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1 UVOD 

Slovenska država se, podobno kot druge države, sooča s precej nizko uporabo storitev e-
uprave. In to kljub vse bolj obsežni ponudbi informacij in storitev, ki jih organizacije 
javne uprave ponujajo svojim uporabnikom preko portala e-Uprava. Po rezultatih zadnje 
uradne meritve razvitosti 20 osnovnih javnih storitev v državah EU za leto 2007, ki jih za 
Evropsko komisijo izvaja podjetje CapGemini, Slovenija skupaj z Malto zaseda zavidljivo 
drugo mesto [CapGemini, 2007]. Podatki Eurostata o uporabi storitev e-uprave za leto 
2007 pokažejo, da le 30 % prebivalstva v starosti od 16 do 74 let uporablja internet za 
dostop do informacij in storitev javne uprave, kar jo, skupaj z Estonijo uvršča na 13. 
mesto [Eurostat, 2007a]. Razrez uporabnikov po posameznih vrstah uporabe pokaže še 
slabšo sliko. Tako je do informacij na spletnih straneh organizacij javne uprave dostopalo 
28 % občanov, do obrazcev za vloge 15 %, elektronske storitve pa je uporabljalo zgolj 6 
% občanov v starosti od 16-74 let [Eurostat 2007b]. 
Razkorak med ponudbo in povpraševanjem je torej očiten. Kje so razlogi? Razberemo jih 
iz rezultatov raziskave, ki jo je Inštitut za informatizacijo uprave Fakultete za upravo 
izvedel v letu 2006 na reprezentativnem vzorcu 1028 občanov starejših od 18 let [Vintar 
et al.., 2006; Kunstelj et al., 2007]. Med razlogi za neuporabo je največja prepreka še 
vedno nezadostna uporaba interneta, sledijo pa nepoznavanje možnosti e-uprave, 
nezanimanje in preferenca klasičnih načinov opravljanja zadev z upravo na katero se 
navezuje tudi pomanjkanje dodane vrednosti storitev e-uprave. Raziskava je tudi pokazala, 
da je obstoj možnosti osebne pomoči pri uporabi storitev e-uprave (poleg hitrejših 
postopkov, poenostavitve upravnih postopkov ter poenostavitve dostopa do in uporabe 
e-storitev) eden izmed najpomembnejših dejavnikov za večjo uporabo storitev e-uprave v 
prihodnosti [Kunstelj et al., 2007].  
Ustanovitev klicnega centra za pomoč uporabnikom storitev e-uprave pri Ministrstvi za 
javno upravo (MJU) je logičen odgovor na potrebe občanov in eden izmed elementov 
približevanja uprave občanom.  
 
Klicni center je enota, ustanovljena posebej za potrebe obravnavanja telefonskih klicev 
občanov in podjetij. Klicni center lahko deluje za potrebe točno določenih storitev, za 
potrebe določene organizacijske enote, organa državne uprave, organizacije javne uprave 
ali lokalne skupnosti. V klicnem centru delujejo agenti (operaterji oz. kontakne osebe), 
katerih glavna naloga je obravnava dohodnih in odhodnih telefonskih klicev. 
[e-Envoy, 2000] 
 
Klicni center naj bi občanom pomagal tako po vsebinski kot tudi proceduralni plati 
prebroditi težave pri uporabi storitev in jih tako pripeljati do zadovoljive rešitve problema, 
v katerem so se znašli pri iskanju določene informacije ali opravljanju določene storitve na 
portalu e-Uprava. Vprašanja občanov so lahko preproste zahteve po običajnih 
informacijah ali pa zahtevajo strokoven nasvet in pomoč, nanašajo pa se lahko na 
najrazličnejša področja delovanja javne uprave. Klicni center MJU zaenkrat ponuja le 
informacije, v prihodnosti pa je mogoče pričakovati, da bo ponudbo razširil še na 
možnost opravljanja storitev. Tako bi bil uporabnikom za opravljanje storitev e-uprave na 
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voljo še dodaten komunikacijski kanal, to je telefon, kar je praksa tudi v nekaterih drugih 
državah EU in drugod po svetu. 
Na pobudo Direktorata za e-upravo in upravne procese pri Ministrstvu za javno upravo 
smo na Inštitutu za informatizacijo uprave izvedli test klicnega centra, s katerim smo 
preverili kakovost storitev klicnega centra. Ker je bil test izveden v fazi pilotnega 
delovanja klicnega centra, to je februarja 2008, je treba izsledke raziskave obravnavati z 
določeno mero distance, vsekakor pa v smislu iskanja priporočil za uspešno vzpostavitev 
njegovega delovanja. 
Poročilo vsebuje: 

� opis metodološkega pristopa k testiranju klicnega centra, vključno z osnovnimi 
podatki o anketirancih in izvedbi klicev 

� podatke o uporabi in zadovoljstvu s portalom e-Uprava 
� podatke o zadovoljstvu s klicnim centrom MJU 
� povzetek najpomembnejših ugotovitev in priporočila za nadaljnje delovanje 

klicnega centra MJU 
� rezultate poglobljene statistične analize o vzrokih in posledicah zadovoljstva s 

klicnim centrom MJU (bo vključeno v prihodnji verziji poročila) 

2 METODOLOGIJA 

2.1 Inštrumentarij 

Za testiranje zadovoljstva s kakovostjo storitev klicnega centra MJU smo uporabili 
nekoliko prilagojeno metodologijo podjetja CFI Group, ki je poleg znane metodologije 
merjenja zadovoljstva strank (ACSI – American Customer Satisfaction Index), razvila tudi 
metodologijo merjenja zadovoljstva s kakovostjo storitev klicnega centra (CCSI - Contact 
Center Satisfaction Index) [Teodoru, 2007].  
Zadovoljstvo uporabnikov s kakovostjo storitev klicnega centra je odvisno od vrste 
dejavnikov: od čakalnega časa na prostega operaterja, načina komuniciranja operaterja s 
stranko in njegovo dovzetnostjo za potrebe stranke, do tega ali je posredovana 
informacija razumljiva, koristna in popolna. Za to pa mora biti operater ustrezno 
usposobljen, njegovo delo pa podprto z ustrezno informacijsko bazo. 
 
Številni viri [Teodoru, 2007; e-Envoy 2000] potrjujejo ugotovitev, da ima zadovoljstvo s 
klicnim centrom pomemben vpliv na splošno zadovoljstvo s storitvami e-uprave, in 
prihodnjo uporabo tako klicnega centra kot tudi storitev e-uprave na splošno. Zato 
klicnih centrov ne smemo jemati kot strošek, temveč kot priložnost za krepitev dobrih 
odnosov s strankami in posledično večjo uporabo storitev e-uprave in zadovoljstvo z 
njimi. 
 
Metodologija CCSI za merjenje zadovoljstva s kakovostjo storitev klicnega centra 
uporablja model, ki vključuje tri konstrukte, povezane z vzročno-posledičnimi 
povezavami (Slika 1). Pri tem je vsak konstrukt izmerjen s pomočjo več indikatorjev, ki 
predstavljajo posamezna vprašanja v vprašalniku. Na ta način je možno ugotavljati in 
analizirati: 
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� kakovost storitev klicnega centra, 
� zadovoljstvo uporabnikov s klicnim centrom, 
� napovedi za prihodnjo uporabo klicnega centra, 
� dejavnike, ki najbolj vplivajo na posamezen konstrukt, 
� vzroke in posledice zadovoljstva s klicnim centrom. 

 
Slika 1: Vzročno-posledični model za merjenje zadovoljstva s klicnim centrom 

Vprašalnik, poleg omenjenih vprašanj za pridobitev podatkov o zadovoljstvu s kakovostjo 
storitev klicnega centra, vključuje tudi vprašanja o uporabi in zadovoljstvu z uporabo 
informacij in storitev na portalu e-Uprava in vprašanja za pridobitev osnovnih podatkov o 
anketirancih. 
Vprašalnik je pripravljen v obliki Excelovega obrazca, kar omogoča enostavno in hitro 
zbiranje podatkov ter prenos podatkov za nadaljnjo analizo v programski paket SPSS. 

2.2 Potek testiranja 

Testiranje klicnega centra MJU smo izvedli s pomočjo rednih študentov tretjega letnika 
univerzitetnega programa Uprava, I. stopnja v februarju 2008, ko je bil klicni center v fazi 
pilotnega delovanja. Vzorčni okvir tako predstavljajo vsi študentje tretjega letnika 
omenjenega programa Fakultete za upravo, ki jim je bil posredovan Excelov vprašalnik in 
navodila za izvedbo testa. Od 137 študentov, se jih je na test odzvalo 91. Ker pa so 
nekateri študenti opravili več testov, je bilo pri analizi dejansko upoštevanih 99 anket. 
Vsak študent je test opravil samostojno v skladu z naslednjimi navodili: 

1. izbira teme 
� klicatelj izbere temo oz. življenjsko situacijo, ki zahteva kontakt z upravo 
� tema lahko izhaja iz realne situacije, v kateri je klicatelj že bili v preteklosti ali, ki 

jo načrtuje v prihodnosti, lahko pa jo oblikuje tudi na podlagi hipotetičnega 
primera 

2. analiza obstoječe ponudbe na portalu 
� klicatelj za izbrano temo razišče obstoječo ponudbo informacij in storitev na 

portalu e-Uprava 
� na podlagi analize obstoječega stanja klicatelj opredeli problem za katerega ni 

našel rešitve    
� klicatelj odgovori na vprašanja sklopov A in B (podatki o klicatelju in uporaba 

osnovnih informacijskih tehnologij ter uporaba in zadovoljstvo s portalom e-
Uprava) 

3. določitev vprašanja      
� na osnovi analize obstoječega stanja klicatelj natančno specificira vprašanje, za 

katerega na portalu ne najdete odgovora 
� v primeru, da klicatelj oblikuje več vsebinsko ločenih vprašanj, za vsako 

izvedbe samostojen test, ki ga tudi posebej dokumentira 

Zadovoljstvo s 
klicnim centrom 

Prihodnja 
uporaba storitev 
klicnega centra 

Kakovost 
storitev klicnega 

centra 



Test klicnega centra za pomoč uporabnikom portala e-Uprava marec 2008 

  6 

4. izvedba klica  
� klicatelj pokliče na eno izmed telefonskih številk klicnega centra 
� za pomoč pri storitvah e-uprave pokliče 01/ 472 8092 ali 031/ 90 8092 
� za pomoč pri vprašanjih s področja dela inšpekcij pokliče 01/ 472 8093 ali 

031/ 90 8093 
5. dokumentiranje izvedbe klica 

� klicatelj odgovori na vprašanja sklopa C (zadovoljstvo s klicnim centrom) 
6. oddaja izpolnjenega vprašalnika 

� klicatelj izpolnjene obrazce odda najkasneje do 1.3.2008 na naslov 
mateja.kunstelj@fu.uni-lj.si. 

2.3 Osnovni podatki o klicateljih 

2.3.1 Spol 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Ž 72 72,7 72,7 72,7 
M 27 27,3 27,3 100,0 

Valid 

Total 99 100,0 100,0   

 

27,3%

72,7%

M
Ž
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2.3.2 Uporaba osnovnih informacijskih tehnologij 

Kako pogosto 
uporabljate računalnik

Kako pogosto 
uporabljate e-pošto

Kako pogosto 
uporabljate internet

Ali uporabljate digitalno 
potrdilo/certifikat

100806040200

16,2

100

100

100

 
  
Ali uporabljate digitalno potrdilo/certifikat 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid NE 75 75,8 75,8 75,8 
  načrtujem v naslednjih 12 mesecih 8 8,1 8,1 83,8 

  DA 16 16,2 16,2 100,0 
  Total 99 100,0 100,0   

 
Kakšni so razlogi za neuporabo digitalnega potrdila/certifikata 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid nimam ustrezne 
strojne/programske opreme 3 3,0 3,7 3,7 

  nimam dovolj znanja 16 16,2 19,8 23,5 
  me ne zanima 4 4,0 4,9 28,4 
  ne potrebujem 56 56,6 69,1 97,5 
  se mi ne zdi varno 2 2,0 2,5 100,0 
  Total 81 81,8 100,0   
Missing System 18 18,2     
Total 99 100,0     
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2.4 Osnovni podatki o izvedbi klicev 

2.4.1 Termini izvedbe klicev 

Datum Ura 
14.02.08 13:45 
18.02.08 10:12 
20.02.08 12:10 
21.02.08 13:26 
21.02.08 15:17 
21.02.08 15:20 
21.02.08 15:20 
21.02.08 15:20 
21.02.08 15:20 
21.02.08 15:20 
22.02.08 10:00 
22.02.08 10:26 
22.02.08 10:37 
22.02.08 11:30 
22.02.08 11:45 
22.02.08 12:42 
22.02.08 14:40 
22.02.08 14:50 
23.02.08 12:30 
23.02.08 14:00 
25.02.08  8:15 
25.02.08 10:15 
25.02.08 11:08 
25.02.08 11:20 
25.02.08 11:25 
25.02.08 12:59 
25.02.08 15:50 
25.02.08 15:53 
26.02.08  8:47 
26.02.08  9:30 
26.02.08 11:06 
26.02.08 11:23 
26.02.08 14:55 

