1 3,065 21,889 21,9 
2 2,460 17,574 39,5 
3 2,380 16,998 56,5 
4 1,629 11,633 68,1 

 

Po rotaciji faktorjev imajo spremenljivke 'Več pomoči ZZZS glede vsebine', 'Enostavnejša 

navodila za uporabo storitev', 'Več spodbude ZZZS' in 'Več informacij o časovnih in denarnih 

prihrankih' visoke faktorske uteži pri prvem faktorju, s katerim lahko po rotaciji pojasnimo 

21,9 % celotne variance. Najvišja vrednost faktorskih uteži je pri spremenljivki 'Več 

spodbude ZZZS' (0,861), ta spremenljivka najbolje opisuje vsebino prvega faktorja. Prvi 

faktor bomo poimenovali »Informiranje, vsebinska pomoč in navodila« (priloga 12). 

Spremenljivke 'Več znanja s področja računalništva in interneta', 'Več izobraževanja na to 

temo', 'Več pomoči informatikov' in 'Občutek, da so spletne storitve prezapletene in jih ne 

bom obvladal', imajo visoke faktorske uteži pri drugem faktorju. Najvišja vrednost faktorskih 

uteži je pri spremenljivki 'Več pomoči informatikov' (0,782), ta spremenljivka najbolje 

opisuje vsebino drugega faktorja. Drugi faktor po rotaciji pojasnjuje 17,6 % celotne 

variabilnosti. Vsebina spremenljivk kaže na to, da uporabniki pogrešajo več izobraževanja in 

pomoči informatikov pri uvajanju aplikacije eVEM na področju socialnih zavarovanj. Faktor 

lahko poimenujemo »Razpoložljiva pomoč informatikov in izobraževanja«.  

Spremenljivke 'Osebno nezanimanje za spletne storitve', 'Nezaupanje v varnost pošiljanja 

osebnih podatkov preko interneta', 'Strah pred izgubo dela zaradi uvajanja računalniške 

podpore' in 'Premajhne pričakovane koristi od uvedbe spletnih storitev' imajo visoke faktorske 

uteži pri tretjem faktorju, s katerim lahko po rotaciji pojasnimo 17,0 % celotne variance. Iz 

vsebine spremenljivk sklepamo, da so pri odločitvi za uporabo spletnih storitev socialnega 

                                                 
39 Z rotacijo faktorjev pridobimo enostavnejšo faktorsko strukturo, za katero je značilno, da vsakemu 
faktorju pripada ena ali manjše število uteži z veliko vrednostjo, vrednosti drugih faktorskih uteži pa 
so pri tem faktorju zelo majhne. Vsaka spremenljivka ima le eno faktorsko utež z visoko vrednostjo 
(Bastič 2006, 46). 
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zavarovanja pomembna osebna prepričanja in zadržki zaposlenih. Faktor lahko poimenujemo 

»Osebnostne značilnosti uporabnikov«. 

Spremenljivki 'Premalo prijav, odjav in sprememb zaposlenih' in 'Pomanjkanje časa za 

ukvarjanje z novostmi, ki niso nujne' imata visoke faktorske uteži pri četrtem faktorju, s 

katerim po rotaciji pojasnimo 11,6 % celotne variance. Najvišja vrednost faktorskih uteži je 

pri spremenljivki 'Premalo prijav, odjav in sprememb zaposlenih' (0,807), ta spremenljivka 

najbolje opisuje vsebino četrtega faktorja. Iz vsebine spremenljivk sklepamo, da na uporabo 

spletnih storitev socialnega zavarovanja vpliva število prijav, odjav in sprememb, ki jih 

kadrovski delavci opravijo za zaposlene. Faktor poimenujemo »Količina prijav«.  

Iz faktorske analize ovir in spodbujevalnih dejavnikov, ki so jih navedla goriška podjetja, 

izhaja, da so pri odločanju za uporabo spletnih storitev socialnega zavarovanja za 

anketirance pomembni štirje vidiki:  

– informiranost o funkcionalnostih in prihrankih, ki bi jih uporabniki pridobili z uporabo 

spletnih storitev, kar uporabniki v večji meri pričakujejo od ZZZS; 

– razpoložljivost informatikov, možnost izobraževanj in enostavnost navodil, iz česar lahko 

sklepamo, da imajo uporabniki premalo konkretnih znanj za uporabo spletnih storitev 

socialnega zavarovanja; 

– osebnostne značilnosti kadrovskih delavcev, odločitev med uporabo klasičnih ali spletnih 

storitev je v veliki meri prepuščena njim samim; 

– število prijav, odjav in sprememb, ki jih kadrovski delavci opravijo za zaposlene in 

njihove družinske člane. 

5.5 Uporabniška izkušnja spletne storitve socialnega zavarovanja 

Portal eVEM je za namene socialnega zavarovanja že uporabilo le 20,4 % anketiranih 

podjetij, ki smo jih zaprosili za izpolnitev vprašalnika glede uporabniške prijaznosti spletnih 

storitev socialnega zavarovanja. V vprašalniku smo pripravili 19 trditev, pri katerih so 

anketiranci ocenjevali svoje strinjanje na petstopenjski lestvici, pri čemer je višja ocena 

pomenila večje zadovoljstvo.40  

5.5.1 Analiza dejavnikov uporabniške izkušnje na podlagi povprečij 

Na sliki 16 prikazujemo povprečne vrednosti posameznih trditev, v nadaljevanju pa podajamo 

razlago nekaterih najpomembnejših ugotovitev. 

                                                 
40 1 – sploh se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam, pri čemer je višja ocena pomenila večje 
zadovoljstvo, razen pri trditvi 19 (priloga 1). 
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Podjetja so samostojnost pri izvajanju spletnih storitev socialnega zavarovanja ocenila s 

povprečno oceno 4,4. Kar 50 % anketiranih podjetij storitve opravlja samostojno, le nekaj več 

kot 6 % anketiranih pa pri izvajanju storitev potrebuje pomoč. Polovica podjetij meni, da 

imajo očitne prihranke pri poštnini in papirju zaradi uporabe spletne storitve v primerjavi s 

klasičnim načinom poslovanja, skoraj 16 % anketiranih podjetij pa meni, da nimajo prihranka 

(povprečje 4,1). Zavedanje o fazah postopka pri uporabi spletne storitve socialnega 

zavarovanja so podjetja ocenila s povprečno oceno 4,0. Več kot 28 % anketirancev točno ve, 

v kateri fazi postopka so, nekaj več kot 6 % podjetij pa ima težave s sledenjem postopku. Na 

zapletenost postopkov kaže tudi povprečna ocena 3,3 dejavnika enostavnost spletne storitve, 

saj le dobrih 15 % anketirancev meni, da je storitev enostavna, skoraj 19 % pa se jih s trditvijo 

sploh ne strinja. 

 

Slika 16: Ocena dejavnikov uporabniške izkušnje spletnih storitev socialnega 
zavarovanja  

Tudi hitrost spletne storitve v primerjavi s klasičnim načinom podjetja niso pohvalila. Da je 

storitev hitrejša, meni le dobrih 37 % anketirancev, skoraj 17 % pa jih meni, da je storitev 

počasnejša. Z zaključevanjem postopkov imajo podjetja v povprečju težave (3,8), vnos 

uspešno zaključi malo več kot 34 % anketirancev, več kot 12 % pa jih ima očitne težave z 

dokončanjem storitve. Okrog 22 % anketirancev se je storitev naučilo enostavno uporabljati, 

12,5 % anketiranih je pri uvajanju imelo težave, povprečno so dejavnik ocenili z oceno 3,7. 

Da je uporaba spletnih storitev socialnega zavarovanja povečala produktivnost, meni le 22 % 

podjetij, enak delež jih celo meni, da je produktivnost slabša. 
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Več kot 34 % anketirancev meni, da so postopki preko spleta enostavnejši, skoraj 16 % 

anketiranih pa meni, da se postopki niso poenostavili (povprečje 3,7). Skoraj 19 % anketiranih 

ima težave pri prepoznavanju napačnega vnosa podatkov, več kot 28 % pa jih meni, da portal 

ne javi jasnega opozorila in načina za odpravo napak. Skoraj 23 % anketiranih ima težave tudi 

pri iskanju navodil za odpravo napak, 25 % anketirancev pa navodila težko razume. 

Jasnost prikaza navodil na zaslonu so podjetja ocenila s povprečno oceno 3,4. Le 12,5 % 

anketirancev meni, da so navodila na zaslonu jasna, četrtina anketirancev ima težave tudi s 

pripenjanjem zahtevanih prilog (povprečje 3,5), 22 % anketiranih pa je pričakovalo od 

spletnih storitev tudi večjo funkcionalnost. Z odzivnostjo ZZZS glede pravilnosti vnosa vlog 

preko spleta je zadovoljnih okrog 41 % anketiranih, skoraj 16 % pa je nezadovoljnih 

(povprečje 3,9).  

