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EU Strategije razvoja  
digitalne družbe 

2 letni Akcijski načrt 2016 - 2017 

EU Akcijski 
načrt za razvoj  
e-uprave  
2016 - 2020 

Strategije, akcijski načrti doma in EU 

Strategija digitalizacije  
Slovenije 2020  



3 EU Akcijski načrt za razvoj e-uprave  
2016 – 2020 

VIZIJA 

Javne uprave in institucije v Evropski uniji morajo biti odprte, učinkovite 
in vključujoče 
 
Zagotavljati bi morale čezmejne, personalizirane, uporabniku prijazne, 
vključujoče javne storitve vsem državljanom in podjetjem v EU  
 
Uporaba inovativnih pristopov 
 
Vključevanje zainteresiranih deležnikov na način, ki jih ponuja novo 
digitalno okolje 

http://www.buildconnectgrow.eu/
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DIGITALIZIRAJ & 
OMOGOČI 

Posodobitev javne 
uprave z IKT na 
osnovi ključnih 

digitalnih 
dejavnikov 

POVEŽI 
Omogočanje 

čezmejne 
mobilnosti z 

interoperabilnimi 
digitalnimi javnimi 

storitvami 

VKLJUČI 
Olajšanje digitalne 

interakcije med 
upravami in 

državljani in podjetji 
za visokokakovostne 

javne storitve 
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NAČELA 

PRIVZETO DIGITALNO 

PODATEK SAMO ENKRAT 

VKLJUČENOST IN DOSTOPNOST 

ODPRTOST IN TRANSPARENTNOST 

PRIVZETO ČEZMEJNO 

PRIVZETO INTEROPERABILNO 

ZAUPANJA VREDNO IN VARNO 
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UKREPI 

• Ukrepi NALOŽENI samo Evropski komisiji    

 
 
 
 
 

 “AMPAK....” 
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Komisija bo: Rok 
• Podprla popoln prehod držav članic na e-javna 

naročila in uporabo registrov oddanih javnih naročil 

2019 

• pospešila uvajanje storitev eIDAS, vključno z 

elektronsko identifikacijo in e-podpisom 

2016 

• zagotovila dolgoročno trajnost čezmejne 

infrastrukture digitalnih storitev 

2018 

• predložila pregledano različico evropskega okvira 

interoperabilnosti in podpirala njegovo uvajanje s 

strani nacionalnih uprav 

2016

do 

2019 

• usklajevala razvoj prototipa za evropski katalog 

standardov IKT za javna naročila 

2017 

DIGITALIZIRAJ & 
OMOGOČI 

Posodobitev javne 
uprave z IKT na 
osnovi ključnih 

digitalnih 
dejavnikov 

Popoln prehod na e-javna naročila naj bi 
prinesel prihranke v višini 5% - 20% 

 

Ukrepi - Steber I 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/Trust_services_eId_r.jpg
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Komisija bo: Rok: 
• Predstavila predlog enotnega digitalnega portala 2017 

• Iz portala evropskega e-pravosodja ustvarila enotno 

kontaktno točko za podatke o evropskem pravosodju 

2016 

• V sodelovanju z državami članicami vzpostavila 

obvezno povezavo med vsemi poslovnimi registri 

držav članic 

2017 

• Dodatno razvila elektronsko povezovanje registrov 

nesolventnosti 

2019 

• Predstavila pobudo za olajšanje uporabe digitalnih 

rešitev v vseh fazah življenjskega cikla podjetja 

2017 

• Začela izvajati pilotni projekt o načelu „samo enkrat“ 

za podjetja 

2016 

Steber II – Ukrepi (1/2) 
POVEŽI 

 
Omogočanje 

čezmejne mobilnosti 
z interoperabilnimi 
digitalnimi javnimi 

storitvami 

Uvedba principa “samo enkrat”  
v EU naj bi prinesla 5 milijard € 

prihrankov letno.  
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Komisija bo: Rok: 
• Predstavila zakonodajni predlog za razširitev enotnega 

mehanizma za elektronsko registracijo in plačilo DDV 

2016 

 

• Vzpostavila enotno okence za namene poročanja v 

pomorskem prometu in digitalizirala prevozne  

e-dokumente 

2018 

 

• Dokončala vzpostavitev elektronske izmenjave 

informacij o socialni varnosti 

2019 

• Nadaljevala z razvojem evropskega portala za 

zaposlitveno mobilnost EURES 

2017 

• Podpirala države članice pri razvoju storitev 

čezmejnega e-zdravja 

2016

- 

2018 

Steber II – Ukrepi (2/2) 
POVEŽI 

 
Omogočanje 

čezmejne mobilnosti 
z interoperabilnimi 
digitalnimi javnimi 

storitvami 

Uveljavitev načela “Praviloma 
digitalno” na ravni cele EU 10 

milijard € prihrankov letno.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/health.jpg
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Komisija bo: Rok: 
• Ocenila možnost uporabe načela „samo enkrat“ za 

državljane v čezmejnih situacijah 

2019 

• Pospešila uvajanje podatkovne infrastrukture 

direktive INSPIRE 

2016

-

2020 

• Preoblikovala svoje spletne strani, da bi podprla večjo 

zavzetost in sodelovanje državljanov ter podjetij v 

programih EU in pri oblikovanju politik 

2018 

Steber III – Ukrepi  
VKLJUČI 

Olajšanje digitalne 
interakcije med 

upravami in 
državljani in podjetji 
za visokokakovostne 

javne storitve 

Odpiranje informacij javnega 
sektorja v elektronski obliki se 

ocenjuje, da bi prinesel okoli 40 
milijard € letno.  
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Dinamičnost oblikovanja novih ciljev 
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EU Strategije razvoja  
digitalne družbe 

2 letni Akcijski načrt 2016-2017 

EU Akcijski 
načrt za razvoj  
e-uprave  
2016-2020 

Strategije, akcijski načrti doma in EU 

Strategija digitalizacije  
Slovenije 2020  





KLJUČNI 
STRATEŠKI CILJI 

• Učinkovito uporabo kadrovskih, finančnih, prostorskih, 

okoljskih in energetskih virov 

• Odgovorno, odprto in transparentno delovanje javne uprave,  

• Ničelno toleranco do korupcije ter krepitev integritete,  

• Profesionalizacijo in razvoj strokovne usposobljenosti ter 

inovativnosti zaposlenih, sistem prožnega ravnanja z 

zaposlenimi z mehanizmi 

• Odgovornosti in nadgradnjo sistema plač z motivacijskimi 

mehanizmi 

• Posodobitev upravnega procesnega prava in sistema   

inšpekcijskega nadzora 

• Izboljšanje sistemov kakovosti, programskega načrtovanja, 

pregleda poslovanja, merljivih ciljev in procesnih kazalnikov  

• Izboljšanje zakonodaje, zmanjšanje zakonodajnih bremen, 

presojo učinkov in vključevanje ključnih deležnikov 

• Učinkovito informatiko, dvig uporabe e-storitev, digitalizacijo, 

interoperabilnost informacijskih rešitev 
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Repozitorij 
identitet 

Repozitorij (odprtih) 
podatkov 

Odprti komunikacijski 
standardi 

Gradniki 

Referenčna 
arhitektura 

Enoten pristop k razvoju informacijskih 
sistemov 
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HVALA! 
 

IME.PRIIMEK@GOV.SI 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 
DIREKTORAT ZA INFORMATIKO 

Hvala za pozornost! 