Datum Ura 
26.02.08 15:30 
27.02.08  9:30 
27.02.08  9:45 
27.02.08 10:05 
27.02.08 10:07 
27.02.08 10:10 
27.02.08 10:37 
27.02.08 10:38 
27.02.08 11:00 
27.02.08 11:39 
27.02.08 11:44 
27.02.08 12:13 
27.02.08 12:30 
27.02.08 13:12 
27.02.08 13:20 
27.02.08 13:35 
27.02.08 13:58 
27.02.08 14:22 
27.02.08 14:31 
27.02.08 14:33 
27.02.08 14:33 
27.02.08 14:50 
27.02.08 15:35 
27.02.08 16:15 
27.02.08 16:54 
28.02.08  9:00 
28.02.08  9:29 
28.02.08  9:35 
28.02.08  9:39 
28.02.08 10:00 
28.02.08 10:15 
28.02.08 11:00 
28.02.08 11:00 

Datum Ura 
28.02.08 11:53 
28.02.08 11:53 
28.02.08 12:16 
28.02.08 12:18 
28.02.08 12:30 
28.02.08 13:54 
28.02.08 13:54 
28.02.08 14:40 
28.02.08 14:50 
28.02.08 15:00 
28.02.08 15:00 
28.02.08 15:05 
29.02.08  8:06 
29.02.08  8:30 
29.02.08  9:08 
29.02.08  9:30 
29.02.08  9:33 
29.02.08 10:30 
29.02.08 10:40 
29.02.08 11:00 
29.02.08 12:00 
29.02.08 13:30 
29.02.08 13:30 
29.02.08 14:00 
29.02.08 14:20 
29.02.08 14:30 
29.02.08 15:23 
29.02.08 15:35 
29.02.08 15:45 
29.02.08 15:56 
29.02.08 16:15 
01.03.08 10:00 
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Datum klica 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

14.02.08 1 1,0 1,0 1,0 
18.02.08 1 1,0 1,0 2,0 
20.02.08 1 1,0 1,0 3,1 
21.02.08 7 7,1 7,1 10,2 
22.02.08 8 8,1 8,2 18,4 
23.02.08 2 2,0 2,0 20,4 
25.02.08 8 8,1 8,2 28,6 
26.02.08 6 6,1 6,1 34,7 
27.02.08 24 24,2 24,5 59,2 
28.02.08 20 20,2 20,4 79,6 
29.02.08 19 19,2 19,4 99,0 
01.03.08 1 1,0 1,0 100,0 

Valid 

Total 98 99,0 100,0   
Missing System 1 1,0     
Total 99 100,0     

 

Datum klica

03.03.0801.03.0828.02.0826.02.0824.02.0822.02.0820.02.0818.02.0816.02.0814.02.0812.02.08

F
re
q
u
e
n
cy

25

20

15

10

5

0

1

19
20

24

6

8

2

8
7

111

Histogram

Mean =1.052.669,398
Std. Dev. =257.366,6288

N =98
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2.4.2 Klicane številke 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

01 427 80 92 55 55,6 56,1 56,1 
031 90 80 92 38 38,4 38,8 94,9 
01 472 80 93 3 3,0 3,1 98,0 
031 90 80 93 2 2,0 2,0 100,0 

Valid 

Total 98 99,0 100,0   
Missing System 1 1,0     
Total 99 100,0     

 

1,0%

2,0%
3,1%

38,8%
56,1%

Missing
031 90 80 93
01 472 80 93
031 90 80 92
01 427 80 92

 



Test klicnega centra za pomoč uporabnikom portala e-Uprava marec 2008 

  11 

2.4.3 Povprečen čas pogovorov 

Čas trajanja pogovora v minutah  
 

Valid 99 N 
Missing 0 

Mean 3,429 
Std. Error of Mean ,1930 
Median 3,000 
Mode 3,0 
Std. Deviation 1,9206 
Minimum ,0 
Maximum 10,0 

 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

,0 1 1,0 1,0 1,0 
1,0 13 13,1 13,1 14,1 
1,5 3 3,0 3,0 17,2 
2,0 13 13,1 13,1 30,3 
2,5 4 4,0 4,0 34,3 
3,0 24 24,2 24,2 58,6 
4,0 14 14,1 14,1 72,7 
4,5 4 4,0 4,0 76,8 
5,0 13 13,1 13,1 89,9 
6,0 3 3,0 3,0 92,9 
7,0 3 3,0 3,0 96,0 
8,0 2 2,0 2,0 98,0 
10,0 2 2,0 2,0 100,0 

Valid 

Total 99 100,0 100,0   
 

Čas trajanja pogovora v minutah

10,09,08,07,06,05,04,03,02,01,00,0

F
re
q
u
e
n
c
y

25

20

15

10

5

0

22
33

13

4

14

24

4

13

3

13

1

Histogram

Mean =3,438
Std. Dev. =1,9218

N =99
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3 PREDSTAVITEV NAJPOMEMBNEJŠIH REZULTATOV 

3.1 Uporaba in zadovoljstvo s portalom e-Uprava 

3.1.1 Pogostost uporabe portala e-Uprava 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid uporabil(a) sem ga samo za današnji test 3 3,0 3,1 3,1 
  pred današnjim testom sem ga uporabil(a) 

samo enkrat 
9 9,1 9,3 12,4 

  manj kot enkrat na leto 4 4,0 4,1 16,5 
  vsaj enkrat na leto 13 13,1 13,4 29,9 
  vsaj enkrat na pol leta 37 37,4 38,1 68,0 
  vsaj enkrat na mesec 23 23,2 23,7 91,8 
  vsaj enkrat na teden 8 8,1 8,2 100,0 
  Total 97 98,0 100,0   
Missing System 2 2,0     
Total 99 100,0     

 

vsaj enkrat na teden

vsaj enkrat na mesec

vsaj enkrat na pol leta

vsaj enkrat na leto

manj kot enkrat na leto

pred današnjim testom 
sem ga uporabil(a) samo 

enkrat

uporabil(a) sem ga samo 
za današnji test

Percent
403020100

8,2%

23,7%

38,1%

13,4%

4,1%

9,3%

3,1%
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3.1.2 Uporabljene informacije in storitve 

Skupine informacij in storitev na portalu e-Uprava, ki so si jih anketiranci do sedaj že ogledali in/ali 
uporabili (možnih več odgovorov). Skupaj je 98 anketirancev (cases) podalo 424 odgovorov 
(responses) 

Responses Percent of Cases   
  N Percent N 

splošne novice 63 14,9% 64,3% 
ISPO novice 8 1,9% 8,2% 
centralni katalog IJZ 9 2,1% 9,2% 
vodnik po upravnih postopkih 25 5,9% 25,5% 
vodnik po IJZ 5 1,2% 5,1% 
oglasna deska in druge objave 22 5,2% 22,4% 
druge informacije 25 5,9% 25,5% 
e-demokracija 18 4,2% 18,4% 
povezave na druga spletišča 34 8,0% 34,7% 
življenjski dogodki za državljane 67 15,8% 68,4% 
življenjski dogodki za podjetja 12 2,8% 12,2% 
portal eVEM 12 2,8% 12,2% 
vpogledi v registre 30 7,1% 30,6% 
elektronske storitve 28 6,6% 28,6% 
pametni obrazci poslovnih ponudnikov 7 1,7% 7,1% 
personalizacija (Moja e-Uprava) 5 1,2% 5,1% 
iskalnik 51 12,0% 52,0% 

UporabljeneVsebi
neNaPortalu(a) 
  

drugo 3 ,7% 3,1% 
Total 424 100,0% 432,7% 

a  Dichotomy group tabulated at value 2. 

drugo

iskalnik

personalizacija (Moja e-Uprava)

pametni obrazci poslovnih …

elektronske storitve

vpogledi v registre

portal eVEM

življenjski dogodki za podjetja

življenjski dogodki za državljane

povezave na druga spletišča

e-demokracija

druge informacije

oglasna deska in druge objave

vodnik po IJZ

vodnik po upravnih postopkih

centralni katalog IJZ

ISPO novice

splošne novice

6040200

3

51,5

5,1

7,1

28,3

30,3

12,1

12,1

67,7

34,3

18,2

25,3

22,2

5,1

25,3

9,1

8,1

63,6
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3.1.3 Zadovoljstvo s portalom e-Uprava 

N   
  Valid Missing 

Mean 
Std. Error 
of Mean 

Median Mode 
Std. 

Deviation 
Minim
um 

Maxi
mum 

splošen izgled 
portala 100 0 3,90 ,058 4,00 4 ,577 2 5 

navigacija po 
portalu 
(enostavnost 
dostopa do 
informacij in 
storitev) 

100 0 3,88 ,070 4,00 4 ,700 2 5 

organiziranost 
vsebin na portalu 100 0 3,73 ,084 4,00 4 ,839 1 5 

količina informacij 
na portalu 

100 0 3,78 ,079 4,00 4 ,786 2 5 

uporabnost/koristn
ost informacij na 
portalu 

99 1 3,94 ,062 4,00 4 ,620 3 5 

popolnost 
informacij na 
portalu 

100 0 3,60 ,078 4,00 4 ,778 2 5 

količina storitev na 
portalu 100 0 3,74 ,069 4,00 4 ,691 2 5 

količina življenjskih 
dogodkov na 
portalu 

99 1 3,75 ,075 4,00 4 ,747 2 5 

popolnost e-
storitev na portalu 

99 1 3,43 ,071 3,00 4 ,702 2 5 

uporabnost/koristn
ost e-storitev na 
portalu 

99 1 3,80 ,072 4,00 4 ,714 2 5 

varovanje/zaščita 
zasebnosti pri 
uporabi storitev 

99 1 3,96 ,062 4,00 4 ,621 2 5 

zadovoljstvo s 
portalom v celoti 100 0 4,05 ,052 4,00 4 ,520 2 5 

zaupanje v 
elektronski način 
poslovanja v javni 
upravi 

100 0 3,56 ,070 4,00 4 ,701 1 5 

 
 



Test klicnega centra za pomoč uporabnikom portala e-Uprava marec 2008 

  15 

splošen izgled portala

navigacija po portalu 
(enostavnost dostopa do …

organiziranost vsebin na 
portalu

količina informacij na portalu

uporabnost/koristnost 
informacij na portalu

popolnost informacij na portalu

količina storitev na portalu

količina življenjskih dogodkov 
na portalu

popolnost e-storitev na portalu

uporabnost/koristnost e-
storitev na portalu

varovanje/zaščita zasebnosti 
pri uporabi storitev

zadovoljstvo s portalom v 
celoti

zaupanje v elektronski način 
poslovanja v javni upravi

Mean
43,83,63,4

4,0

3,8

3,5

3,8

3,8

3,6

3,9

3,8

3,7

3,9

3,9

4,1

3,6

 
(ocene na lestvici od 1-zelo nezadovoljen do 5-zelo zadovoljen) 

3.1.4 Kaj vam je na portalu e-Uprava najbolj všeč 

1) Iskalnik je ena od dobrih lastnosti portala zaradi lažjega brskanja po vsej količini podatkov 
in informacij, ki so na voljo. 

2) Da lahko posamezne, meni potrebne informacije, najdem sama, da mi ni treba letati po 
upravnih enotah, telefonariti in spraševati.  

3) Da je združeno vse na enem mestu. 
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4) Da je zagotovljena jezikovna podpora portala za vsaj dva tuja jezika poleg materinske 
Slovenščine, predvsem za ustavno določeni manjšini, ki bivata v naši državi.  
Da si lahko sami interaktivno povečamo ali zmanjšamo velikost teksta na portalu ter da je 
tudi z vidika nediskriminacije invalidnih oseb zagotovljena podpora slepim oz. slabovidnim.  
Uporaba t.i. FAQ (Frequently Asked Questions) na koncu vsake storitve, tako da se lahko 
kolikor toliko vsak najde v kateri izmed navedenih vprašanj oz. življenjskih situacij.  
Uporabna mi je tudi metoda "okrožnice" oz. ideje, da postavim vprašanje in da se mi na 
podlagi vnesenega elektronskega naslova pošlje odgovor na zastavljeno vprašanje direktno 
na moj elektronski naslov. 

5) Portal e-Uprava se mi zdi zelo uporaben. Najdem lahko zelo veliko informacij, ki jih 
potrebujem.  
Da so področja razdeljena na posamezna podpodročja in je iskanje informacij tako lažje.  
Veliko podatkov lahko najdem na istem mestu in mi jih zato ni potrebno iskati na drugih 
portalih.  
Pri določenih področjih so zapisana tudi konkretna vprašanja, ki jih postavljajo ljudje, kjer 
so podani že odgovori. Na ta način lahko iskalec nekaterih informacij na hitro najde 
odgovor tudi na svoje vprašanje. 

6) Da najdeš koristne informacije (npr. kje in kako urediš neko dejanje), novice 

7) Je pregleden in vsebuje veliko informacij, poleg tega pa mi je tudi vizualno všeč. 

8) Storitve javne uprave namenjene državljanom, kjer lahko vsak posameznik v primeru nuje 
pridobi koristne informacije ter nasvete o različnih vrstah storitev, bodisi da gre za osebna 
stanja in dokumente, bodisi da gre za kakšno drugo storitev narave socialnega varstva, 
oskrbe ali storitev, ki se nanašajo na promet. 

9) Da najdeš veliko koristnih informacij, ki jih potrebuješ za reševanje določene zadeve. 

10) Da so storitve uprave, sploh življenjski dogodki, razdeljeni po rubrikah. Tako, da 
posameznik (tudi tisti, ki niso vešči dela z računalnikom in  z internetom) točno ve na 
katero ikono klikniti, da pride do želenih informacij.  
Da so objavljene aktualne storitve ter najnovejše storitve e-uprave.  
Portal e-uprave je zelo pregleden in "poln" informacij. 

11) Vse povezave in ključne informacije so na prvi strani, tako da ni nepotrebnega iskanja v 
drugih oknih. 