Podjetja so naklonjenost do uporabe spletnih storitev socialnega zavarovanja ocenila s 

povprečno oceno 3,8. Več kot 34 % anketiranih portal z veseljem uporablja, skoraj 25 % 

anketiranih pa do spletnih storitev socialnega zavarovanja čuti odpor. 

Izključno preko spleta opravlja storitve le 12 % anketiranih podjetij, ostali kljub spletnim 

storitvam še vedno uporabljajo tudi klasičen način oddaje vlog.  

5.5.2 Faktorska analiza dejavnikov uporabniške izkušnje 

S faktorsko analizo dejavnikov uporabniške izkušnje smo želeli identificirati morebitne 

pomembnejše skupne faktorje, ki delujejo na spremenljivke uporabniške izkušnje. 

Preverili smo primernost podatkov glede na to, da je vzorec uporabnikov zelo majhen (portal 

je ocenilo 32 podjetij). Iz korelacijske matrike dejavnikov opazimo večinoma močne 

povezave med spremenljivkami, zato pričakujemo, da na spremenljivke delujejo nekateri 

skupni faktorji. Iz KMO statistike (0,664) in Bartlettovega testa (Sig. = 0,00) sklepamo, da so 

podatki primerni za analizo. 

Za analizo smo izbrali metodo glavnih komponent. Na osnovi vrednosti komunalitet – deleža 

variance, pojasnjene s skupnimi faktorji (priloga 5), lahko sklepamo, da na vse spremenljivke 

močno vplivajo skupni faktorji. S petimi faktorji lahko pojasnimo kar 81,7 % celotne variance 

(priloga 6).  

Krivulja lastnih vrednosti faktorjev (priloga 7) se ostro prelomi pri drugem faktorju, ker pa je 

z dvema faktorjema delež pojasnjene skupne variance nizek, in zaradi nakazane vsebine, se 

odločimo za uporabo vseh petih faktorjev. 

Zaradi prvotno nejasne faktorske strukture (priloga 9) izvedemo rotacijo faktorjev z metodo 

Varimax. Z rotacijo faktorjev so se faktorske uteži razporedile, vsaka spremenljivka ima 
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visoko vrednost faktorske uteži le pri enem faktorju (priloga 10). Preglednica 29 prikazuje 

spremenjene deleže pojasnjene variance s posameznim faktorjem po rotaciji ter skupno 

pojasnjeno vrednost celotne variance, ki se po rotaciji ni spremenila in znaša 81,7 %.  

Preglednica 29: Pojasnjena varianca in lastne vrednosti faktorjev po rotaciji 

Izračunane vsote po rotaciji 
Faktor Skupaj Delež variance Kumulativa (v %) 

1 5,373 29,9 29,8 
2 3,529 19,6 49,5 
3 2,212 12,3 61,7 
4 2,058 11,4 73,2 
5 1,534 8,5 81,7 

 

Pri prvem faktorju, s katerim lahko po rotaciji pojasnimo 29,8 % celotne variance, so visoke 

vrednosti faktorskih uteži dobile spremenljivke 'Hitro in enostavno ugotovim, kdaj pri vnosu 

naredim napako', 'Če naredim napako, portal javi jasno opozorilo, kako naj odpravim 

problem', 'Navodila, ki jih potrebujem, je enostavno poiskati', 'Navodila in informacije so 

preproste in razumljive', 'Z uvedbo te storitve so se postopki poenostavili', 'Prikaz navodil na 

zaslonu je jasen', 'Z uporabo te storitve lahko delo uspešno dokončam' ter 'e-storitev vsebuje 

vse funkcionalnosti, ki sem jih pričakoval'. Povprečna ocena spremenljivk, na katere vpliva 

faktor, je 3,4. Glede na vsebino spremenljivk kaže prvi faktor občutke uporabnikov o tem, 

kako pomembna je zanje »enostavnost spletne storitve in navodil«.  

Pri drugem faktorju, s katerim lahko pojasnimo dodatnih 19,6 %, imajo visoke faktorske uteži 

spremenljivke 'Z uporabo te storitve lahko delo opravim hitreje', 'Uporaba te storitve pomeni 

znaten prihranek stroškov poštnine, papirja', 'Z uporabo te storitve sem bolj produktiven – 

naredim več prijav', 'Rad uporabljam e-storitev socialnega zavarovanja', 'Odziv ZZZS preko 

portala o pravilnosti vnosa je hiter'. Povprečna ocena spremenljivk, na katere vpliva faktor, je 

3,8. Iz vsebine spremenljivk lahko sklepamo, da so uporabniki naklonjeni uporabi spletnih 

storitev, če so s tem bolj učinkoviti in imajo na razpolago stalno razpoložljivo vsebinsko 

pomoč. Drugi faktor lahko poimenujemo »Učinkovitost«.  

Pri tretjem faktorju, s katerim lahko pojasnimo dodatnih 12,3 % skupne variance, imajo 

visoke faktorske uteži spremenljivke 'Storitev socialno zavarovanje je enostavna za uporabo' 

in 'Enostavno se je bilo naučiti uporabljati to storitev'. Povprečna ocena spremenljivk, na 

katere vpliva faktor, je 3,5. Faktor odraža občutke uporabnikov o tem, kako pomembno je 

zanje, da se naučijo enostavno uporabljati spletne storitve, zato ga lahko poimenujemo 

»Učljivost«.  

Pri četrtem faktorju, s katerim lahko pojasnimo 11,4 % skupne variance, imata visoki 

faktorski uteži spremenljivki 'Pri vnosu vedno vem, v kateri fazi postopka se nahajam' in 'To 

storitev opravljam samostojno'. Povprečna ocena spremenljivk, na katere vpliva faktor, je 4,2. 
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Faktor odraža občutke uporabnikov o pomenu samostojnosti in nadzora nad postopki, zato ga 

lahko poimenujemo »Nadzor nad postopkom«.  

Pri petem faktorju, s katerim lahko pojasnimo še dodatnih 8,5 % skupne variance, ima visoko 

vrednost faktorske uteži le spremenljivka 'S pripenjanjem prilog nimam težav'. Povprečna 

ocena spremenljivke je 3,5. Faktor odraža občutke uporabnikov o pomembnosti postopka 

»pripenjanja prilog« pri uporabi spletnih storitev socialnega zavarovanja.  

5.5.3 Sklepne ugotovitve ocene uporabniške izkušnje 

Podjetja so dokaj kritično ocenila spletne storitve socialnega zavarovanja. Povprečna ocena 

spletne storitve socialnega zavarovanja na portalu eVEM je sicer nad povprečjem in znaša 

3,7, iz česar sklepamo, da uporabniki s spletnimi storitvami socialnega zavarovanja niso 

popolnoma zadovoljni. Vendar pa bi ob pozitivni uporabniški izkušnji pričakovali, da bi se 

povprečne ocene po posameznih trditvah približevale številki 5, ki je v našem primeru 

izražala maksimalno zadovoljstvo s posamezno trditvijo, razen pri vprašanju, ali še 

uporabljajo klasični način izvajanja storitev, kjer bi povprečje v idealnem primeru moralo biti 

1, saj naj ga podjetja, ki uporabljajo splet, ne bi več uporabljala.  

Višje ocene uporabniške izkušnje je spletna storitev socialnega zavarovanja dosegla na 

področju nadzora nad postopkom in na področju učinkovitosti, slabše na področjih učljivosti 

in funkcionalnosti, najslabše ocene pa na področju enostavnosti portala in navodil.  

Na podlagi faktorske analize dejavnikov spletne storitve socialnega zavarovanja sklepamo, da 

so za uporabnike najpomembnejša enostavnost storitve in navodil – glede na povprečno oceno 

3,4 sklepamo, da so s tem področjem uporabniki v povprečju najmanj zadovoljni. Portal je 

treba nadgraditi s funkcijami, ki jih sedaj ne ponuja, saj uporabniki pričakujejo, da bodo 

preko spleta opravljali vse storitve in ne le nekaterih, poenostaviti je treba iskanje in vsebino 

navodil in opozoril na portalu, poenostaviti je treba postopke, saj se hitrost in produktivnost z 

uporabo spletne storitve nista bistveno povečali. Učinkovitost rešitev in hitra pomoč – glede 

na povprečno oceno 3,8 sklepamo, da uporabniki tudi s tem področjem niso popolnoma 

zadovoljni. Učinkovitost se bo povečala s poenostavitvijo postopkov, referentom pa je treba 

nuditi hitrejšo dodatno vsebinsko pomoč in pomoč na področju IKT, predvsem pri uvajanju 

storitev, saj se težko naučijo uporabljati storitve. Nujno je treba odpraviti tudi pomanjkljivosti 

in težave s pripenjanjem prilog. 
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5.6 Preverjanje hipotez 

5.6.1 Preverjanje hipoteze 1 

Hipoteza 1: Večja podjetja spletne storitve socialnih zavarovanj uporabljajo bolj intenzivno 

kot manjša podjetja. 