12) Barvna ločenost portala za državljane, portala za pravne osebe in portala javne uprave. 
Takoj lahko vidimo kje bi lahko iskali kar nas zanima.  
Aktualne storitve so tudi vidno označene in nas s tem hitro pritegnejo, da si jih preberemo.  
Povezave do življenjskih dogodkov popestrijo sličice ob besedilu. 

13) Preglednost portala e-Uprava. 

14) Enostavnost, preglednost. 

15) Da si lahko zbereš tri velikosti črk, ker včasih zna biti to res problem. 

16) Koristne vsebine, povezane z življenjskimi dogodki državljanov in pravnih oseb, ker 
omogočajo konkretne informacije za izbrani življenjski dogodek.  

17) Da za večino vsakdanjih situacij oseba lahko dobi informacije, ki jih potrebuje. 

18) Veliko informacij na enem mestu. 
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19) Da je do tistih informacij, ki so dostopne na portalu, relativno lahko priti tudi za popolnega 
laika iz upravnega področja, ker so narejene za preprostega človeka, kot je tudi prav, saj so 
zanj namenjene. 

20) Velika količina koristnih in raznovrstnih informacij.  
E-storitve, saj nam lahko prihranijo veliko časa in energije. Edina ovira pri vsem tem je, da 
jih veliko ne zna uporabljati te storitve. Potreben je čas, da se naučimo in pridobimo 
zaupanje v tak način opravljanja storitev.  

21) Da obravnavajo vse življenjske situacije, na koga se lahko obrneš in pa, da so na voljo tudi 
odgovori na vprašanja.  
Priročno je tudi to, da je elektronska pošta oz. kam lahko postaviš svoje vprašanje takoj 
spodaj (da ga ni potrebno iskati). 

22) Da je spletna stran zelo pregledna in enostavna za uporabo. 

23) Vsebina portala, kjer si lahko pridobim koristne informacije, s katerimi si lahko pomagam v 
različnih življenjskih situacijah. Vsebina oziroma informacije so dobro razvrščeni po 
različnih kategorijah, tako da hitro najdeš podatke, ki jih iščeš. 

24) Da je veliko življenjskih dogodkov, ki so opisani na razumljiv način, tako da se vsak lahko 
orientira kaj in kako mora v določeni situaciji reagirati in kaj mora narediti. 

25) Preglednost storitev javne uprave, hitre povezave do življenjskih dogodkov in takojšnja 
pridobitev informacij o določeni dejavnosti. 

26) Ustrezna dostopnost tudi za slepe in slabovidne ter da je na portalu tudi zelo veliko število 
iskanih informacij in da se da sodelovati z urednikom tega portala v zvezi z morebitnimi 
dodatnimi vprašanji ter da je prvih 5 najpogostejših dostopnih vsem. 

27) Razporejenost tem. Dobra preglednost portala. 

28) Ankete. 

29) Da lahko zelo hitro pridem do informacij. 

30) Sama preglednost nad zadevami, hitro lahko prideš do iskane zadeve (ni zapleteno). 

31) Organiziranost storitev, izgled. 

32) Splošni izgled portala, navigacija po portalu. 

33) Življenjski dogodki močno olajšajo iskanje rešitve. 

34) Da so storitve v skupinah in posamezne storitve zelo razčlenjene, kar ti omogoča lažje 
iskanje odgovorov na vprašanje ali problem. 

35) Portal je lepo oblikovan, ima dobro strukturo kategorij in podkategorij. 
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36) Varovanje osebnih podatkov 
Veliko življenjskih situacij pri katerih so opisani postopki na koga se lahko obrnemo oz. h 
kateremu organu se moramo napotiti. 
Ob prijavi se prikažejo zanimivi statistični podatki in tako ni potrebno brskati po 
statističnem uradu. 
Portal je preveden tudi v angleški jezik kar je pozitivno za tujce.  
Novice, ki obveščajo o novostih.  
Direktne povezave na e-storitve, ki jih je možno opraviti on-line. 
Portal je razdeljen na podportale za pravne, fizične osebe ter javno upravo. 
Rubrika "najbolj obiskane storitve", ki so dejansko osnovne storitve, ki jih vsakdo 
potrebuje. 
Pri posamezni življenjski situaciji so vprašanja in odgovori, ki olajšajo iskanje. 
Okvirček "postavite vprašanje" krajša čas, saj ni treba vse pisati preko e-pošte. 

37) Ker je pregledno. 

38) Preglednost po področjih (npr. družina, šola, …) in da je na enem spletnem mestu dostop 
do vseh ostalih portalov in zakonov, ki se navezujejo na iskano tematiko. 

39) Preglednost, sistematičnost in enostavnost dostopa do informacij. Ni potrebno imeti veliko 
znanja, da prideš do informacij, ki jih potrebuješ. Všeč pa mi je tudi to, da so direktne 
povezave na posamezne zakone. 

40) Nudi veliko povezav na druge portale. 

41) Primeri vprašanj drugih ljudi, ki so izpisani in odgovorjeni. Gre za splošne primere, iz 
katerih lahko sklepaš tudi, kako ravnati v svoji situaciji. Če pa še vedno nisi dobil dovolj 
podatkov, potem pa lahko pokličeš na telefonsko številko e-uprave, kjer ti z veseljem 
pomagajo. 

42) Pod posamezno opredelitvijo je vedno na koncu tudi povezava na zakonodajo, ki 
obravnava to področje.  
Da je pri vsakem področju vedno zapisano, kdo je za to pristojen.  
Zelo praktično je tudi, ker je na koncu vsakih navodil tudi možnost, da nejasnosti razjasniš 
tako, da pošlješ vprašanje po elektronski poti. 

43) Organiziranost kot celota, lažja dostopnost do informacij. 

44) Celostnost ponujenih informacij uporabniku, predvsem pa, da je uporabnikom prijazna ter, 
da je zagotovljen dostop do koristnih informacij, obrazcev ter elektronskih storitev. 

45) Da se preko spleta, da dobiti veliko količino uporabnik informacij. 

46) Da so vsebine na portalu razdeljene oziroma organizirane po sklopih. Podatke in 
informacije lahko raziskuješ na portalu za državljane, za pravne osebe ter za javno upravo. 
V okviru teh portalov pa je ločeno še po življenjskih dogodkih tako, da se ne moreš 
izgubiti, kljub velikemu številu podatkov.  
Da je portal uporabniku prijazen, saj ponuja možnost italijanskega in madžarskega jezika, 
ter tudi pomoč za slepe in slabovidne.  

47) Navigacija po portalu. 

48) Da tam lahko najdeš najbolj pomembne informacije, ki se nanašajo na vsakdanje življenjske 
situacije. Tako lahko ljudje preprosto najdejo, kar jih zanima, ne da bi bilo potrebno hoditi 
od vrat do vrat. 
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49) Lažji in hitrejši dostop do storitev in podatkov javne uprave. 

50) Ker ima na vidnem mestu prilagajanje velikosti črk za slepe in slabovidne, ker imam 
prijatelja ki je slaboviden in se večkrat spopada s tem da najde potreben klik, kjer si lahko 
poveča velikost pisave.  

51) Povezave z drugimi državnimi spletnimi stranmi, katere omogočajo še konkretnejšo 
informiranje. Seveda so že na sami e-Upravi lepo razčlenjena področja (državljani, podjetja-
pravne osebe in javna podjetja). Uporaba je zelo lahka, včasih pa le pride do tega, da je za 
informacijo potrebno že vnaprej vedeti, kje iskati.  
Da lahko kdor koli zastavlja konkretna vprašanja in dobi odgovor zelo hitro (2 dni) ter, da 
najde že zastavljeno vprašanje in odgovor, ki je zanimiv tudi za njega samega.  

52) Hiter dostop do informacij. 

53) Da lahko dosti podatkov, ki se tičejo določenih življenjskih situacij, najdem na tem portalu. 
Tako da se lahko, še preden moram kaj urediti na upravni enoti, pozanimam, kaj rabim za 
to, da uredim vse naenkrat in mi ni potrebno tekati od vrat do vrat. 

54) Splošni izgled in organiziranost. 

55) Da že takoj ob vstopu na portal najdem stvari, ki so povezane z vsakdanjim življenjem. To 
pomeni, da mi ni treba prav posebno iskati podatkov o stvareh, ki me zanimajo, oziroma, 
ki jih potrebujem, saj zaenkrat potrebujem le podatke o osnovnih življenjskih stvareh in te 
spadajo na portalu pod storitve javne uprave za državljane. 

56) Razvidni dostopi, dobro usmerjene povezave, da imajo tudi za slepe in slabovidne 
organiziran dostop, da imajo izbiro velikosti črk, w@p, … 

57) Razvejanost portala, ki te preko povezav pripeljejo do točno tistega, kar potrebuješ, tako da 
ti ni potrebno preštudirati praktično nobenih nepotrebnih informacij. 

58) Razdelitev na področja, ki omogočajo hitrejše iskanje podatkov in informacij: družina in 
otroci, delo in zaposlitev, …, razdelitev na aktualne storitve, zadnje dodane storitve in 
najbolj obiskane storitve (npr. Storitev informativni izračun dohodnine za leto 2007, ki je v 
tem času zelo aktualna ali pa npr. Pravica do očetovskega dopusta), všeč mi je tudi ločitev 
med storitvami za državljane, pravne osebe in storitve javne uprave. Zelo pohvalno je tudi, 
da so poskrbeli za različne načine ogleda strani - grafični in besedilni načini, ki bodo 
omogočili pregledovanje strani slepim in slabovidnim. 

59) Hiter dostop do informacij. 

60) Dostopnost Katastra in Zemljiške knjige. 

61) Da je dobro ažuriran, da daje hiter in jasen vpogled  v določene storitve.  Zelo me je 
presenetila stran za otroke. 

62) Da lahko najdem številne informacije glede vsakdanjih življenjskih situacij, s katerimi se kot 
državljan RS srečujem. 

63) Stran je zelo pregledna, hitro najdeš informacijo, ki jo potrebuješ. 

64) Da ima dostop do registrov in da je prilagojena tudi za slepe in slabovidne. 

65) Možnost postavljanja vprašanj preko spleta. 
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66) Organiziranost vsebin na portalu, saj lahko hitro najdeš, kar potrebuješ! Všeč mi je tudi to, 
da lahko preko portala zastaviš določeno vprašanje in dobiš odgovor. Dobro je tudi to, da 
so že na prvi strani portala omogočene povezave na najbolj obiskane storitve, zadnje 
dodane storitve in na aktualne storitve. 

67) Da je spletna stran izoblikovana tudi za slepe in slabovidne in da nam ponuja možnost  
wap storitve.  
Da se lahko državljani kadarkoli obrnemo na rubriko vprašanja in odgovori in da v primeru 
nejasnosti lahko tudi sami postavimo vprašanja.  
Da lahko za določeni življenjski dogodek vsak posameznik vpogleda v postopek in da ga že 
na portalu vodi skozi postopke za konkretno situacijo.  
V veliko pomoč so tudi navedbe zakonodaj in predpisov ter organov, ki vodijo zadeve za 
konkretno situacijo. 

68) Objavljena zastavljena vprašanja uporabnikov in odgovori na ta vprašanja. Marsikateri 
odgovor na svoje vprašanje sem našla namreč ravno tam. 

69) Organiziranost vsebin in preglednost ter sama struktura. 

70) Spletni opomnik, ki omogoča, da na elektronski naslov prejmeš sporočilo o poteku 
veljavnosti osebnih dokumentov in sicer 1 mesec, 14 dni ali 3 dni pred potekom 
veljavnosti. Sam še nisem prijavljen v portal vendar bom to v kratkem storil, ker se mi 
včasih naredi, da enostavno pozabim na kakšen dokument, ki mi bo potekel in se lahko 
stvari zakomplicirajo, če na primer načrtuješ odhod v tujino. 

71) Da so na tem portalu zbrane storitve javne uprave za državljana in če ni kaj jasno lahko 
pokličem na pomoč pri storitvah e-uprave, če bodo vzpostavili to storitev. 

72) Iskalnik, kjer se za morebitna vprašanja lahko obrneš na njih preko elektronske pošte ali 
telefona, povezave na podobne strani, sodelovanje preko anketnih vprašalnikov, 
razdeljenost za državljane, pravne osebe in javno upravo. 

73) Da so na začetku lepo razdeljene teme in da klikneš na tisto, ki te trenutno zanima. Ni 
nepotrebnega iskanja, točno veš kaj kam pogledaš. 

74) Ker lahko določene informacije glede pridobitve dovoljenj ali glede izdaje kakšnega 
dokumenta dobim na enem mestu. 

75) Raznovrstnost podatkov, zajeti so vsi podatki - od družine, osebnih izkaznic, do tujcev. 

76) Raznovrstnost podatkov - portal zajema vse od družine, do smrti, osebnih dokumentov, 
tujcev itd. 

77) Velika količina informacij. Z nekoliko volje in časa, se najde skoraj vse, kar potrebuje 
povprečen uporabnik. 

78) Pregledne vsebine - lahko najdeš informacije in koristne informacije. 

79) Da lahko postaviš vprašanje po elektronski pošti glede storitve, ki je ne najdeš na portalu in 
te zanima odgovor. Odgovor ti tudi posredujejo v dokaj realnem času.  

80) Da so življenjski dogodki in rubrike lepo razporejene in organizirane tako, da tudi največji 
laik lahko hitro najde podatke, ki jih potrebuje. 

81) Preglednost vseh možnih e-storitev saj so smiselno urejene po posameznih sklopih, zato 
vsako želeno storitev hitro najdeš. 
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82) Da so informacije in storitve uporabniku prijazne ter da je dostop do njih pregleden in 
enostaven. 

83) Hitra dostopnost do informacij. 

84) Da so podatki zbrani na enem mestu, za dodatne informacije pa so podane povezave na 
ostale strani, kjer lahko najdemo odgovore na naša vprašanja. Prav tako je pomembno to, 
da se vedno bolj razvija opravljanje nekaterih aktivnosti v zvezi z upravo preko interneta, 
kar omogoča hitrejše in bolj učinkovito poslovanje z upravo. Seveda je pri tem pomembna 
tudi varnosti podatkov in to je zelo dobro zagotovljeno. 

85) Razvrstitev vsebin tako, da hitro najdeš tisto temo, ki jo iščeš. 

86) Organiziranost vsebin  na portalu. 

87) Zasnova portala, barve. Zdi se mi pregleden in prijazen za rednega uporabnika računalnika. 

88) Preprostost dostopa do informacij, ki so na voljo, količina informacij, število storitev na 
portalu, vpogled v registre, podatki javne uprave, zakonodaja RS. 

 

3.1.5 Kaj vas na portalu e-Uprava najbolj moti 

1) Rahla prenatrpanost strani. 

2) Mogoče malo nepregledno na trenutke, ampak temu se pač pri tako veliki zadevi ne da 
izogniti. 

3) Premalo podrobnosti kar se tiče vsebinskih informacij. 

4) Premajhna izkoriščenost spletnega prostora na osnovni začetni strani. V mislih imam, da na 
levi strani, če scroll-am do konca spletne strani, da tam ostaja neizkoriščen prostor, medtem 
ko je na desnem stolpcu, le-ta prenapolnjen do konca strani. V sredini spletne strani pa je 
tudi nesimetrija z levim ali desnim stolpcem.  
Pa tudi iskalnik ni tako priročen, ker moraš vpisati točno določeno storitev, ki jo iščeš, ker 
drugače ne dobiš zadetkov. Torej ni nastavljena neka aproksimacija iskanega oz. vnesenega. 

5) Portal se mi zdi malo kompliciran glede iskanja podatkov. Zgodilo se je že, da ne vem, kje 
naj sploh iščem določene podatke. Dostopnost do nekaterih informacij se mi zdi dokaj 
težavna. Na splošno je potrebnega  več časa, da se prilagodiš iskanju podatkov na portalu. 

6) Mogoče bi lahko bile življenjske situacije bolj razširjene, da bi bilo iskanje lažje. 

7) Glede na to, da spletni portal e-Uprava uporabljam bolj za študijske zadeve kot pa za 
osebne namene, ne morem reči zoper njega nič posebnega. Če sem potrebovala ustrezne 
vire za pisanje seminarskih nalog, sem jih vsekakor našla, pa tudi osnovne informacije za 
osebni interes so bile razpoložljive. 

8) Da so nekatere vsebinske informacije nekoliko dvoumno napisane in jih lahko dvolično 
razumeš. 

9) Za osebe, ki niso vešči dela z računalniki in internetom, bi bila dobrodošla večja 
preglednost. 
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10) Levi stolpec portala, ki vsebuje iskalnik, Moja e-uprava, dostop do registrov, Slovenija in 
EU, način ogleda in pomoč, je barvno zelo pust in nepregleden. Povezave, ki so na desni 
strani portala v obliki sličic delujejo na prvi vtis bolj kot reklame oz. kot nekakšni sponzorji 
spletne strani, zato jih marsikdo spregleda. 

11) Nepopolnost podatkov. 

12) Ne povsem popolne informacije. 

13) Preveč informacij že na uvodni strani. 

14) Da ni prijazen do državljanov oziroma uporabnikov, v tem smislu, da slednji pogosto ne 
vedo, kateri organ je pristojen za kakšno zadevo oz. kateri oddelek ali pododdelek 
določenega organa je pristojen za reševanje določenih zadev, katere dokumente morajo v 
določenih zadevah priložiti in podobno, saj portal že predpostavlja, da državljani vse to že 
poznajo, resnica pa je vse prej kot takšna.  

15) Da so povezave na druge spletne strani zelo neurejene, dajejo vtis nametanosti. 

16) Količina informacij predvsem pa storitev je še vedno zelo omejena. Zdi se mi pa tudi, da 
veliko ljudi sploh ne ve za obstoj portala in za storitve, ki jih že lahko ali za storitve, ki jih 
bo možno opraviti v prihodnosti preko portala. Na tem področju bi moral biti portal bolj 
reklamiran s strani medijev.  

17) Če želimo priti do določenih podatkov, se moramo prej prebiti čez vrsto skupin oz. 
klikamo na posamezna področja in poskušamo priti do želene informacije. Ta problem bi 
lahko rešili dobri iskalniki, ki nam bi že po ključnih besedah vrgli ven vse podatke povezane 
z navedeno besedo. 

18) Da mogoče na določena vprašanja niso dovolj konkretni odgovori. 

19) Droben tisk (majhna velikost črk) nekaterih vsebin, tem in potem ni takšne preglednosti. 
Drugače je v redu. 

20) Najbolj me moti sama stran, ker je na njej zelo veliko informacij, in nekako niso najbolje 
ločene, tako da se moraš včasih kar malo trudit, da najdeš stvar, ki jo iščeš. 

21) Da pri nekaterih dejavnosti ni dovolj kvalitetnih informacij oz. da določeni življenjski 
dogodek nima podrejenih življenjskih dogodkov, na kar se moraš obrniti na klicni center, 
kjer ti posredujejo manjkajoče informacije oz. kjer te pošiljajo iz enega pristojnega organa 
do drugega. 

22) Iskalnik po portalu je veliko prepočasen pa tudi ni ravno kvaliteten (npr:. ne vrne nobenega 
rezultata pri iskani zvezi "potn"), prav tako pa vrne veliko istih rezultatov v povezavi z 
iskanim geslom (npr:. če iščem geslo "list" že samo na prvi strani trikrat vrne rezultat 
"Pogrešam potni list"). Anketa se mi tudi zdi nepotrebna za osnovno stran. Lahko bi jo 
nadomestili s čim drugim, saj je že tako sama osnovna stran nekoliko nepregledna. 

23) Pri iskanju določene stvari, ki te zanima, moraš vtipkati točen cilj in ne približkov, če želiš, 
da ti iskalnik poišče. 

24) Barvna shema. 

25) Da iskalnik morda ne najde vedno iskane rešitve. 

26) Včasih premalo podrobno napisano. 
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27) Iskalnik na portalu ne najde vedno zahtevane vsebine. 

28) Uporabnost/koristnost e-storitev na portalu. 

29) Nepreglednost oziroma prenatrpanost strani z informacijami. 

30) Zelo malo podatkov in življenjskih dogodkov za pravne osebe. 

31) Da ko odpreš portal, se pojavi veliko informacij, novic in bližnjic do drugih portalov ali 
dokumentov. Včasih zna to biti to kar moteče. 

32) Kljub temu, da ima portal veliko kategorij in podkategorij, pa nudi zelo malo informacij pri 
nekaterih kategorijah. 

33) S pomočjo iskalnika je skoraj nemogoče najti zadevo, ki jo iščeš. 
Pri posamezni življenjski situaciji je sicer naveden organ h kateremu se lahko obrnemo, 
toda manjkajo telefonske številke posameznega organa, e-naslov organa, direktne povezave 
na organ, kjer je natančno opisano, kako lahko stvar opravimo in, kjer so navedeni tudi 
dokumenti, ki jih pri tem potrebujemo. 
Na povezavi "e-storitve" je nemogoče najti obrazec, ki ga potrebujemo, ker iskalnik zahteva 
natančno ime obrazca. Človek, ki ne pozna dobesednega naziva, obrazca ne more najti po 
krajši poti. Obrazec lahko najde le tako, da pregleda vsakega posebej, kar pa zahteva veliko 
časa in potrpežljivosti.  
Stran naj bi bila prevedena tudi v italijanskem jeziku, toda ta stran sploh ne obstaja. 
Premalo "vprašanj in odgovorov" pri posamezni življenjski situaciji. 
Premalo on-line storitev ponuja (a ni to cilj e-uprave?) 
Nikjer ni razloženo, da je za podatke javne uprave je potreben vpis na spletni portal (na levi 
strani) 
Neuki ne vedo kaj je digitalno potrdilo. Nikjer ni jasno označeno, kaj je to in, kako se 
pridobi. 
Nekatere življenjske situacije je težko najti s klikom na posamezna področja življenjskih 
situacij, ki jih portal ponuja. Za nekatere se npr. potni list nahaja pod rubriko osebni 
dokumenti, za druge pa na primer pod rubriko "tujina, potovanja".  
Nekatere življenjske situacije so nedokončane, kajti ob kliku na rubriko kot je npr. osebno 
investiranje se nič ne prikaže. 
Za vsebinska vprašanja je potrebno poslati e-pošto. To sem preizkusila 21.2., odgovora pa 
do danes še nisem prejela.  
Ni napisane telefonske številke, kamor lahko pokličemo za informacije, ki jih ne znamo/ne 
moremo najti.  
Telefonska številka klicnega centra (ki smo jo prejeli na fakulteti) je plačljiva. To pa 
predstavlja dodatne stroške za uporabnika. Osebe, ki imajo Simobilovega omrežja, pa so 
primorane poklicati na Mobitelovo omrežje. 

34) Počasno odpiranje strani pri iskanju rezultatov iz njihovih baz podatkov. 

35) Nikjer ne piše, kako se pridobi digitalni certifikat za vstop na določena spletna mesta (npr. 
za vpogled v lastne osebne podatke - CRP). 

36) Da na posameznih povezavah, ki so sicer aktualne, ni informacij. 

37) Nepreglednost in zasičenost! Sploh pa je preveč informacij na uvodni strani. 

38) Nepregledno je narejena drevesna struktura za posamezno področje, saj na koncu komaj 
veš, kdaj si prišel do zadnjega nivoja. Prvič sem bila nekoliko zmedena, kaj moram klikniti, 
da se mi bo pokazala stran s podrobnejšimi navodili za posamezno področje. 
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39) Da na portalu še zdaleč niso vključeni vsi organi javne uprave. Upam, da se bo tudi to 
sčasoma spremenilo. 

40) Pomanjkljivost podatkov - državljan težko reši svoj problem, če npr. nima pojma, kako bi 
ga rešil, saj portal ponuja premalo podatkov, če pa že so, jih ni lahko najti, saj so včasih na 
različnih koncih (in se ponavljajo). 

41) Da še ni možno opraviti večine storitev preko spleta.  

42) Razporeditev vsebin na portalu bi lahko bila bolj pregledna. 

43) Niso vse informacije na enem mestu, če pa že so, pa niso popolne. Manjkajo informacije 
tudi o tem, če slučajno kakšne stvari ne ureja uprava. Lahko bi vključili tudi to. 

44) Lahko bi dodali kako virtualno osebo, kot je na primer pri DURS-u (Vida) in tako dobili 
hitreje odgovore.  

45) Da ni mogoče na portalu najti vseh potrebnih informacij za vse priložnosti. 

46) Nekatere življenjske situacije niso dovolj podrobno opisane. Ko sem si na primer želela 
podaljšati vozniško dovoljenje, sem najprej poklicala na Upravno enoto, ker na spletu 
nisem uspela najti vseh potrebnih podatkov. 

47) Uporabnost informacij. 

48) Da so v določenih primerih podatki preveč splošni in je za specifične primere treba 
podatke iskati tudi še kje drugje, oziroma se vsega ne najde na portalu. 

49) Da niso vsa področja obrazložena dovolj konkretno in da ni konkretnih primerov. 

50) Preveč podatkov na enem kupu, težko se je znajti, če ne veš, kaj točno iskati, včasih tudi 
iskalnik ne najde želenega. 

51) Še vedno niso dostopne vse želene informacije 

52) Naslovna stran portala, ker po mojem mnenju vsebuje preveliko število informacij, kar zna 
biti zlasti problem za tiste uporabnike, ki niso vešči spletnega brskanja. Glede na to, da je 
portal namenjen slehernemu državljanu, bi bila lahko stran bolje organizirana. 

53) Na začetni strani je preveč podatkov, zato se oseba, ki prvič obišče ta portal, ne znajde. 

54) Preveč možnosti klikanja na povezave že na prvi, vstopni strani. 

55) Težko je dobiti prav konkreten odgovor na tisto, kar iščeš. 

56) Na portalu me moti, da je iskalnik zelo počasen in da ponekod za nek postopek niso 
navedeni vsi primeri ali možnosti, ki jih lahko vsak posameznik uporabi ali upošteva za svoj 
določeni dogodek. 

57) Nepreglednost tematskih sklopov na spletni strani - neorganiziranost vsebin. 

58) Nepopolnost e-storitev. 

59) Da je malo nepregleden, da moram kar pogledati, kaj vse skriva ta portal 

60) Preveč stvari na naslovni strani, premalo podatkov na določenem področju npr. ko klikneš 
na področje smrt in pogreb ni za to področje nič napisanega. 

61) Podatki nisi popolni. Določene zadeve še niso 'razčiščene', dodane na portal…  
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62) Včasih se znajdeš v "slepi ulici", saj povezave niso pravilno urejene, ko iščeš kaj 
specifičnega se moraš zelo potruditi, da to dejansko najdeš. 

63) Prevelika količina informacij na prvi strani, lahko bi bilo malo bolj organizirano. 

64) Da se ena in ista storitev nahaja na več različnih mestih.  

65) Da podatki niso popolni, da so navedene samo tiste osnovne, najbolj pogoste življenjske 
situacije, čeprav razumem, da ne morejo predvideti vseh življenjskih situacij. 