Podjetja smo razdelili v dve skupini – z do 50 zaposlenimi (mikro in mala) in na podjetja z 

nad 50 zaposlenimi (srednje velika in velika) – in izvedli primerjavo glede na povprečno 

oceno poznavanja in uporabe storitev socialnega zavarovanja (preglednica 37). Povprečno 

uporabo storitev socialnega zavarovanja za posamezno podjetje smo izračunali iz odgovorov 

anketirancev o prijavah, odjavah in spremembah zaposlenih v socialna zavarovanja. 

Anketiranci so odgovarjali po petstopenjski Likertovi lestvici.41  

Povprečna uporaba spletnih storitev socialnega zavarovanja v večjih podjetjih je 3,3, v 

manjših pa 2,5. Preverimo, ali je razlika statistično značilna. Za preizkus hipoteze smo 

uporabili t-test za skupini dveh neodvisnih vzorcev.  

Postavili smo ničelno domnevo H0: µ1 = µ2 in raziskovalno domnevo H1: µ1≠ µ2, pri čemer 

µ1 pomeni povprečno uporabo storitev socialnega zavarovanja v večjih podjetjih, µ2 pa v 

manjših. 

Pred izvedbo preizkusa s t-testom smo z F-testom preverili ničelno domnevo o enakosti 

varianc obeh vzorcev (preglednica 30). Stopnja značilnosti F-testa je večja od 5 % 

(Sig. = 0,40), kar nam pove, da je stopnja tveganja za zavrnitev ničelne hipoteze o enakosti 

varianc prevelika, zato pri preverjanju nadaljnje hipoteze upoštevamo vrednost t-testa za 

vzorce z enakimi variancami. 

Stopnja značilnosti t-testa je manjša od 5 % (Sig. = 0,00), zato lahko pri zanemarljivi stopnji 

tveganja zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da obstajajo razlike v uporabi 

spletnih storitev socialnih zavarovanj med manjšimi in večjimi podjetji. Večja podjetja 

spletne storitve socialnih zavarovanj v povprečju statistično značilno bolj intenzivno 

uporabljajo kot manjša podjetja. 

Preglednica 30: Uporaba storitev socialnega zavarovanja glede na velikost podjetij –  
t-test neodvisnih vzorcev 

UPOR_SOC_ZAV 
Levenov test enakosti varianc t-test enakosti povprečij 

F Sig. t df Sig. (2-stranski) 
Variance so enake 0,71 0,40 4,34 155 0,00 
Variance niso enake     4,09 78,94 0,00 

 

                                                 
41 1 – nikoli nisem slišal, 5 – redno uporabljam.  
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Na osnovi rezultatov preizkusa hipoteze 1 lahko sklepamo, da večja podjetja spletne storitve 

socialnih zavarovanj v povprečju statistično značilno bolj intenzivno uporabljajo kot manjša 

podjetja, zato hipotezo 1 sprejmemo. 

5.6.2 Preverjanje hipoteze 2 

Hipoteza 2: Podjetja, katerih zaposleni imajo višjo stopnjo IKT pismenosti, spletne storitve na 

portalu eVEM uporabljajo bolj intenzivno od podjetij z nižjo IKT pismenostjo zaposlenih v 

kadrovskih službah. 

Povprečno IKT pismenost smo izračunali iz ocen internetne pismenosti (devet vprašanj) in 

ocen računalniške spretnosti (šest vprašanj).42 Povprečna stopnja IKT pismenosti je 3,7. 

Povprečno uporabo storitev portala smo izračunali iz ocen uporabe vseh storitev na portalu 

(osem vprašanj).43 

Vzorec podjetij smo razdelili na dve skupini (preglednica 31). V podjetjih s podpovprečno 

stopnjo IKT pismenosti (pod 3,7) je povprečje uporabe storitev portala 2,4, v podjetjih z 

nadpovprečno stopnjo pismenosti (≥ 3,7) pa 2,9.  

Preglednica 31: Opisne statistike IKT pismenost in Uporaba storitev portala eVEM 

IKT_PISMENOST N Povprečje Standardni odklon St. napaka 

UPORABA_PORTALA 
≥ 3,7 79 2,9 0,74 0,08 
< 3,7 78 2,4 0,80 0,09 

 

Postavili smo ničelno domnevo H0: µ1 = µ2 in raziskovalno domnevo H1: µ1≠ µ2, pri čemer 

µ1 pomeni povprečno uporabo storitev na portalu eVEM v podjetjih z višjo IKT pismenostjo 

kadrovskih delavcev, µ2 pa v podjetjih z nižjo IKT pismenostjo. Pred izvedbo preizkusa s t-

testom smo z F-testom preverili ničelno domnevo o enakosti varianc obeh vzorcev 

(preglednica 32).  

Stopnja značilnosti F-testa je večja od 5 % (Sig. = 0,39) in nam pove, da je stopnja tveganja 

za zavrnitev ničelne hipoteze o enakosti varianc prevelika, zato pri preverjanju nadaljnje 

hipoteze upoštevamo vrednost t-testa za vzorce z enakimi variancami.  

                                                 
42 Anketiranci so odgovarjali po petstopenjski Likertovi lestvici od 1 – nikoli do 5 – vsak dan za 
spremenljivko internetna pismenost, od 1 – ne uporabljam do 5 – odličen uporabnik pa za računalniške 
spretnosti. 
43 Anketiranci so odgovarjali po petstopenjski Likertovi lestvici od 1 – nikoli še nisem slišal do 5 – 
redno uporabljam.  
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Preglednica 32: Uporaba storitev portala eVEM glede na IKT pismenost – t-test 
neodvisnih vzorcev  

UPOR_SOC_ZAV 
Levenov test enakosti varianc t-test enakosti povprečij 

F Sig. t df Sig. (2-stranski) 
Variance so enake 0,74 0,39 4,23 155 0,00 
Variance niso enake     4,23 154,19 0,00 

 

Stopnja značilnosti t-testa je manjša od 5 % (Sig. = 0,00), zato lahko pri zanemarljivi stopnji 

tveganja zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da obstajajo razlike v uporabi 

spletnih storitev portala eVEM med podjetji z nadpovprečno stopnjo IKT pismenosti in 

podjetji z nižjo stopnjo IKT pismenosti zaposlenih kadrovskih delavcev. Podjetja z višjo 

stopnjo IKT pismenosti zaposlenih spletne storitve na portalu eVEM v povprečju uporabljajo 

bolj intenzivno od podjetij z nižjo stopnjo IKT pismenosti. 

Na osnovi rezultatov preizkusa hipoteze 2 lahko sklepamo, da podjetja z višjo stopnjo IKT 

pismenosti zaposlenih spletne storitve na portalu eVEM v povprečju statistično značilno 

uporabljajo bolj intenzivno od podjetij z nižjo stopnjo IKT pismenosti, zato hipotezo 2 

sprejmemo. 

5.6.3 Preverjanje hipoteze 3 

Hipoteza 3: Podjetja, ki imajo pozitivno uporabniško izkušnjo s storitvami socialnega 

zavarovanja, te storitve intenzivneje uporabljajo. 

Preizkus hipoteze smo najprej izvedli s t-testom za skupini dveh neodvisnih vzorcev.  

V analizi smo upoštevali 32 podjetij, ki so že uporabila portal in so zato lahko v anketi podala 

svoje mnenje o uporabniški prijaznosti storitve. Podjetja smo razdelili na skupini s povprečno 

oceno uporabniške izkušnje do vključno 3,5 in nad 3,5 (preglednica 33).44  

Prva skupina, ki vključuje 18 podjetij, storitve uporablja s povprečno intenzivnostjo 4,2, 

druga skupina, ki vključuje 14 podjetij, pa storitve socialnega zavarovanja uporablja s 

povprečno stopnjo intenzivnosti 3,8. Ugotavljamo, ali je razlika statistično značilna oziroma 

ali je uporaba spletnih storitev socialnih zavarovanj v skupini podjetij z višjo oceno portala 

(nad 3,5) statistično značilno bolj intenzivna. 

                                                 
44 Poskusili smo postaviti tudi nižjo in višjo mejo ocene, vendar se rezultat testa ni spremenil.  
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Preglednica 33: Opisne statistike spremenljivk 'Ocena uporabniške izkušnje' in 
'Uporabe storitev socialnih zavarovanj' 

OCENA_UP_IZKUSNJE N Povprečje Standardni odklon St. napaka 

UPOR_SOC_ZAV 
≥ 3,5 18 4,2 0,95 0,22 
< 3,5 14 3,8 0,88 0,24 

 

Postavili smo ničelno domnevo H0: µ1 = µ2 in raziskovalno domnevo H1: µ1≠ µ2, pri čemer 

µ1 pomeni povprečno uporabo storitev socialnih zavarovanj v podjetjih s pozitivno 

uporabniško izkušnjo, µ2 pa v podjetjih z nižje ocenjeno uporabniško izkušnjo. 