66) Vprašanja in odgovori, ki so zavedeni na koncu vsake storitve, so mogoče nekoliko 
preskopi, oziroma zajemajo premalo različnih situacij in okoliščin. 

67) Pomanjkanje nekaterih informacij ter še vedno prepočasen prenos določenih postopkov na 
raven e-uprave, s katerimi bi se olajšalo delo zaposlenih na e-upravi ter uporabnikov e-
uprave. 

68) Lahko bi bilo več vprašanj, odgovorov in primerov, ki opisujejo razne situacije v katerih se 
lahko znajdeš. 

69) Rdeč logotip "e-uprava", s kockastim slogom pisave. 

70) Preskope informacije na portalu upravnih enot. 

 

3.1.6 Prihodnja uporaba portala e-Uprava 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

mogoče 17 17,2 17,2 17,2 
zagotovo DA 82 82,8 82,8 100,0 

Valid 

Total 99 100,0 100,0   

 

82,8%

17,2%

zagotovo 
DA

mogoče
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Zakaj ne 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid ne zdi se mi varno 1 1,0 5,9 5,9 
  ne rešuje mojih situacij v celoti 6 6,1 35,3 41,2 
  imam raje klasične načine 

opravljanja zadev z upravo 
6 6,1 35,3 76,5 

  drugo 4 4,0 23,5 100,0 
  Total 17 17,2 100,0   
Missing System 82 82,8     
Total 99 100,0     

 

3.2 Zadovoljstvo s kakovostjo storitev klicnega centra 

3.2.1 Zastavljena vprašanja in dobljeni odgovori 
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Št. Vprašanje Odgovor 

1) Ali je možno registrirati vozilo na drugi 
upravni enoti, kot pa na tej v območju 
katere prebivam? In ali so potrebni še 
kakšni drugi dokumenti v tem primeru ter 
kako je z oznako na registrski tablici? 

Vozilo je možno registrirati na katerikoli UE 
in za to niso potrebni nobeni drugi 
dokumenti. Problem se lahko pojavi samo pri 
dodeljevanju registrske tablice, saj ni rečeno, 
da imajo na zalogi takšno z oznako vašega 
stalnega prebivališča, ampak bo verjetno 
potrebno vzeti to z oznako te upravne enote. 
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Št. Vprašanje Odgovor 

2) Ali je postopek registracije letala enak za 
vse tipe letal? 

Po kratkem čakanju na prevezavo se je 
operaterka opravičila in me usmerila na 
Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1535 
Ljubljana, tel. 01-47-88-000. 

3) Imam mamo, ki ima kmečko pokojnino in 
potrebuje 24-urno nego, vendar ni 
upravičena do postrežnine. Na internetu je 
sicer razloženo, da če mesečni dohodek 
osebe ne presega 205,57 € lahko zaprosi za 
denarno pomoč pristojen Center za 
socialno delo. Mene pa sedaj zanima,  ali na 
ta mesečni dohodek vpliva tudi to, da je 
mama lastnica kmetijskih zemljišč? Ali 
lahko vseeno zaprosi za denarno pomoč oz. 
ali ji sploh še pripada? Hotela sem še 
vprašati, kaj bi bilo, če bi prepisala 
nepremičnine name? Ali bi to situacijo kaj 
spremenilo? 

Kontaktna oseba me je že pri prvem vprašanju 
napotila na drug organ! 
Odgovor je bil, da naj se obrnem na pristojen 
Center za socialno delo, kjer mi bodo 
pomagali rešiti moj konkretni problem. 

4) Želim uvoziti 'oldtimerja' iz Nemčije? Kaj 
potrebujem za to? 

Vozilo mora biti vsaj 25 let staro, nekakšen 
certifikat, da je 'oldtimer' ter vse ostale 
spremne papirje, ki jih najdemo pri "navadnih" 
vozilih. Vse ostalo naredimo tako, kot bi 
naredili pri uvozu za navadna vozila. 

5) Kličem vas, da bi povprašal glede 
informacij vzporednega študija preko 
portala e-Uprava. Namreč po pregledu 
izbrane življenjske situacije in povezave do 
le-te, me zanima, da če bi se hipotetično 
želel vpisati na vzporedni študij na 
Fakulteto za Kemijo in kemijsko 
tehnologijo (FKKZ), smer Kemijsko 
inženirstvo, kje bi lahko dobil podatek o 
tem, kakšno povprečje bi moral imeti, da bi 
se lahko vpisal na prej omenjeno fakulteto. 
Kajti pregledal sem vpis za leto 2007/2008 
in tam nič ne piše o pogoju povprečja, ki bi 
ga moral imeti, da bi se lahko vpisal na 
smer Kemijskega Inženirstva, pa tudi v 
rubriki Vprašanja in odgovori kaj 
podobnega nisem zasledil. Kaj mi svetujete? 

Operaterka je svetovala, da je najbolje, da se za 
tovrstno informacijo obrnem na samo 
fakulteto, kamor bi se rad vpisal na vzporedni 
študij, ker povprečje je za vsako fakulteto 
različno. 
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Št. Vprašanje Odgovor 

6) Gospe sem zastavila vprašanje, ki se tiče 
pridobivanja osebnih podatkov. Predstavila 
sem ji konkretni primer, ki govori o osebi 
A, ki je bila kupec nekega predmeta od 
osebe B, katerega je tudi plačala, ni pa ga 
odpeljala, ker takrat ni imela ustreznega 
prevoza. Oseba B je izvedela, da je oseba A 
umrla ter da ima sina (oseba C), ki živi v 
inozemstvu v Kanadi. Oseba B želi, da se ta 
predmet odpelje iz njenega dvorišča, zato 
želi poiskati osebo C. Podatki o stalnem 
oziroma začasnem prebivališču slednje 
osebe pa niso znani. Vprašanje pa se glasi, 
kje naj oseba B pridobi oz. najde podatke o 
naslovu osebe C? 

Gospa mi je predlagala, da naj se obrnem na 
Ministrstvo za pravosodje. Posredovala mi je 
tudi njihovo telefonsko številko (01-369-52-
00) ali pa naj svoje vprašanje naslovim po 
elektronski pošti na že omenjeno ministrstvo. 

7) Ali potrebuješ dovoljenje za  dograditev 
hiše s frčado (strešno okno, in sicer 
dvignjen del strehe, ki služi osvetljevanju 
strehe)? Kje se dobi obrazec za gradbeno 
dovoljenje in če ga je možno posredovati 
po elektronski poti in kam? 

Na prvo vprašanje, če potrebuješ dovoljenje za 
frčado, mi niso znali dati odgovora, so mi pa 
povedali, kam se naj obrnem, in sicer na 
Ministrstvo za okolje in prostor in mi 
posredovali njihovo telefonsko številko.  
Pri drugem vprašanju pa so mi prijazno 
odgovorili in mi pomagali na portalu e-Uprava 
najti vlogo, mi pojasnili, da jo moram odnesti 
osebno in sicer na upravno enoto, kjer je 
zemljišče za gradnjo in ne kjer je moje stalno 
prebivališče. 

8) Imam vprašanje glede pravniškega 
državnega izpita. Ali je možno, da bi ga 
opravljali tudi tisti, ki so diplomirali na FU 
in magistrirali na Pravni fakulteti? 

Za odgovor se prosim obrnite na Ministrstvo 
za šolstvo, in sicer kličite na sledečo številko: 
01 478 42 00. 

9) Kje lahko dobim certifikat, v primeru, če bi 
želela darovati svoje organe? 

Najprej so mi rekli, da naj počakam za 
trenutek, da pogledajo in mi sporočijo 
podatek. Tega očitno niso pravočasno našli v 
informacijskem sistemu, na kar so me prosili 
za elektronski naslov, kamor mi bodo poslali 
želene podatke. Glede na to, da je preteklo že 
več kot devet ur od klica, nisem prejela 
nobene njihove pošte, kar pomeni, da so, ali 
pozabili na mene, ali pa preprosto ne vedo 
odgovora na zastavljeno vprašanje. 
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10) Imam namen organizirati javno prireditev 
in sicer rock koncerti, na katerega bo prišlo 
okoli 80 ljudi. Zanima me, ali moram poleg 
prijave na policijsko postajo pridobiti tudi 
dovoljenje upravne enote za prireditev? 

Po čakanju na odgovor, me je kontaktna oseba 
napotila na internetno stran portala e-Uprave, 
kjer naj bi dobila ustrezne informacije. 
Povedala sem ji, da sem to stran že prebrala, 
vendar da ni točno razvidno, ali potrebujem 
tudi dovoljenje upravne enote. Svetovala mi je, 
naj za to konkretno vprašanje kontaktiram 
Ministrstvo za notranje zadeve. 

11) Pred dnevi sem izgubila osebno izkaznico. 
Kaj moram storiti, da dobim novo? Ter kaj 
storiti v primeru, če najdem to "izgubljeno" 
osebno izkaznico, vložila pa sem že vlogo 
za novo? 

Izgubo osebne izkaznice moram naznaniti na 
upravni enoti v roku 8 dni. Osebno izkaznico 
moram tudi preklicati, lahko pa to namesto 
mene stori UE, na moje stroške. Na upravni 
enoti lahko tudi vložim vlogo za novo osebno 
izkaznico. Glede nadaljnjega vprašanja so me 
napotili na upravno enoto. 

12) Koliko redarjev oz. varnostnikov je 
potrebno imeti na raznih javnih 
prireditvah? V konkretnem primeru za 
tekme 1. nogometne lige. 

Odgovor na to vprašanje je v številu ljudi, ki 
se bo zbralo na športni prireditvi. Če gre za 1. 
nogometno ligo se objavi prireditev na upravni 
enoti, če pa gre za nižji rang lige pa samo na 
policiji, kjer se določi rediteljsko službo, ki bo 
varovala prireditev. Točnega števila redarjev 
oz. varnostnikov ni, velja pa neko nepisano 
pravilo in sicer: 1 varnostnik na 100 ljudi. 
Kadar gre za pomembnejše ali nevarnejše 
tekme, se število varnostnikov  oz. redarjev na 
osebe poveča, za večjo varnost in 
obvladljivost. 

13) Hiša je pod spomeniškim varstvom. V 
primeru, da jo hočemo sami podreti, 
kakšno dovoljenje rabimo oziroma, če 
sploh to potrebujemo in kje to dobimo?  

Po krajšem čakalnem času so mi povedali, naj 
se obrnem na Ministrstvo za okolje in prostor 
in mi posredovali njihovo  telefonsko številko. 

14) Če se ustanovi glasbena skupina, ki ima 
koncerte in na ta način pridobiva dohodek, 
ali se ta skupina mora kam prijaviti oz. 
registrirati? 

Na klicnem centru so mi odgovorili, da se 
najverjetneje mora, vendar so me za nadaljnje 
informacije napotili na DURS. 

15) V primeru nakupa osebnega avtomobila je 
potrebno plačati davek na vrednost vozila, 
zato me je zanimalo, kdo plača davek: 
kupec, prodajalec ali je to stvar dogovora? 

Za odgovor se je potrebno obrniti na Davčni 
urad RS in sicer v mojem primeru na 
Izpostavo Moste-Polje. Klicni center mi je 
posredoval telefonsko številko 01 3062500 in 
uradne ure. 
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16) Kaj vse potrebujem za vpogled v podatke o 
svoji nepremičnini (nepremičnini, ki je v 
moji lasti)? 

Bila sva z gospodom na zvezi kar dolgo časa, 
ker so imeli hude težave s portalom e-Uprava 
(vsaj tako mi je rekel). Ni jim odpiralo portala 
(tudi sam sem imel v tem času probleme z 
odpiranjem doma). Nato mi je povedal, da 
lahko vse uredim kar preko zemljiške knjige in, 
da lahko preko interneta plačam vpogled z 
Moneto. 

17) Ali potrebujem posebno dovoljenje za 
uporabo vozila doma in v tujini, katerega 
nisem lastnik? Lastnik ne bo potoval z 
mano.  

Kontaktna oseba me je napotila na obisk 
spletne strani Ministrstva za notranje zadeve 
ter posredovala tudi njihovo telefonsko 
številko (01/4284000). 

18) Slišala sem, da naj bi v obtok prišla nova 
vozniška dovoljenja v obliki kartice, pa me 
zanima, kaj bo s starimi vozniškimi 
dovoljenji? 

Sogovornik mi je rekel, da te informacije nima, 
ter me napotil, da pokličem Ministrstvo za 
notranje zadeve na tel.:01/428 4000. 

19) Kakšna potrdila potrebujem za vpis otroka 
v srednjo šolo, če je končal osnovno šolo v 
3. državi, ki ni članica EU? 

Za to je pristojno Ministrstvo za šolstvo in 
šport, posredovali so mi tudi kontaktne 
podatke. 

20) Glede na to, da te spletne strani skoraj nič 
ne uporabljam razen na fakulteti sem 
zastavila vprašanje, kako lahko sploh 
uporabljam podatke iz Zemljiške knjige oz 
kako pridem do njih? 

Odgovor je bil, naj se najprej registriram, grem 
na elektronski dostop do zemljiške knjige, 
nato na naročila,  izberem kaj želim in kako 
želim plačati, dejal je tudi da je najpogostejše 
plačilo preko Monete. 

21) Načrtujem potovanje v ZDA za 4 mesece. 
Imam veljaven potni list, ki pa ni 
biometričen. Ali je potni list v skladu s 
pravili , ali potrebujem novega? Zanima pa 
me tudi, če za delo potrebujem delovno 
vizo in, kje si jo pridobim?  

Za vstop v ZDA potrebujem biometrični 
potni list, za katerega zaprosim na upravni 
enoti. Podatke za delovno vizo pa pridobim na 
veleposlaništvu ZDA v Ljubljani.  

22) Mene pa zanima v zvezi z digitalnim 
potrdilom. S pomočjo aktivacijske kode in 
referenčne številke sem si ga aktivirala, 
prevzela pa ga nato nisem, ker so bila 
navodila za prevzem potrdila za brskalnik 
Mozilla Firefox nejasna oz. moj brskalnik ni 
imel funkcij, ki so bile v navodilih za 
prevzem. Digitalno potrdilo sem si 
aktivirala dober teden nazaj. Ali ga lahko še 
vedno prevzamem in kako? 

Najprej me je vprašal za kakšno vrsto potrdila 
gre, za kakšne storitve, nato pa me je napotil 
na MJU, ki naj bi se prav ukvarjal s tem in mi 
tudi dal številko kamor lahko pokličem. 

23) Postavila sem vprašanje, kaj vse potrebujem 
(katere dokumente), ker bi rada naredila 
popravek delovne knjižice, zaradi višje 
izobrazbe. 

Ker sam operater ni vedel kaj konkretno 
potrebujem za spremembo/dopolnitev, mi je 
dal številko Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve in pa moje UE. 
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24) Zanima me, koliko je lahko velik objekt 
oziroma kaj lahko postavim na parceli, ki 
nima gradbenega dovoljenja? 

Odgovorili so mi, da na parceli, ki nima 
gradbenega dovoljenja, ne smemo zidati ali 
postavljati ničesar, z izjemo gradbene lope, ki 
ne presega 16 m2. 

25) Ukradli so mi denarnico, kjer imam tudi 
osebno izkaznico. Čez 2 dni odpotujem v 
sosednjo državo Italijo. Ali je kakšen hiter 
postopek za pridobitev osebne izkaznice ali 
kakšnega drugega dokumenta, s katerim bi 
lahko odpotovala? Namreč potnega lista 
nimam. 

Gospod je prosil za trenutek, da je preveril 
odgovor. Opozoril me je, če sem preklicala 
osebno izkaznico in povedal, da se osebno 
izkaznico da dobiti v 7 dneh, vendar pa lahko 
povprašam in preverim na upravni enoti, če je 
kakšen hitrejši postopek za izdajo novega 
potnega lista, ker se osebne izkaznice ne da v 
krajšem roku pridobiti. Če je razlog utemeljen, 
npr. smrt v tujini, si lahko potni list pridobim 
na upravni enoti v Celju skupaj s priloženo 
dokumentacijo. 

26) Vprašala sem, kaj moram storiti z 
karamboliranim avtomobilom? Ali ga 
moram odjaviti in kako to storim? 

Dejali so mi, da se avto odjavi na katerikoli 
registracijski enoti ali upravni enoti, povedali, 
kaj moram imeti s seboj in da naj se za 
morebitne dodatne informacije obrnem na 
MNZ (niso mi dali kontaktne številke). 

27) Vprašala sem, če lahko prek registrske 
številke na avtomobilu (tablica) na kak 
način izvem kdo je lastnik avtomobila in 
posledično njegov naslov? 

Dejali so mi, da sama tega ne morem izvedeti 
oz. da lahko pogledam v register na spletni 
strani e-Uprava, vendar potrebujem tudi 
prometno dovoljenje. To pa seveda zame ne 
pride v poštev, saj me zanima za osebo, ki je 
ne poznam. Če pa bi vseeno želela izvedeti, bi 
se morala obrniti na Policijo. 

28) Do katere kategorije invalidnosti lahko 
invalidi normalno uporabljajo prevozno 
sredstvo in ali obstaja o tem kakšna 
prepoved? 

Gospod na drugi strani mi ni znal razložiti 
odgovora na postavljeno vprašanje, čeprav se 
je trudil posredovati informacijo, kako lahko 
invalidi pridobijo parkirno karto, kar seveda ni 
bil pričakovan odgovor. Prijazno je odgovoril, 
da  informacije, do katere kategorije 
invalidnosti lahko invalidi še normalno vozijo 
prevozno sredstvo ni na portalu e-Uprava. 
Napotil pa me je na pristojni organ 
Ministrstvo za notranje zadeve, ter posredoval 
tel. Številko, na katero naj se obrnem. Prijazno 
se mi je zahvalil za klic in opravičil za čakanje 
na odgovor ter zaželel lep dan. 

29) Ali je v dohodninski napovedi potrebno 
prikazati tudi dohodek od prodaje delnic, ki 
so prvič zamenjale lastnika (npr:. kupila sem 
delnice NKBM in jih nato prodala - ali je 
potrebno to prikazati?). 

Svetovali so naj pokličem na Davčni urad 
Republike Slovenije in me vprašali, če želim 
njihovo številko ter mi jo tudi posredovali. 
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30) Ali je mogoče na portalu e-Uprava videti 
GERK-e (pregledna karta kmetijskega 
gospodarstva) svoje kmetije? 

Uslužbenka me je vprašala, če želim samo 
vpogled parcele, kje je in kako zgleda. 
Povedala sem ji da to iščem. Potem mi je 
svetovala, da naj grem na portal Prostor.gov.si, 
kjer se nahaja javni vpogled o nepremičninah. 
Vse si lahko ogledam z vpisom parcelne 
številke. 

31) Hotela sem postaviti vprašanje ali lahko 
postavim reklamni pano ob dovozu na 
avtocesto in kakšna dovoljenja rabim za to. 
(Poskusi klica: 29.2. In 1.3, ob 15.45 in 
13.40 o.p. MK) 

Odgovora v času mojega klica ni bilo, ker so 
bili vedno vsi operaterji zasedeni. 

32) Ali je možno podaljšati osebno izkaznico za 
mojo babico, ki težko hodi in bi zaradi tega 
zelo težko odšla do upravne enote? Torej 
ali je možna taka storitev na domu s strani 
upravne enote ali MNZ? 

Odgovorjeno je bilo da ne, saj se taka storitev 
lahko opravi samo osebno na upravni enoti ali 
MNZ. Povedal je še, da niso še potekali 
pogovori o takih storitvah na domu. 

33) Kam oz. na koga se lahko obrnem, če mi je 
potekla osebna izkaznica, ki jo nujno 
potrebujem, potnega lista pa tudi nimam? 
Pri tem pa je težava, da potujem čez dva 
dni in mi običajen postopek pridobitve 
osebne izkaznice nebi omogočil tako hitre 
izdaje. 

Tu so mi kot prvo možnost navedli, da naj se 
obrnem na svojo upravno enoto. Rekli pa so 
tudi, da je možnost in sicer v nujnih primerih 
(bolezen, služba), da se obrnem direktno na 
Ministrstvo za notranje zadeve in sicer z 
vlogo. Ker pa je bila neka bližnja oseba že v tej 
situaciji, sem vedela da obstaja še ena 
možnost, zato sem se pozanimala še o tem. 
Povedali so mi, da se lahko zglasim tudi na 
Upravni enoti Celje, kjer izdelujejo potne liste. 
Na ta način bi lahko v istem dnevu prišla do 
potnega lista, seveda pa bi se prej morala 
pozanimati o delovnem času in se tam zglasiti 
osebno. 

34) Kdaj začne dejansko teči rok osmih dni za 
naznanitev izgube osebne izkaznice, od 
dne, ko sem jo izgubila ali odkar jo 
pogrešam, oziroma kakšen je postopek v 
primeru, da osebne izkaznice do danes 
sploh nisem pogrešala, niti nisem naznanila 
njene izgube, ker je nisem potrebovala, 
medtem pa je lahko že potekla njena 
veljavnost. 

Po zakonu, začne rok teči od dne, ko sem jo 
dejansko pogrešila tudi če zato nisem vedela; 
po naznanitvi izgube pa lahko zaprosim za 
novo izkaznico. 

35) Kje bi lahko pridobil osebni digitalni 
certifikat, kakšna je cena? 

Osebni digitalni certifikat lahko dobim na 
vsaki upravni enoti, digitalni certifikat je 
brezplačen - ni treba plačati takse. 
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36) Zanimalo me je ali lahko oseba brez 
državljanstva (apatrid), ki zakonito prebiva 
v Republiki Sloveniji, pridobi dovoljenje za 
organiziranje javne prireditve. 

Oseba mi ni znala odgovoriti na moje 
zastavljeno vprašanje, zato mi je ponudila 
telefonsko številko Ministrstva za notranje 
zadeve (01-428-4000), ki je pristojen za 
urejanje teh zadev. 

37) Kako poteka postopek inšpekcijskega 
nadzora v primeru, da je bil inšpekcijski 
nadzor opravljen na podlagi lažne prijave? 

Ker sem opisala resničen primer lažne prijave 
je bil odgovor: najbolje, da se obrnete na 
konkretni inšpekcijski urad. Želite telefonsko 
številko ali e-naslov? Samo trenutek. In sem 
dobil telefonski številki sanitarne in tržne 
inšpekcijske službe. 

38) Čez mesec dni se bom poročila in čez 6 
mesecev spremenila stalno prebivališče. 
Zanima me, če lahko počakam s 
spremembo priimka in izdajo novih 
dokumentov do takrat, ko bom podala tudi 
vlogo za spremembo prebivališča, ali 
moram storiti spremembo priimka v 
dokumentih v roku 30 dni in nato kasneje 
še enkrat spremeniti dokumente za 
spremembo prebivališča? 

Odgovor na moje vprašanje je bil, da mi pri 
mojem vprašanju ne zna povedati, kako in kaj 
in naj se obrnem na Ministrstvo za notranje 
zadeve. Nato pa mi je posredovala še 
telefonsko številko tega ministrstva. 

39) Če kot lastnik enkratnega naložbenega 
zavarovanja predčasno (pred potekom 10 
let) prekinem zavarovanje, katere davke 
moram plačati? 

Glede na posredovano vprašanje se za 
odgovor obrnite na Davčno upravo, telefon 
01/478 2700. 

40) Ali lahko dobim podatek, kolikšno plačo 
imajo profesorji na Fakulteti za strojništvo 
in na Fakulteti za upravo? 

Oseba, ki se je oglasila, mi je prijazno rekla: to 
je podatek javnega značaja, zatorej ga lahko 
vsakdo pridobi. Rekla mi je, da se moram za ta 
podatek prijaviti na 'moja uprava' in nato 
klikniti na javne plače, ki se nahaja v okvirčku 
'upravi podatki'. To sem storila. Prijavila sem 
se, nakar so mi poslali uporabniško geslo. 
Povezava "javne plače" pa je seveda razdeljen 
na seznam organov (uporabnikov proračuna). 
Našla sem FU in FS, toda tam se je prikazal 
napis: 'Podatkov o plačah za izbran organ ni 
na voljo'. Isto je pisalo pred prijavo na portal. 
Problem je tudi tičal v dejstvu, da sem FU in 
FS iskala pod črko F, nakar sem ugotovila, da 
se fakulteti nahajata pod črko U (Univerza v 
Ljubljani). 

41) Ali lahko obiščem zobozdravnika v tujini, 
čeprav mi je CORIS zdravstveno 
zavarovanje že poteklo? 

Obrnite se na agencijo CORIS. 
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42) H komu se moram obrniti, ko napišem 
oporoko? Ali je možno oporoko 
posredovati pristojnemu organu preko 
interneta? 

Obrniti se moram na Ministrstvo za 
pravosodje, kjer mi bodo odgovorili na 
vprašanje. 

43) Na vašem portalu e-uprava nisem uspela 
najti informacij o študiju na daljavo. Mi 
lahko prosim izdate malo več informacij s 
tega področja, saj me še posebej zanima 
postopek prijave za študij na daljavo v 
tujini? 

Na klicnem centru e-uprave me je gospod 
najprej vprašal, za katero vrsto študija na 
daljavo se zanimam. Odgovorila sem mu, da 
me zanima visokošolski in univerzitetni študij 
na daljavo. Sledilo je njegovo vprašanje, če bo 
študij na daljavo potekal v državi članici EU ali 
drugje. Odgovorila sem mu, da se zanimam za 
študij na daljavo v državi članici EU. Vprašal 
me je, v točno kateri državi članici EU želim 
študirati na daljavo. Odgovorila sem mu, da 
me zanima študij na daljavo v Avstriji. Na 
koncu me je prosil, da malo počakam ter mi 
sporočil, da ima vsaka država članica svojo 
institucijo ERASMUS, ki je koordinator za 
študij na daljavo in, da se naj obrnem nanjo. 
Sporočil mi je prav tako njihovo kontaktno 
številko 01/586 42 33 in ime odgovorne osebe 
za študij na daljavo, to je Neža Pajnič, ki je 
pomočnica direktorice. 

44) Katera dovoljenja potrebujemo za javno 
prireditev? 

Gospa je rekla, da je odvisno za kakšno 
prireditev gre in me napotila po odgovor na 
Ministrstvo za notranje zadeve, ter mi prijazno 
povedala številko MNZ- 01 4284000. 

45) Ali se lahko na osebo, ki ni državljan RS, in 
ne živi v RS prenese lastništvo 
nepremičnine, ki se nahaja v RS. 

Oseba ni uspela priti do podatka, dala sem ji e-
naslov na katerega mi po poskušala poslati 
odgovor, potem ko se bo posvetovala z 
nekom, ki je za to področje pristojen. 

46) Rabila bi pomoč pri delu v trgovini in me 
zanima pod katerimi pogoji mi lahko pri 
tem pomagajo ožji družinski člani, ki pa so 
drugače že drugje redno zaposleni. 