Najprej smo z F-testom preverili, ali sta varianci obeh vzorcev enaki (preglednica 34).45 

Stopnja značilnosti F-testa je večja od 5 % (Sig. = 0,90) in nam pove, da je tveganje za 

zavrnitev domneve o enakosti varianc preveliko, zato sprejmemo sklep, da varianci nista 

statistično značilno različni. Ugotovitev upoštevamo pri preverjanju izhodiščne ničelne 

hipoteze in uporabimo t-test za vzorce z enakostjo varianc.  

Preglednica 34: Uporaba storitev socialnega zavarovanja glede na uporabniške  
izkušnje – t-test neodvisnih vzorcev  

UPOR_SOC_ZAV 
Levenov test enakosti varianc t-test enakosti povprečij 

F Sig. t df Sig. (2-stranski) 
Variance so enake 0,017 0,90 1,23 30 0,23 
Variance niso enake     1,24 29,02 0,22 

 

Stopnja značilnosti t-testa je večja od 5 % (Sig. = 0,23 dvostranski), torej je previsoka za 

zavrnitev ničelne domneve o enakosti povprečij, zato ne moremo trditi, da obstajajo razlike 

med podjetji s pozitivno uporabniško izkušnjo s storitvami socialnega zavarovanja in podjetji, 

ki te nimajo. 

Za preizkus hipoteze smo izvedli tudi regresijsko analizo odvisnosti med obema 

spremenljivkama. 

Preglednica 35 prikazuje izračun korealcijskega in determinacijskega koeficienta. 

Korelacijski koeficient (R = 0,23) kaže na šibko pozitivno linearno povezavo med 

spremenljivkama 'Uporaba spletnih storitev socialnega zavarovanja' in 'Uporabniško oceno 

portala'. Determinacijski koeficient (R square = 0,05) kaže delež pojasnjene variance v skupni 

varianci za odvisno spremenljivko – le 5 % celotne variance uporabe storitev socialnega 

zavarovanja je pojasnjene z variabilnostjo spremenljivke ocena uporabniške izkušnje portala. 

                                                 
45 Postavimo ničelno domnevo H0: varianci sta enaki, H1: varianci nista enaki. 
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Preglednica 35: Korelacijski in determinacijski koeficient za spremenljivki 
'Uporabniška izkušnja' in 'Povprečna ocena portala'  

R R2 Popravljeni R2 Ocena stand. napake 
0,23 0,05 0,02 0,92 

Neodvisna spremenljivka je 'Povprečna ocena uporabniške izkušnje'. 

Z analizo variance ANOVA (preglednica 36) smo preverili izračunani determinacijski 

koeficient kot razmerje med pojasnjeno in skupno varianco odvisne spremenljivke.46  

Stopnja značilnosti F-testa (Sig. = 0,21) je previsoka za zavrnitev ničelne hipoteze, (da 

variabilnost neodvisne spremenljivke nima vpliva na variabilnost odvisne spremenljivke), 

torej ne moremo trditi, da so razlike v uporabi spletnih storitev socialnega zavarovanja 

posledica pozitivne uporabniške izkušnje, pač pa so posledica drugih in slučajnih dejavnikov. 

Preglednica 36: ANOVA  

  Vsota kvadratov df Povprečje kvadrata F Sig. 
Regresija 1,372 1 1,37 1,62 0,21 
Preostanek 25,402 30 0,90   
Skupaj 26,774 31       

Neodvisna spremenljivka je 'Povprečna ocena uporabniške izkušnje'. 

Tudi stopnja značilnosti t-testa (Sig. = 0,21) za regresijski koeficient beta = 0,23 (preglednica 

37) je previsoka za zavrnitev hipoteze, da spremenljivka nima vpliva, zato ne moremo trditi, 

da je uporaba spletnih storitev socialnega zavarovanja v povprečju višja v podjetjih s 

pozitivno uporabniško izkušnjo. 

Preglednica 37: Regresijski koeficient  

  
Nestandardizirani 

koeficienti 
St. 

napaka 

Standardizirani 
koeficienti t Sig. 

 B Beta 
Povprečna ocena 
uporabniške izkušnje 

0,27 0,21 0,23 1,273 0,21 

(konstanta) 3,05 0,76   4,029 0,00 

 

Kljub šibki linearni povezanosti med spremenljivkama in dejstvu, da lahko 5 % variabilnosti 

uporabe spletnih storitev socialnega zavarovanja pojasnimo z variabilnostjo uporabniške 

izkušnje, ne moremo trditi, da podjetja s pozitivno uporabniško izkušnjo s storitvami 

socialnega zavarovanja te storitve bolj intenzivno uporabljajo, saj vpliv ni statistično značilen. 

Na osnovi t-testa dveh neodvisnih vzorcev ne moremo trditi, da obstajajo razlike v uporabi 

spletnih storitev socialnega zavarovanja med podjetji s pozitivno uporabniško izkušnjo s 

storitvami socialnega zavarovanja in podjetji, ki te nimajo.  

                                                 
46 H0: R square = 0, H1: R square ≠ 0.  
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Na osnovi rezultatov regresijske analize ne moremo trditi, da podjetja s pozitivno 

uporabniško izkušnjo s storitvami socialnega zavarovanja te storitve bolj intenzivno 

uporabljajo. Zaradi navedenega hipotezo 3 zavrnemo.  
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6 SKLEPNA RAZMIŠLJANJA 

Države v zadnjih desetletjih namenjajo za razvoj e-uprave visoke zneske, kljub temu pa še 

vedno skoraj polovica podjetij in državljanov ne uporablja storitev e-uprave. Obstaja namreč 

velik razkorak med ponudbo spletnih storitev e-uprave in njihovo uporabo, uporabniki pa so s 

storitvami le delno zadovoljni. Zaradi navedenega morajo države kljub ponudbi spletnih 

rešitev še vedno izvajati storitve tudi na klasični način. V Sloveniji je razvitost storitev na 

najvišji stopnji v EU, uporaba pa je le 42 % (EK 2010, 72).  

Za storitve socialnega zavarovanja je značilno, da so za države zanimive, saj jim prinašajo 

prihodke iz naslova prispevkov. Tako smo v raziskavi na podlagi pregleda državnih portalov, 

ki je podrobneje predstavljen v poglavju 4.3, ugotovili, da je večina držav s podobnim 

sistemom socialnega zavarovanja, kot ga ima Slovenija, že prešla na izvajanje prijav 

zaposlenih v socialna zavarovanja preko spleta. Nekatere imajo postopke v celoti elektronsko 

podprte, le izjeme na spletu nudijo samo informacije in obrazce v PDF obliki.  

Kljub dobro razvitim spletnim storitvam na portalu eVEM (portal je prejel kar nekaj nagrad) 

in dejstvu, da se od Slovenije učijo tudi druge države (npr. Hrvaška), pa je v Sloveniji preko 

sistema eVEM oddanih le okrog 5 % vlog na področju socialnega zavarovanja (preglednica 

8).  

Z raziskavo med goriškimi podjetji, v kateri je sodelovalo 157 podjetij, smo poiskali 

dejavnike, zaradi katerih se uporabniki ne odločajo za uporabo spletnih storitev socialnega 

zavarovanja. Storitve je že uporabilo ali jih uporablja petina anketiranih podjetij. Izključno 

prek spleta opravlja storitve socialnega zavarovanja le 12 % anketiranih podjetij, ostali še 

vedno oddajajo vloge tudi na klasičen način.  

Ugotavljamo, da so podjetja na goriškem dobro opremljena z IKT opremo (slika 13), 

kadrovski delavci IKT uporabljajo skoraj vsak dan (povprečje 4,4) in svoje spretnosti z 

upravljanjem opreme dokaj visoko ocenjujejo (povprečje 4,0). V raziskavi smo ugotovili 

statistično značilen šibek pozitiven vpliv na uporabo storitev socialnega zavarovanja za 

spremenljivke 'IKT pismenost', 'Velikost podjetja' in 'Lastništvo digitalnega potrdila'. Z 

linearnim vplivom navedenih demografskih in tehnoloških dejavnikov lahko pojasnimo 23 % 

variabilnosti uporabe spletnih storitev socialnih zavarovanj. Preostalih 77 % povzročajo nam 

neznani ali slučajni dejavniki, ki smo jih poskušali določiti s pomočjo faktorske analize 

spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov.  

Anketiranci v povprečju nobene ovire niso zaznali kot kritične, prav tako nobene niso ocenili 

niti kot srednje velike (povprečje 3). Najvišje so ocenili ovire 'Nepoznavanje ponudbe' (2,4), 

'Pomanjkanje časa za ukvarjanje z novostmi, ki niso nujne' (2,4) in 'Premalo prijav v socialna 

zavarovanja' (2,2). V raziskavi smo ugotovili, da okrog 40 % podjetij portala eVEM ne pozna 

(preglednica 20). 
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Z nekoliko višjimi povprečnimi vrednostmi so podjetja ocenila spodbujevalce uporabe 

spletnih storitev socialnega zavarovanja. Kot najpomembnejše je okrog tri četrtine podjetij 

označilo dejavnike 'Poenostavitev navodil' (povprečje 3,3), 'Več spodbude ZZZS' (3,5) in 'Več 

vsebinske podpore ZZZS' (3,2). Na podlagi nizkih povprečij tako za ovire kot spodbujevalce 

sklepamo, da uporabniki ne kažejo velikega zanimanja za uporabo teh storitev.  