Napotili so me  na Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve in mi posredovali 
telefonsko številko. 
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47) Zanima me, ali se je možno redno vpisati 
na Visoko šolo za zdravstvo (radiologija), 
po tem, ko sem se leta 2004 prvič vpisal na 
Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo 
(biokemija), kjer sem se po prvem letu 
izpisal in se vpisal na Fakulteto za upravo, 
kjer bom letos tudi diplomiral. Zanima pa 
me tudi, kako bi bilo v primeru, da bi 
nadaljeval s študijem na Fakulteti za upravo 
(uprava 2. stopnja) -> magistrski študij. Ali 
bi se bilo možno v tem primeru vpisati na 
Visoko šolo za zdravstvo (radiologija), se 
pravi, da bi vzporedno obiskoval magistrski 
program na Fakulteti za upravo (uprava 2. 
stopnja) in dodiplomski študijski program 
na Visoki šoli za zdravstvo (radiologija). 

V študijski program Radiologija (redni študij) 
se lahko vpišete kot diplomant – z diplomo 
Fakultete za upravo, na razpisana vpisna mesta 
za diplomante; prijavni rok v času od 20. do 
30. septembra s prijavnim obrazcem DZS 
1,71/4. O vzporednem študiju (dodiplomski – 
magistrski) pa vam v tem trenutku še ne 
morem dati dokončnih informacij, ker je ta 
vsebina še v postopku odločanja. 

48) Pri nas doma imamo motorno kolo - 
Horex, ki smo ga sestavili iz več sestavnih 
delov. Te sestavne dele pa smo pridobili iz 
več koncev Slovenije, iz tujine, nekaj pa 
smo jih naredili sami doma. Horex spada 
med vozila, ki so starejša od 25 let (letnik 
53) in torej spada med starodobna motorna 
vozila. Ker pa smo ga sestavili sami, 
nimamo nobene dokumentacije o 
lastništvu, o obstoju tega vozila pred tem. 
Kako bi sedaj lahko pridobili vso potrebno 
dokumentacijo in registrirali Horex? 

Oseba iz klicnega centra me je napotila na 
Direkcijo za ceste in mi podala številko 
(01/4788172), kamor naj pokličem. 

49) Izgubil sem potni list. Kaj storiti naprej? Najprej javiti upravni enoti stalnega bivališča, 
in sicer najkasneje v osmih dneh od izgube. 
Izpolniti je potrebno obrazec, kjer se napiše 
natančne okoliščine od izgube. Nato ga 
matična upravna enota v imenu stranke 
prekliče. Ko je preklic objavljen v UL RS, se 
lahko izda nov potni list. 
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50) Zanima me ali je možno podaljšati 
avtomobilsko zavarovanje preko portala e-
Uprava? Zanima me tudi, ali je možno 
plačilo preko spletnega bančnega okenca 
SKB-neta? 

Odgovor uslužbenke klicnega centra je bil, da 
je možno podaljšanje avtomobilskega 
zavarovanja in sicer preko spletnega naslova: 
https://e-
uprava.gov.si/storitve/epodaljsanje/vstop.esju
, kjer lahko podaljšamo avtomobilsko 
zavarovanje. Glede vprašanja, ali je možno 
plačilo preko spletnega bančnega okenca SKB-
net pa je bil odgovor uslužbenke, da to ni 
možno, le preko Monete, spletne banke 
Abanet, kartice Activa, MasterCarda, Vise, 
Vise Electron, Diners in pametne kartice 
Maestro-s čipom. 

51) Ali je možna posvojitev polnoletne osebe?  Posvojitev polnoletne osebe v RS ni možna. 
Posvoji se lahko samo otroke mlajše od 10 let 
brez njihovega soglasja, starejše od 10 let (do 
18) pa lahko posvojimo z njihovim soglasjem. 

52) Zanima me, kakšni so pogoji za ustanovitev 
popoldanskega s.p. Na portalu sem sicer 
našla informacije o ustanovitvi s.p.-ja, 
vendar ni bil omenjen popoldanski s.p.? Ali 
je potreben vstopni kapital? Ali je nujno, da 
je oseba že zaposlena ali to ni relevantno? 

Gospa, s katero sem se po telefonu 
pogovarjala, ni vedela odgovora na moje 
vprašanje. Tako da sem morala čakati 2 
minuti, da se je (predvidevam) posvetovala z 
nekom, ki bi vedel odgovor na to vprašanje. 
Ker konkretnega odgovora kontaktna oseba ni 
vedela, me je napotila na javno agencijo RS za 
podjetništvo in tuje investicije. Dobila sem 
telefonsko številko in elektronski naslov, s 
katerim lahko raziskujem naprej. Na to 
agencijo sem tudi poslala vprašanje, vendar 
odgovora še nisem prejela. 

53) Podaljšati moram vozniško dovoljenje (do 
sedaj sem bila voznik začetnik). Na e-
portalu je omenjeno, da je potrebno za 
podaljšanje tudi potrdilo o uspešno 
opravljenem programu za voznika 
začetnika. Ali v mojem primeru potrebujem 
to potrdilo in kje ga pridobim? 

Ker ni točno vedela, ali ga potrebujem ali ne, 
me je preusmerila na Ministrstvo za notranje 
zadeve. 

54) Zanima me, ali moram zadevi za 
podaljšanje vozniškega dovoljenja priložiti 
zdravniško spričevalo specialista za 
medicino dela, prometa in športa, ali lahko 
priložim le potrdilo okulističnega pregleda 
pri okulistu eno leto nazaj ali moram 
ponovno na pregled? Namreč pred enim 
letom sem zamenjala očala z novo dioptrijo 
in bi bil po mojem mnenju po enem letu 
ponoven pregled nesmiseln. 

Najbolje bo, če pokličete na vašo upravno 
enoto, oni bodo vedeli in vam odgovorili. Mi 
smo le pristojni, da napotimo na pravi 
pristojni organ, ne pa za vsebinska vprašanja. 
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55) Zanima me, kolikšna kvadratura objekta je 
dovoljena na kmetijskih zemljiščih brez 
gradbenega dovoljenja?  

Odgovor klicnega centra je bil, da so pristojni 
za to zadevo na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter naj se obrnem na 
njih. Povedali so mi kontaktno telefonsko 
številko: 01/4789000 in e-mail: 
gp.mkgp@gov.si. 

56) Zanimam se za vzporedni študij in me 
zanima, do kdaj je potrebno oddati prošnjo 
za vzporedni študij? In kakšni so pogoji za 
vzporedni študij? Namreč rada bi 
vzporedno študirala poleg na Fakulteti za 
Upravo še na Fakulteti za gradbeništvo in 
geodezijo. 

V klicnem centru so mi odgovorili, da se ne 
morem vzporedno vpisati na drugo fakulteto v 
času razpisov, ampak je posebni razpisni rok, 
v katerem moram fakulteti poslati prošnjo in 
priloge (od 20.9 do 30.9.2008). In povedali so 
mi, da je postopek za razpis za vzporedni 
študij za leto 08/09 že objavljen na www. 
vpis.uni-lj.si. 

57) Kaj narediti, če opaziš, da ti je potekla 
osebna izkaznica v času, ko si v tujini? Sem 
lahko kaznovana?  

Če opazite v tujini, da vam je pretekla osebna 
izkaznica se morate obrniti na veleposlaništvo. 
Tam vam izdajo potrdilo o prehodu čez mejo. 
Drugače ne morete prestopiti meje. Če pa 
opazite pred prečkanjem, pa morate narediti 
novo.  

58) Glede na to, da je na portalu e-uprava tudi 
rubrika šola, izobraževanje, mladi in da so 
znotraj tega sklopa še naslednje teme: 
Predšolska vzgoja, osnovno šolstvo, srednje 
šolstvo, Višje strokovno izobraževanje in  
Visoko šolstvo, sem operaterko pri telefonu 
vprašala naslednje: Sem študentka 3. letnika 
fakultete za upravo. Letos bom začela pisati 
diplomo, hkrati pa bi se vpisala na 
Fakulteto za management v Kopru, v 1. 
letnik. Ali je možen redni vpis na Fakulteto 
za management in če je, kako v primeru, da 
pred končanim študijem na Fakulteti za 
management že diplomiram na Fakulteti za 
upravo? Lahko vse letnike na Fakulteti za 
management v Kopru opravljam redno, 
kombinirano ali izredno? 

Gre za vzporedni študij. Obrnite se na 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo. Povedala mi je tudi telefonsko 
številko: 01/478 46 00. 

59) Ali lahko ima nekdo prijavljenih več 
začasnih prebivališč? 

Najprej mi je gospa v klicnem centru dejala, 
naj počakam trenutek. Potem pa mi je 
odgovorila, da ima lahko oseba samo eno 
začasno prebivališče. 
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60) Kaj moram storiti v primeru, ko moj otrok, 
ki je mladoleten, potuje v tujino v 
spremstvu mojih znancev in brez staršev. 

Poleg osebne izkaznice (če potuje v države 
EU) in potnega lista (v določene države), 
potrebuje tudi potrdilo, s katerim dovoljujem 
prehod meje ob odsotnosti staršev. Zglasiti se 
moram na moji upravni enoti, kjer dobim 
posebno potrdilo, ki ga podpišem in s tem 
dovolim mojim znancem, da potujejo čez 
mejo z mojim otrokom. Potrdilo izročim 
znancem s katerim potuje. 

61) Moje vprašanje se je navezovalo na davke 
in sicer na dohodnino od dobička od 
odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih 
deležev ter investicijskih kuponov. Moje 
vprašanje pa je bilo, kako se to dohodnino 
izračuna. 

To dohodnino se izračuna tako, da od osnove 
(naš dobiček), odštejemo 20%. Torej se to 
dohodnino izračuna tako, da se od našega 
dobička pri posameznem vrednostnem papirju 
odbije 20%. 

62) Ali je občina dolžna pomagati študentom 
organizirati prevoz, če so študentje iz 
Prekmurja, študirajo v Ljubljani in ni 
rednega javnega prevoza?  

Oseba mi ni vedela konkretno odgovoriti na 
vprašanje. Povedala mi je, da je treba izpolniti 
obrazec oz. vlogo za subvencioniranje. Podala 
mi je naslov internetne strani kjer lahko 
obrazec najdem 
(http//www.mvzt.gov.si/index.php?id=336(0
#)3052. Povedala mi je tudi, da se glede 
zneska potem uvrsti na lestvico. Drugače pa se 
naj obrnem na Ministrstvo za šolstvo in šport.  

63) Kakšna je razlika med dovoljenjem za 
nabavo orožja in dovoljenjem za nošenje 
oz. posest orožja? 

Kontaktna oseba mi na vprašanje ni znala 
odgovoriti, napotila me je najprej na strani e-
uprave, ki pokrivajo to področje. Ko sem ji 
omenil, da sem to že sam pregledal, pa me je 
napotila na MNZ, ker mi bodo tam najbolje 
pomagali, ponudila mi je tudi kontaktne 
podatke.  

64) Imam vprašanje povezano s pogrebom. 
Moja babica je rojena na Hrvaškem in že 
vrsto let živi v Sloveniji, kjer ima tudi 
državljanstvo RS. Na žalost je situacija taka, 
da je sedaj na smrtni postelji in je izrazila 
željo, da bi jo pokopali v rodnem kraju. 
Zanima me, kako je s prevozom pokojnika 
čez mejo, kakšna je procedura in katere 
dokumente rabimo za to? 

Odgovora nisem dobila, kljub temu da so vzeli 
moje podatke in mi rekli da mi bodo odgovor 
podali naknadno. 
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65) Če ženski poteče pogodba za določen čas v 
času porodniškega dopusta, ali je 
upravičena za zadnje 12-mesečno povprečje 
nadomestila plače za ves čas porodniškega 
dopusta ali samo do trenutka, ko se ji 
pogodba za določen čas izteče? 

Gospa na klicnem centru je bila zelo prijazna 
in se je zelo potrudila, da bi razumela moje 
vprašanje, nato me je prosila, naj za trenutek 
počakam na liniji, čez približno minuto se je 
ponovno javila in mi sporočila, da na moje 
vprašanje ne najde primernega odgovora in mi 
svetovala naj se z vprašanjem obrnem na 
Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, odgovor pa naj poskusim poiskati na     
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/, kar pa sem 
že storila pred klicem na klicni center. 

66) Ali je možno imeti več začasnih bivališč? Samo en trenutek, bom preverila - žal bi vas 
usmerila na Ministrstvo za Notranje zadeve. 

67) Kje dobim podatke o tem, kaj vse 
potrebujem za potrditev darilne pogodbe 
na davčni upravi? 

Oglasila se je prijazna gospa in zastavila sem 
svoje vprašanje. Potem me je prosila naj malo 
počakam, čakala sem 5 minut, potem se znova 
oglasi in pravi, da teh podatkov ni na e-upravi 
in vzame še dodatne podatke, kaj bi rada 
podarila v darilni pogodbi, kako mi je ime in 
telefonsko številko. Vprašam jo, ali me bo 
poklicala nazaj in pravi, da ja (vendar zelo 
nezanesljivo rečeno). In res cel dan sem čakala 
na telefonski klic, a ga ni bilo, mogoče bo jutri 
a takrat bom že odšla urejat svoje zadeve. 

68) Želim podaljšati vozniško dovoljenje, 
vendar vozim z očali. Zanima me, kakšno 
sliko potrebujem, glede na to, da sem imela 
kot mlada voznica sliko z očali, sedaj pa naj 
to ne bi bilo več potrebno? 

Kontaktna oseba na klicnem centru se je 
pozanimala o vprašanju, vendar za to ni dobila 
konkretnega odgovora. Zato mi je svetovala, 
naj o tej zadevi povprašam organ, na katerem 
nameravam opraviti podaljšanje vozniškega 
dovoljenja in mi podala njegovo telefonsko 
številko. 