Iz faktorske analize dejavnikov, ki vplivajo na odločitev za uporabo spletnih storitev 

socialnega zavarovanja izhaja, da je odločitev za uporabo odvisna od velikosti podjetja 

oziroma posledično od števila prijav, odjav in sprememb, ki jih kadrovski delavci opravijo za 

zaposlene in njihove družinske člane. Odločitev med uporabo klasičnih ali spletnih storitev je 

v veliki meri prepuščena njim samim, zato je pomembno, da so podjetja in kadrovski delavci 

dovolj informirani o funkcionalnostih in prihrankih, ki bi jih pridobili z uporabo spletnih 

storitev, da so navodila enostavna in da imajo na voljo vedno razpoložljivo takojšnjo pomoč 

informatikov in možnost izobraževanj. Vse to pa v večji meri pričakujejo od ZZZS. 

Z analizo uporabniške izkušnje spletne storitve socialnega zavarovanja (poglavje 5.5) smo 

želeli ugotoviti, kako uporabniki ocenjujejo uporabniško prijaznost storitve. 

Višje ocene uporabniške izkušnje je spletna storitev socialnega zavarovanja dosegla na 

področju nadzora nad postopkom in učinkovitosti, slabše na področjih učljivosti in 

funkcionalnosti, najslabše ocene pa na področju enostavnosti portala in navodil. Za 

uporabnike, ki storitve že uporabljajo, je najpomembneje, da so storitve in navodila 

enostavna, učinkovita in da imajo pri izvajanju vedno na voljo hitro vsebinsko pomoč. 

Portal je zato treba nadgraditi s funkcijami, ki jih sedaj ne ponuja, saj uporabniki pričakujejo, 

da bodo prek spleta opravljali vse storitve in ne le nekatere. Poenostaviti je treba iskanje in 

vsebino navodil in opozoril na portalu, poenostaviti je treba postopke, saj se hitrost in 

produktivnost z uporabo spletne storitve nista bistveno povečali. Referentom v podjetjih je 

treba nuditi hitrejšo dodatno vsebinsko pomoč in pomoč na področju IKT, predvsem pri 

uvajanju storitev, saj se jih težko naučijo uporabljati. Nujno je treba odpraviti težave s 

pripenjanjem prilog. 

V preglednici 38 so prikazane hipoteze, ki smo jih natančneje obravnavali v poglavju 5.6. 
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Preglednica 38: Obravnava hipotez raziskave 

Hipoteza  DA/NE 

1 
Večja podjetja spletne storitve socialnih zavarovanj uporabljajo bolj 
intenzivno kot manjša podjetja. 

DA 

2 
Podjetja, katerih zaposleni imajo višjo stopnjo IKT pismenosti, spletne 
storitve na portalu eVEM bolj intenzivno uporabljajo od podjetij z 
nižjo IKT pismenostjo zaposlenih v kadrovskih službah. 

DA 

3 
Podjetja, ki imajo pozitivno uporabniško izkušnjo s storitvami 
socialnega zavarovanja, te storitve intenzivneje uporabljajo. 

NE 

 

S t-testom smo prišli do ugotovitve, da večja podjetja spletne storitve socialnih zavarovanj v 

povprečju statistično značilno bolj intenzivno uporabljajo kot manjša podjetja, zato smo 

hipotezo 1 sprejeli.  

Predpostavljali smo, da podjetja, katerih zaposleni imajo višjo stopnjo IKT pismenosti, 

spletne storitve na portalu eVEM bolj intenzivno uporabljajo od podjetij z nižjo IKT 

pismenostjo zaposlenih v kadrovskih službah. Na osnovi rezultatov preizkusa smo prišli do 

ugotovitev, da podjetja z višjo stopnjo IKT pismenosti zaposlenih spletne storitve na portalu 

eVEM v povprečju statistično značilno uporabljajo bolj intenzivno od podjetij z nižjo stopnjo 

IKT pismenosti zaposlenih v kadrovskih službah, zato smo hipotezo 2 sprejeli. 

Želeli smo preveriti tudi, ali pozitivna uporabniška izkušnja vpliva na nadaljnjo uporabo 

storitev socialnega zavarovanja. Zato smo postavili hiptezo, da podjetja s pozitivno 

uporabniško izkušnjo s storitvami socialnega zavarovanja te storitve intenzivneje uporabljajo. 

Ugotovili smo šibko pozitivno linearno povezanost med spremenljivko 'Uporaba storitev 

socialnega zavarovanja' in 'Uporabniško izkušnjo' (0,23), vendar pa ta ni statistično značilna. 

Niti na osnovi t-testa dveh neodvisnih vzorcev, niti na osnovi rezultatov regresijske analize ne 

moremo trditi, da podjetja s pozitivno uporabniško izkušnjo s spletnimi storitvami socialnega 

zavarovanja te storitve intenzivneje uporabljajo, zato smo hipotezo 3 zavrnili. 

Predlogi za ZZZS: 

– Povečati je treba promocijo spletnih storitev socialnega zavarovanja med srednje velikimi 

in velikimi podjetji, in sicer tako preko medijev kot preko zaposlenih na ZZZS. 

– Portal je treba nadgraditi s funkcijami, ki jih sedaj ne ponuja, saj uporabniki pričakujejo, 

da bodo preko spleta opravljali vse storitve in ne le nekaterih.  

– Poenostaviti je treba iskanje ter vsebino navodil in opozoril na portalu. 

– Poenostaviti je treba postopke, saj se hitrost in produktivnost z uporabo spletne storitve 

nista bistveno povečali. 
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– Referentom v podjetjih je treba nuditi hitrejšo dodatno vsebinsko pomoč in pomoč na 

področju IKT, predvsem pri uvajanju storitev, saj se težko naučijo uporabljati storitve.  

– Odpraviti je treba težave s pripenjanjem prilog. 

Predlagamo ustanovitev ekip strokovnjakov (vsebinski strokovnjak in informatik) na ZZZS, 

ki bi skrbele za pomoč in uvajanje spletnih rešitev socialnega zavarovanja na terenu, 

zadolžene pa bi bile za določena območja v Sloveniji.  

Predlagamo tudi, da se na območnih enotah ZZZS zadolži delavce, da bodo na voljo 

podjetjem za vsebinsko pomoč pri uvajanju storitev. Tem delavcem je treba odvzeti vsaj del 

rednih nalog. 

Glede na to, da velikost podjetij vpliva na zanimanje in interes podjetij za uporabo spletnih 

storitev, je pa to objektiven dejavnik, na katerega ne moremo vplivati, predlagamo, da se 

struktura podjetij v posameznih regijah upošteva pri postavljanju ciljev za prehod podjetij na 

izvajanje storitev preko spleta.  

Čeprav je bila opravljena raziskava le na primeru podjetij goriške regije, pa rezultati raziskave 

predstavljajo pomemben dejavnik pri razvoju znanosti na področju poslovne informatike, 

predvsem na področju nadaljnjega razvoja e-poslovanja oz. e-uprave. Seveda ostajajo številna 

vprašanja še odprta, zato podajamo naslednje predloge za nadaljnje raziskave:  

– izvesti raziskavo med velikimi podjetji v Sloveniji; 

– izvesti raziskavo prijaznosti spletne storitve socialnega zavarovanja z vidika referentov na 

ZZZS; 

– izvesti raziskavo o uporabi spletnih storitev socialnega zavarovanja v evropskih državah; 

– izvesti primerjavo urejenosti spletnih storitev socialnega zavarovanja v državah izven 

Evrope (npr. ZDA, Japonska, Kitajska); 

– izvesti primerjavo rezultatov naše raziskave s podobnimi tujimi raziskavami. 
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Priloga 1 

 

ANKETA O UPORABI IN UPORABNOSTI DRŽAVNEGA PORTALA EVEM ZA 

PODROČJE SOCIALNIH ZAVAROVANJ  

 

I. PODJETJE 

1. Pravni status podjetja: (prosimo, označite obliko – pod »drugo« lahko po želji vpišete 
ime podjetja) 

 
a. S. P. 
b. D. O. O. 
c. D. D.  
d. Javni zavod 
e. Drugo _______________ 

2. Podjetje se nahaja na področju: (prosimo, označite)  

a. Ajdovščine  
b. Nove Gorice 
c. Tolmina  
d. Drugo (dopišite)_______________ 

3. Sedež podjetja se nahaja v (prosimo, vpišite kraj) ______________________________. 

4. Število trenutno zaposlenih delavcev v podjetju: (prosimo, vpišite) ________________ 

5. Povprečno število prijav/odjav/sprememb podatkov o zaposlenih na mesec: ________ 

6. Kdo za vas ureja prijave/odjave /spremembe delavcev in družinskih članov v socialna 
zavarovanja? (prosimo, označite oz. dopišite) 

a. Podatke vodimo v podjetju 
b. Podatke nam vodi zunanji izvajalec  
c. Drugo_______________ 
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II. DRŽAVNI PORTAL EVEM  

Prosimo označite trditve, ki držijo za Vas glede poznavanja naštetih spletnih storitev.  

 1 
– 

ni
ko

li
 n

is
em

 
sl

iš
al

 z
a 

to
 

2 
– 

se
m

 ž
e 

sl
iš

al
,  
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ne

 p
oz

na
m

 

3 
– 
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zn

am
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ne

 u
po

ra
bl

ja
m

 

4 
– 

se
m

 ž
e 

up
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ab
il

 

5 
– 

re
dn

o 
up
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am

 

7. Ali ste že slišali oz. ali poznate spletni portal e-uprava? 1 2 3 4 5 
8. Ali ste že slišali oz. ali poznate spletni portal eVEM za podjetja in 
podjetnike? 

1 2 3 4 5 

9. Ali poznate / uporabljate katero od spodaj navedenih storitev, ki jih 
lahko opravite na spletnem portalu eVem? 

1 2 3 4 5 

Vpis (prijava, sprememba) podjetja v sodni/poslovni register preko portala. 1 2 3 4 5 
Oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV . 1 2 3 4 5 
Prijava prostih delovnih mest (PD-1) . 1 2 3 4 5 
Prijava delavcev in družinskih članov v socialno zavarovanje. 1 2 3 4 5 
Odjava delavcev in družinskih članov iz socialnega zavarovanja. 1 2 3 4 5 
Sprememba podatkov delavcev in družinskih članov v socialnem 
zavarovanju. 

1 2 3 4 5 

Prijava davčnih podatkov. 1 2 3 4 5 
Pridobitev obrtnega dovoljenja. 1 2 3 4 5 

 
10. Prosimo, označite, v kolikšni meri navedeni dejavniki predstavljajo 
OVIRO za (intenzivnejšo) uporabo spletnih storitev socialnega 
zavarovanja v vašem podjetju. (Prosimo obkrožite stopnjo strinjanja s 
trditvami) 

1 – 
dejavnik 
ni ovira 

5 – dejavnik je 
velika ovira 

Premalo prijav/odjav/sprememb zaposlenih. 1 2 3 4 5 
Neustrezna računalniška oprema (internet, računalnik, skener). 1 2 3 4 5 
Nepoznavanje ponudbe spletnih storitev. 1 2 3 4 5 
Osebno nezanimanje za spletne storitve. 1 2 3 4 5 
Nezaupanje v varnost pošiljanja osebnih podatkov preko interneta. 1 2 3 4 5 
Strah pred izgubo dela zaradi uvajanja računalniške podpore. 1 2 3 4 5 
Premajhne pričakovane koristi od uvedbe spletnih storitev. 1 2 3 4 5 
Občutek, da so spletne storitve prezapletene in jih ne bom obvladal. 1 2 3 4 5 
Pomanjkanje časa za ukvarjanje z novostmi, ki niso nujne. 1 2 3 4 5 

 
11. Prosimo,ocenite, v kolikšni meri bi navedeni dejavniki POSPEŠILI 
uporabo storitev socialnega zavarovanja v vašem podjetju. 
(Prosimo obkrožite stopnjo strinjanja s trditvami) 

1 – sploh 
ne 

5 – da, prav 
gotovo 

Večji interes nadrejenih. 1 2 3 4 5 
Avtomatični prenos iz kadrovskih evidenc. 1 2 3 4 5 
Več znanja s področja računalništva in interneta. 1 2 3 4 5 
Več izobraževanja na to temo. 1 2 3 4 5 
Več pomoči informatikov. 1 2 3 4 5 
Več pomoči ZZZS glede vsebine. 1 2 3 4 5 
Enostavnejša navodila za uporabo storitev. 1 2 3 4 5 
Več spodbude ZZZS. 1 2 3 4 5 
Več informacij o časovnih in denarnih prihrankih. 1 2 3 4 5 
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12. Ali bi dodali še kakšen bistven dejavnik, ki bi ga ocenjujete kot pomembnega za 
uvedbo eVEMa v vašem podjetju: __________________________________________ 

13. Na kakšen način nameravate v prihodnje poslovati z ZZZS? 

a. S papirnatimi obrazci. 
b. Kombinirano – preko spletnega portala eVEM in papirnatih obrazcev. 
c. Preko spletnega portala eVEM. 
d. Drugo _____________________________. 

III. OCENA PORTALA EVEM 

Prosimo, izpolnite le v primeru, če STE PORTAL ŽE UPORABILI, če niste, preskočite 
na zadnjo stran (na vprašanja o izpolnjevalcu ankete od št. 15 dalje).  

14. Prosimo, označite stopnjo strinjanja s spodaj navedenimi trditvami 
glede uporabe portala eVEM na področju prijav / odjav / sprememb 
zaposlenih v socialna zavarovanja: 

1 – sploh 
se ne 
strinjam 

 
5 – 

popolnoma 
se strinjam 

Storitev socialno zavarovanje je enostavna za uporabo. 1 2 3 4 5 
Z uporabo te storitve lahko delo opravim bolj hitro. 1 2 3 4 5 
Uporaba te storitve pomeni znaten prihranek stroškov poštnine, papirja. 1 2 3 4 5 
Z uporabo te storitve lahko delo uspešno dokončam. 1 2 3 4 5 
Enostavno se je bilo naučiti uporabljati to storitev. 1 2 3 4 5 
Z uporabo te storitve sem bolj produktiven – naredim več prijav … 1 2 3 4 5 
Hitro in enostavno ugotovim kdaj pri vnosu naredim napako. 1 2 3 4 5 
Če naredim napako, portal javi jasno opozorilo, kako naj odpravim 
problem. 

1 2 3 4 5 

Navodila, ki jih potrebujem, je enostavno poiskati. 1 2 3 4 5 
Navodila in informacije so preproste in razumljive. 1 2 3 4 5 
Z uvedbo te storitve so se postopki poenostavili. 1 2 3 4 5 
Prikaz navodil na zaslonu je jasen. 1 2 3 4 5 
Pri vnosu vedno vem, v kateri fazi postopka se nahajam. 1 2 3 4 5 
S pripenjanjem prilog nimam problemov. 1 2 3 4 5 
E-storitev vsebuje vse funkcionalnosti, ki sem jih pričakoval. 1 2 3 4 5 
Rad uporabljam e-storitev socialnega zavarovanja. 1 2 3 4 5 
To storitev opravljam samostojno. 1 2 3 4 5 
Odziv ZZZS prek portala o pravilnosti vnosa je hiter. 1 2 3 4 5 
Še vedno uporabljam tudi klasični način urejanja prijav/ odjav/ sprememb v 
socialna zavarovanja. 

1 2 3 4 5 

 

15. Kaj je za vas pri spletni rešitvi socialnih zavarovanj najbolj moteče? _____________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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IV. VPRAŠANJA O IZPOLNJEVALCU ANKETE 

Prosimo še za nekaj podatkov o Vas kot (potencialnem) uporabniku storitev na portalu 
eVEM. 

16. Spol: M Ž  

17. Starost: _______________  

18. Stopnja izobrazbe: _______  

19. Ali ste lastnik digitalnega potrdila (certifikata)?  

a. da – službeno  
b. da – osebno  
c. ne, nisem lastnik  

20. Naše podjetje je opremljeno z: (prosimo označite) 

a. računalniki  
b. internetom  
c. skenerji 
d. tiskalniki 

 

21. Prosimo, označite, kako pogosto opravljate našteta dejanja: 
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5 
– 
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Na delovnem mestu uporabljam računalnik. 1 2 3 4 5 
Na delovnem mestu uporabljam internet. 1 2 3 4 5 
Na delovnem mestu uporabljam skener. 1 2 3 4 5 
Uporabljam elektronsko pošto. 1 2 3 4 5 
Preko interneta nakupujem. 1 2 3 4 5 
Preko interneta iščem informacije. 1 2 3 4 5 
Preko interneta komuniciram s poslovnimi partnerji. 1 2 3 4 5 
Sodelujem na Facebooku ali podobnih socialnih omrežjih. 1 2 3 4 5 

 

22. Prosimo, ocenite svoje spretnosti pri naštetih dejanjih: 
1 – ne 
uporabljam 

5 – odličen 
uporabnik 

Uporaba urejevalnikov besedil (npr. Word). 1 2 3 4 5 
Uporaba programov za urejanje tabel, preglednic (npr. Excel). 1 2 3 4 5 
Kopiranje, brisanje, premikanje, poimenovanje datotek. 1 2 3 4 5 
Pripenjanje datotek (npr. v elektronsko pošto). 1 2 3 4 5 
Skeniranje dokumentov in upravljanje z njimi. 1 2 3 4 5 
Kreiranje, brisanje, organiziranje map (direktorijev). 1 2 3 4 5 
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DODATNE OVIRE, KI SO JIH NAVEDLA PODJETJA V ODPRTEM VPRAŠANJU 

– če pride do napake, je treba storno obrazca še vedno narediti ročno; 

– dostop; 

– jasno razvidne zahteve o prilogah; 

– javni zavodi ga ne morejo uporabljati; 

– ker smo večja d. d. – več prijav, kamor bi se moralo ročno vpisovati kadrovske 

podatke – ni prenosa iz kadr. evidence; 

– komplicirana navodila; 

– največ težav s pripenjanjem prilog, ker datoteke ne smejo biti prevelike, zmanjšati 

jih pa ne morem; 

– napake pri pripenjanju prilog (ne pripne ...); 

– navodila; 

– ne bi vedela, kaj izpostaviti, ker še veliko preveč uporabljamo klasični način 

urejanja; 

– nefleksibilnost obrazcev oz. zahteve za vnos v določena polja; 

– nepoznavanje; 

– nepoznavanje; 

– nimamo skenerja; 

– občasno slaba internetna povezava; 

– pomanjkanje časa za preučitev aplikacije; 

– pridobivanje podpisov, pripenjanje priponk; 

– pripenjanje skeniranih dokumentov; 

– skenirana priponka (pogodba ipd) je včasih prevelika za pripenjanje; 

– storitve so opravljene počasneje; 

– šifranti poklicev/izobrazbe ne omogočajo dovolj enostavnega iskanja ter izbora; 

– trenutno ne morem delati spletnih prijav zaradi težav z elektronskim 

podpisovanjem dokumentov; 

– trenutno plačilo za pridobitev certifikata; 

– urejanje prijav in odjav ter sprememb za druge org. enote, prijavljanje obvezne 

prakse; 

– vpis izobrazbe; delavske knjižice za novo zaposlene ne veljajo več, poklica ne veš, 

če ga ne vpiše te ne pusti naprej. 
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DODATNI SPODBUJEVALCI, KI SO JIH NAVEDLA PODJETJA V ODPRTEM 

VPRAŠANJU 

– boljša izraba delovnega časa 

– enostavnejši šifrant poklicev 

– enostavnost 

– finančni dejavnik 

– ga že uporabljamo. Prihranek (časovni in nakup obrazcev). P. S. Vse pohvale 

zaposlenim na enoti ZZZS v Ajdovščini. Edine državne uslužbenke, ki so 

fleksibilne in ustrežljive. 

– komplicirani šifranti 

– manj napak ob prepisovanju 

– možnost uporabe vseh zaposlenih s kval. dig. potrd., ne samo direktorja oz. 

pooblaščene osebe 

– nadrejeni, da poskrbijo za ustrezen certifikat 

– nisem razmišljal o tem 

– organizirano izobraževanje, če bi bili bolje seznanjeni bi zagotovo uporabljali 

– osebna angažiranost 

– poenostavitev obrazcev oz. večja podpora pri izpolnjevanju 

– preveč prijav/odjav, ni prenosa iz kadrovskih evidenc 

– varčevanje na času in denarju 

– varnost osebnih podatkov. 
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OCENA SPLETNE STORITVE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA NA PORTALU 

EVEM 

 Trditve 1 – sploh 
se ne 

strinjam 
2 3 4 

5 – 
popolnoma 
se strinjam 

Povpr-
ečje 

1 Spletna storitev soc. zavarovanja je 
enostavna za uporabo 

3 3 11 10 5 3,34 

 Delež % 9,38 9,38 34,38 31,25 15,63  
2 Z uporabo te storitve delo opravim bolj 

hitro 
3 2 8 7 12 3,72 

 Delež % 9,38 6,25 25 21,88 37,5  
3 Uporaba te storitve pomeni znaten 

prihranek stroškov -papirja in poštnine 
2 3 2 9 16 4,09 

 Delež % 6,25 9,37 6,25 28,13 50  
4 Z uporabo te storitve delo uspešno 

dokončam 
2 2 7 10 11 3,84 

 Delež % 6,25 6,25 21,88 31,25 34,38  
5 Enostavno se je bilo naučiti uporabljati 

to storitev 
1 3 11 10 7 3,66 

 Delež % 3,13 9,38 34,38 31,25 21,88  
6 Z uporabo te storitve sem bolj 

produktiven  
5 2 11 7 7 3,22 

 Delež % 15,63 6,25 34,38 21,88 21,88  
7 Enostavno ugotovim, kdaj pri vnosu 

naredim napako 
2 4 11 8 7 3,47 

 Delež % 6,25 12,5 34,38 25 21,88  
8 Če naredim napako, portal javi jasno 

opozorilo, kako naj odpravim problem 
4 5 9 10 4 3,13 

 Delež % 12,5 15,62 28,13 31,25 12,5  
9 Navodila, ki jih potrebujem, je 

enostavno poiskati 
2 5 15 8 2 3,13 

 Delež % 6,25 15,62 46,88 25 6,25  
10 Navodila in informacije so preproste in 

razumljive 
2 6 12 11 1 3,13 

 Delež % 6,25 18,75 37,5 34,38 3,13  
11 Z uvedbo te storitve so se postopki 

poenostavili 
3 2 8 8 11 3,69 

 Delež % 9,38 6,25 25 25 34,38  
12 Prikaz navodil na zaslonu je jasen 2 3 13 10 4 3,38 
 Delež % 6,25 9,37 40,63 31,25 12,5  
13 Pri vnosu vedno vem, v kateri fazi 

postopka se nahajam 
0 2 7 14 9 4,03 

 Delež % 0 6,25 21,88 43,75 28,13  
14 S pripenjanjem prilog nimam 

problemov. 
5 3 5 8 11 3,47 

 Delež % 15,63 9,38 15,63 25 34,38  
15 E-storitev vsebuje vse funkcionalnosti, 

ki sem jih pričakoval  
2 5 15 9 1 3,09 

 Delež % 6,25 15,63 46,88 28,13 3,13  
16 Rad uporabljam e-storitev socialnega 

zavarovanja 
1 7 3 10 11 3,78 

 Delež % 3,13 21,88 9,38 31,25 34,38  
17 To storitev opravljam samostojno 0 2 3 11 16 4,38 
 Delež % 0 6,25 9,38 34,38 50  
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18 Odziv ZZZS prek portala o pravilnosti 
vnosa je hiter  

2 3 6 8 13 3,88 

 Delež % 6,25 9,38 18,75 25 40,63  
19 Še vedno uporabljam tudi klasični 

način urejanja soc. zavar.  
4 6 4 10 8 3,34 

  Delež % 12,5 18,75 12,5 31,25 25  
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OCENA KOMUNALITET 

Spremenljivke – dejavniki Komunalitete 
Storitev socialno zavarovanje je enostavna za uporabo 0,852 
Z uporabo te storitve lahko delo opravim bolj hitro 0,858 
Uporaba te storitve pomeni znaten prihranek stroškov poštnine, papirja 0,863 
Z uporabo te storitve lahko delo uspešno dokončam 0,778 
Enostavno se je bilo naučiti uporabljati to storitev 0,847 
Z uporabo te storitve sem bolj produktiven – naredim več prijav 0,677 
Hitro in enostavno ugotovim kdaj pri vnosu naredim napako 0,761 
Če naredim napako, portal javi jasno opozorilo, kako naj odpravim problem 0,867 
Navodila, ki jih potrebujem, je enostavno poiskati 0,772 
Navodila in informacije so preproste in razumljive 0,792 
Z uvedbo te storitve so se postopki poenostavili 0,860 
Prikaz navodil na zaslonu je jasen 0,780 
Pri vnosu vedno vem, v kateri fazi postopka se nahajam 0,907 
S pripenjanjem prilog nimam problemov 0,910 
E-storitev vsebuje vse funkcionalnosti, ki sem jih pričakoval 0,719 
Rad uporabljam e-storitev socialnega zavarovanja 0,878 
To storitev opravljam samostojno 0,744 
Odziv ZZZS prek portala o pravilnosti vnosa je hiter 0,839 
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CELOTNA POJASNJENA VARIANCA  

Faktorji 
Začetne vrednosti Izračunane vsote 

Skupaj  % variance Skupaj % Skupaj  % variance Kumulativa 
1 9,067 50,371 50,371 9,067 50,371 50,371 
2 1,921 10,672 61,043 1,921 10,672 61,043 
3 1,421 7,892 68,935 1,421 7,892 68,935 
4 1,264 7,024 75,959 1,264 7,024 75,959 
5 1,032 5,736 81,695 1,032 5,736 81,695 
6 0,694 3,855 85,550    
7 0,578 3,210 88,760    
8 0,478 2,655 91,416    
9 0,409 2,274 93,690    

10 0,300 1,666 95,356    
11 0,199 1,104 96,460    
12 0,175 0,970 97,430    
13 0,172 0,954 98,384    
14 0,104 0,578 98,962    
15 0,078 0,433 99,395    
16 0,073 0,408 99,803    
17 0,022 0,123 99,926    
18 0,013 0,074 100,000       
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DIAGRAM LASTNIH VREDNOSTI FAKTORJEV UPORABNIŠKE IZKUŠNJE  
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CELOTNA POJASNJENA VARIANCA  

Faktorji 
Začetne vrednosti Izračunane vsote 

Skupaj  % variance Skupaj % Skupaj  % variance Kumulativa 
1 4,800 34,283 34,283 4,800 34,283 34,283 
2 2,443 17,447 51,730 2,443 17,447 51,730 
3 1,279 9,133 60,863 1,279 9,133 60,863 
4 1,012 7,232 68,095 1,012 7,232 68,095 
5 0,730 5,213 73,307    
6 0,681 4,863 78,171    
7 0,637 4,548 82,719    
8 0,524 3,743 86,462    
9 0,494 3,526 89,989    

10 0,374 2,670 92,658    
11 0,296 2,116 94,774    
12 0,255 1,824 96,599    
13 0,247 1,763 98,362    
14 0,229 1,638 100,000       
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FAKTORSKA STRUKTURA DEJAVNIKOV UPORABNIŠKE IZKUŠNJE PRED 

ROTACIJO FAKTORJEV  

Spremenljivke – dejavniki 
Faktor 

1 2 3 4 5 

Storitev socialno zavarovanje je enostavna za uporabo 0,731 -0,191 0,350 -0,309 -0,253 
Z uporabo te storitve lahko delo opravim bolj hitro 0,827 -0,069 -0,272 -0,285 0,122 

Uporaba te storitve pomeni znaten prihranek stroškov 
poštnine, papirja 0,669 0,258 -0,470 -0,351 -0,066 
Z uporabo te storitve lahko delo uspešno dokončam 0,845 -0,144 0,003 -0,045 -0,203 
Enostavno se je bilo naučiti uporabljati to storitev 0,561 0,223 0,347 -0,160 -0,580 

Z uporabo te storitve sem bolj produktiven – naredim 
več prijav 0,706 -0,173 -0,348 -0,112 0,121 
Hitro in enostavno ugotovim kdaj pri vnosu naredim 
napako 0,707 -0,316 0,028 0,383 -0,120 

Če naredim napako, portal javi jasno opozorilo, kako 
naj odpravim problem 0,792 -0,126 -0,122 0,456 0,037 
Navodila, ki jih potrebujem, je enostavno poiskati 0,817 -0,206 0,069 0,223 0,093 
Navodila in informacije so preproste in razumljive 0,801 -0,183 0,216 -0,218 0,155 
Z uvedbo te storitve so se postopki poenostavili 0,891 -0,130 -0,097 0,077 0,182 
Prikaz navodil na zaslonu je jasen 0,807 -0,118 0,277 0,172 0,089 
Pri vnosu vedno vem, v kateri fazi postopka se 
nahajam 0,391 0,664 0,208 0,516 0,057 
S pripenjanjem prilog nimam problemov 0,395 0,254 0,395 -0,290 0,670 
E-storitev vsebuje vse funkcionalnosti, ki sem jih 
pričakoval 0,763 -0,270 0,251 -0,022 -0,031 
Rad uporabljam e-storitev socialnega zavarovanja 0,743 0,480 -0,202 -0,200 -0,121 
To storitev opravljam samostojno 0,337 0,751 0,257 -0,020 -0,011 
Odziv ZZZS prek portala o pravilnosti vnosa je hiter 0,661 0,343 -0,488 0,214 -0,011 
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FAKTORSKA STRUKTURA DEJAVNIKOV UPORABNIŠKE IZKUŠNJE PO 

ROTACIJI FAKTORJEV – PRILOGA 

Spremenljivke – dejavniki 
Faktor 

1 2 3 4 5 

Storitev socialno zavarovanje je enostavna za uporabo 0,457 0,197 0,737 -0,071 0,238 
Z uporabo te storitve lahko delo opravim bolj hitro 0,464 0,719 0,211 -0,079 0,273 

Uporaba te storitve pomeni znaten prihranek stroškov 
poštnine, papirja 0,130 0,887 0,211 0,097 0,073 
Z uporabo te storitve lahko delo uspešno dokončam 0,625 0,419 0,457 0,034 0,038 
Enostavno se je bilo naučiti uporabljati to storitev 0,187 0,158 0,826 0,317 -0,073 

Z uporabo te storitve sem bolj produktiven – naredim 
več prijav 0,508 0,619 0,052 -0,130 0,127 
Hitro in enostavno ugotovim kdaj pri vnosu naredim 
napako 0,835 0,124 0,172 0,056 -0,125 

Če naredim napako, portal javi jasno opozorilo, kako 
naj odpravim problem 0,849 0,298 -0,005 0,231 -0,068 
Navodila, ki jih potrebujem, je enostavno poiskati 0,807 0,242 0,165 0,103 0,158 
Navodila in informacije so preproste in razumljive 0,579 0,301 0,389 -0,047 0,462 
Z uvedbo te storitve so se postopki poenostavili 0,745 0,476 0,118 0,080 0,241 
Prikaz navodil na zaslonu je jasen 0,752 0,129 0,291 0,197 0,273 
Pri vnosu vedno vem, v kateri fazi postopka se 
nahajam 0,260 0,031 -0,019 0,914 0,050 
S pripenjanjem prilog nimam problemov 0,120 0,102 0,033 0,235 0,910 
E-storitev vsebuje vse funkcionalnosti, ki sem jih 
pričakoval 0,676 0,158 0,426 -0,029 0,234 
Rad uporabljam e-storitev socialnega zavarovanja 0,176 0,733 0,341 0,425 0,116 
To storitev opravljam samostojno -0,094 0,191 0,272 0,749 0,254 
Odziv ZZZS prek portala o pravilnosti vnosa je hiter 0,378 0,705 -0,089 0,415 -0,138 
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FAKTORSKE UTEŽI PRED ROTACIJO FAKTORJEV  

 Spremenljivke – dejavniki 
Faktor 

1 2 3 4 
Premalo prijav/odjav/sprememb zaposlenih 0,127 0,315 0,735 -0,117 
Osebno nezanimanje za spletne storitve 0,360 0,714 0,015 -0,043 
Nezaupanje v varnost pošiljanja osebnih podatkov preko 
interneta 

0,440 0,509 -0,189 0,284 

Strah pred izgubo dela zaradi uvajanja računalniške podpore 0,324 0,477 -0,468 0,276 
Premajhne pričakovane koristi od uvedbe spletnih storitev 0,365 0,595 -0,079 0,244 
Občutek, da so spletne storitve prezapletene in jih ne bom 
obvladal 

0,494 0,494 -0,043 -0,413 

Pomanjkanje časa za ukvarjanje z novostmi, ki niso nujne 0,376 0,509 0,441 -0,094 
Več znanja s področja računalništva in interneta 0,699 -0,159 -0,298 -0,330 
Več izobraževanja na to temo 0,786 -0,260 -0,221 -0,222 
Več pomoči informatikov 0,768 -0,161 -0,097 -0,372 
Več pomoči ZZZS glede vsebine  0,783 -0,333 0,106 0,089 
Enostavnejša navodila za uporabo storitev 0,767 -0,297 0,260 0,098 
Več spodbude ZZZS  0,710 -0,335 0,229 0,326 
Več informacij o časovnih in denarnih prihrankih 0,661 -0,246 0,046 0,425 
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FAKTORSKE UTEŽI PO ROTACIJI FAKTORJEV  

 Spremenljivke – dejavniki 
Faktor 

1 2 3 4 
Premalo prijav/odjav/sprememb  0,080 -0,106 -0,040 0,807 
Osebno nezanimanje za spletne storitve -0,090 0,175 0,653 0,420 
Nezaupanje v varnost pošiljanja osebnih podatkov preko 
interneta 

0,170 0,074 0,726 0,083 

Strah pred izgubo dela zaradi uvajanja računalniške podpore 0,028 0,103 0,764 -0,181 
Premajhne pričakovane koristi od uvedbe spletnih storitev 0,090 0,014 0,707 0,210 
Občutek, da so spletne storitve prezapletene in jih ne bom 
obvladal 

-0,110 0,563 0,417 0,397 

Pomanjkanje časa za ukvarjanje z novostmi, ki niso nujne 0,098 0,105 0,320 0,694 
Več znanja s področja računalništva in interneta 0,296 0,774 0,123 -0,098 
Več izobraževanja na to temo 0,476 0,735 0,088 -0,093 
Več pomoči informatikov 0,375 0,782 0,053 0,092 
Več pomoči ZZZS glede vsebine  0,755 0,412 0,022 0,057 
Enostavnejša navodila za uporabo storitev 0,773 0,342 -0,012 0,195 
Več spodbude ZZZS  0,861 0,158 0,035 0,079 
Več informacij o časovnih in denarnih prihrankih 0,792 0,107 0,193 -0,067 

 