69) Imela sem teto v Nemčiji, ki je pred 
kratkim umrla. Za njeno smrt smo izvedeli 
šele po pogrebu. Glede na to, da je imela 
teta dvojno državljanstvo (slovensko in 
nemško), me zanima, ali je možno njene 
posmrtne ostanke prepeljati v Slovenijo? 
Zanima pa me tudi, kako je z dedovanjem, 
kajti teta ni imela svojcev v Nemčiji - ali le 
to poteka pred slovenskim ali nemškim 
sodiščem? 

Po dolgotrajnem premisleku in brskanju po 
internetu je kontaktna oseba odgovorila, da 
glede dotičnega problema odgovora ne najde, 
me je pa usmerila na Ministrstvo za notranje 
zadeve. Glede na to, da odgovora ni našla, me 
je prosila, naj ji dam e-naslov, na katerega mi 
bo v nekaj delovnih dneh odgovorila glede te 
življenjske situacije. Na koncu pogovora se je 
zahvalila za klic in me v upanju na ugodno 
rešitev problema lepo pozdravila. 
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70) Kako lahko pridobimo podatke o osebi, o 
katerih državni organi ne vodijo nobenih 
podatkov, saj ta oseba nima stalnega 
prebivališča, nima zdravstvenega 
zavarovanja…? Iščemo pa jo, ker nam je z 
najemom lokala, katerega smo ji dali v 
najem, povzročila denarno škodo, proti njej 
pa smo že vložili tožbo. Kakšen je 
postopek za iskanje take osebe, ter kakšne 
posledice jo prizadenejo ob morebitni 
najdbi? 

Na klicnem centru niso znali odgovoriti na 
moje vprašanje. Dali so mi telefonsko številko 
MNZ-ja. 

71) Ali lahko prometno dovoljenje podaljša 
tudi oseba, ki ni lastnik avtomobila, vendar 
ima vse potrebne dokumente, saj je lastnik 
tisti trenutek v tujini? 

Odgovor klicnega centra je bil, naj grem na 
spletno stran e-uprava in na prvi strani je 
povezava, kjer piše, kako se podaljša 
prometno dovoljenje. In če imaš vse urejeno 
lahko podaljša prometno dovoljenje tudi 
oseba, ki ni lastnik avtomobila. 

72) Podaljšanje vozniškega dovoljenja za 
mladega voznika, ki vozi z očali ali lečami. 
Ali potrebujem ob podaljšanju vozniškega 
dovoljenja novo zdravniško potrdilo? Ali 
mi bodo podaljšano vozniško dovoljenje 
veljajo do mojega 80. leta starosti? 

Odgovorili so naj se obrnem direktno na 
upravno enoto, kjer bi bodo povedali vse 
odgovore na moja vprašanja. 

73) Katere pogoje mora izpolnjevati kmetijsko 
zemljišče (npr. travnik, njiva), da lahko za 
to zemljišče pridobimo gradbeno 
dovoljenje? 

Kontaktna oseba me je napotila na portal e-
uprava, saj naj bi bilo že tu nekaj objavljeno 
ter rekla, da bi se bilo dobro obrniti še na 
Ministrstvo za okolje in prostor. Na portalu e-
uprava me je napotila na "okolje in prostor - 
graditi in bivati - izdaja gradbenega 
dovoljenja". S spletne strani mi je prebrala, kaj 
piše glede vloge za izdajo gradbenega 
dovoljenja, kaj moramo priložiti, kakšni so 
stroški itd. Ko sem ji povedala, da sem to že 
pregledala, ampak me zanimajo konkretni 
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetijsko 
zemljišče, da lahko pridobi gradbeno 
dovoljenje, me je napotila še na pravno 
podlago, in sicer Zakon o graditvi objektov. 
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74) Gre za ženo, ki je Slovenka in se je v Italiji 
poročila z Italijanom in imata dva otroka. 
Zdaj pa želita bivati v Sloveniji. Kakšen je 
postopek pridobitve državljanstva za očeta 
ter kaj je z otrokoma in njunima 
državljanstvoma? Ali se lahko za očeta in 
otroka pridobi dvojno državljanstvo in v 
primeru dvojnega državljanstva, kje se 
plačuje davke? Koliko stanejo obrazci za te 
postopke in koliko časa lahko traja 
pridobitev državljanstva? 

Oseba lahko pridobi slovensko državljanstvo, 
če je že najmanj 3 leta poročena z državljanom 
RS in če dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno 
vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje in ima 
urejen status tujca. Za ostala vprašanja me je 
oseba napotila za pridobitev informacij na 
svoji upravni enoti in na Ministrstvo za 
notranje zadeve. Za MNZ mi je podala 
telefonsko številko: 01/428 400 in e-naslov: 
gp.mnz@gov.si. 

75) Ali  obstaja  v primeru, da mi je potni list 
potekel in novega ni mogoče dobiti prej kot 
v treh dneh, potni list pa rabim prej,  
kakšno potrdilo, certifikat namesto le-tega, 
ki se lahko uporabi za prehod državne 
meje?  

Dokument oz. potrdilo, ki bi nadomestilo 
potni list za prehod državne meje ne obstaja. 
Potrdilo, da je potni list v izdelavi, ne 
zadostuje za prehod državne meje. 

76) Ali je možno elektronsko naročanje pri 
zdravniku in elektronska izdaja receptov? 

Podrobnosti o vprašanju še nimajo. Rekli so 
naj se obrnem na Ministrstvo za zdravje in 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

77) Napisal sem oporoko in jo ne želim imeti 
doma. Zanima me, kaj naj naredim? 

Na vprašanje nisem dobil odgovora. Rekla mi 
je, naj se obrnem na Ministrstvo za 
pravosodje. 

78) Katere dokumente potrebujem za 
potovanje v Ameriko, če sem stara 15 let? 
Ali potrebujem spremstvo polnoletne 
osebe/starša/skrbnika ali grem lahko sama? 
Ali potrebujem vizo? 

Potrebuješ veljavni potni list. Lahko greš sama 
brez spremstva. Vizo potrebuješ le v primeru, 
če si v Ameriki več kot 90 dni. Za dodatne 
informacije se obrni na Veleposlaništvo ZDA 
na številko: 01 200 55 00. 

79) Vprašala sem: v neki štiričlanski družini 
mama umre, ostanejo pa brezposeln oče in 
dva otroka. Ali je oče upravičen do kakšne 
državne pomoči pri njenem pogrebu? 

Gospa mi ni znala točno odgovoriti, je pa 
rekla, da če je bila gospa zavarovana, je oče 
upravičen do državne pomoči, če pa ni bila, pa 
na žalost ni upravičen in me hkrati napotila na 
Ministrstvo za zdravstvo.  

80) Moje vprašanje je na  področju spremembe 
namembnosti. Parcela se nahaja v bližini 
hiš, zraven pa je tudi že elektrika in voda. 
Zanima me sledeče, če takšne okoliščine 
pripomorejo, da bi se  hitreje razrešila 
vloga. 

Prosimo vas, če se za dodatne informacije 
obrnete na Ministrstvo za okolje in prostor, 
geodetska uprava, njihova telefonska številka 
pa je 02 478 48 00. 

81) Vprašanje se je glasilo, kakšen je postopek, 
če hočem izvoziti osebno vozilo v tretjo 
državo (ne EU)?  Na portalu sem zasledila, 
da je zapisan samo postopek, ko hočemo 
uvoziti vozilo iz tujine. 

Na odgovor sem čakala 3 minute in na koncu 
mi je samo rekla, da žal ne ve, kako ravnati v 
tem primeru in naj se obrnem na Ministrstvo 
za promet (agencija za ceste) in mi tudi 
posredovala številko agencije. 
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82) Kaj moraš predložiti za uveljavitev 
preživnine iz tujine, če zadevo prepustiš 
Ministrstvu za delo, dom in socialne zadeve 
in kdo je upravičen do nadomestila 
preživnine iz tujine? 

Na klicnem centru so mi rekli, da točnih 
informacij nimajo in da naj se obrnem na 
Ministrstvo za delo dom in socialne zadeve 
(tel. Št. 013697700), saj imajo oni natančne 
informacije, ali pa naj se obrnem na lokalni 
Center za socialno delo.  

83) Kaj potrebuješ za pridobitev zdravstvene 
kartice za novorojenčka ker potuješ v 
tujino? 

Operater na klicnem centru me je po premoru 
preusmeril na Zavod za zdravstveno 
zavarovanje, na tel. št. 013077200, ali na 
Ministrstvo za zdravje.  

84) Kaj se zgodi z delovno knjižico po 
prenehanju pogodbe o zaposlitvi oziroma 
ali mora bivši delodajalec delovno knjižico 
izročiti meni ali bodočemu delodajalcu (če 
imam že novo pogodbo o zaposlitvi)? 

Zvezo sem dobila takoj, odgovora na 
vprašanje pa žal ne. Sogovornik me je napotil 
na Ministrstvo za delo in socialne zadeve. 
Prosila sem ga za kontakt in prijazno mi je 
posredoval telefonsko številko. 

85) Ženska stara 48 let ima 30 let delovne dobe, 
invalid II. Kategorije, polovično skrajšan 
delovni čas (4 ure), kdaj se lahko upokoji? 

Pridobitev invalidske pokojnine je možna s 50 
leti. Glede na to, da se zakon spreminja, se 
lahko v naslednjih dveh letih starostna doba 
poveča. Za dodatne informacije in izračun se 
obrnite na Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije. 

86) Ali lahko tujec (iz Kanade), ki ima vozniško 
dovoljenje v tujini opravljeno pri 17. letih in 
že lahko vozi brez spremstva, tudi pri nas 
vozi vozilo? (Tam lahko dobijo vozniško 
dovoljenje pri 16. letih, potem pa 1 leto 
vozijo v spremstvu.) 

Voznik ne sme voziti vozil kategorije B in C 
dokler ne dopolni 18 let. Vozila kategorije D 
in E pa lahko vozi, ko dopolni 21 let. 

87) IZREDNO sem bila vpisana na neko 
fakulteto, potem pa sem se prepisala na 
drugo fakulteto na REDNI študij. Zanima 
me, če imam še vedno možnost ponavljati 
letnik ali pa podaljšati absolventski status? 
Koliko mesecev bo trajal status 
absolventov, ki bodo letos končali študij po 
bolonjskem programu? 

Za te podatke se obrnite na fakulteto na kateri 
študirate. 
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Št. Vprašanje Odgovor 

88) Na spletni strani e-uprava sem poiskala 
vlogo za pridobitev dovoljenja za nabavo 
orožja (civilno orožje), pri katerem sem 
naletela na težavo, in sicer, kako izpolniti 
točko 3.1, v kateri je potrebno izpolniti 
kvadratke pri ustrezni kategoriji (A, B, C ali 
D) in ustrezno označiti pred posamezno 
številko. 

Operaterka, ki se je oglasila, je takoj, ko sem ji 
razložila situacijo, vedela, zakaj kličem in 
razumela, kaj mi predstavlja težavo, nato sem 
nekaj sekund počakala (za čakanje se mi je 
prijazno in ustrezno opravičila), nakar mi je 
razložila, kako pravilno izpolnim obrazec, 
ponudila mi je tudi telefonsko število najbližje 
upravne enote - ustreznega oddelka, vendar 
sem odklonila, ker številke nisem potrebovala, 
saj mi je že sama dovolj nazorno razložila, 
kako nadalje izpolnim obrazec. Operaterka mi 
je torej pomagala zelo hitro in zelo učinkovito. 

89) Zanimalo me je, katero elektronsko vlogo 
moram uporabiti pri spletnem 
podaljševanju veljavnosti prometnega 
dovoljenja, saj sta pod naslovom spletno 
podaljšanje prometnega dovoljenja 
navedeni vloga za spletno podaljšanje 
veljavnega prometnega dovoljenja in vloga 
za spletno podaljšanje prometnega 
dovoljenja. 

Preusmerili so me na drugo spletno stran 
portala e-uprava, kjer se podaljšanje 
veljavnosti prometnega dovoljenja opravi v 
postopku 6 korakov in mi povedali, da v tem 
postopku ne potrebujem nobene elektronske 
vloge za podaljšanje veljavnosti prometnega 
dovoljenja. 

90) Pogoji za vpis tujca na Univerzo v 
Ljubljani?  

Nimamo dovolj informacij zato se obrnite na 
Univerzo v Ljubljani. 

91) Zanima me, kako je s prijavo začasnega 
bivališča študentov, ki gredo na izmenjavo 
v tujino? Ali je isto kot za ostale, ki se 
začasno odselijo v tujino, ali so morda 
kakšne razlike glede na to, da velikokrat 
študentje še ne vedo točno, kje bodo bivali. 
Kako lahko spremenijo začasno bivališče, 
ko so že v tujini ter se preselijo iz npr. 
študentskega doma v privatno stanovanje? 

Študentje se glede odhoda v tujino prijavijo na 
tisti upravni enoti, kjer imajo prijavljeno 
začasno bivališče in to samo, če bodo v tujini 
več kot 3 mesece. Izpolni se obrazec Prijava 
odhoda v tujino ter se navede lokacijo, kjer 
bodo živeli. Če se oseba v tujini ponovno 
preseli, se ji lahko obrazec spremembe 
začasnega bivališča pošlje po pošti, ali pa se 
oglasi na bližnjem slovenskem konzulatu, kjer 
spremeni prijavo začasnega bivališča. Tako da 
se ne delajo razlike med študenti, ki gredo v 
tujino in ostalimi osebami. 

92) Ali se stroški podaljšanja vozniškega 
dovoljenja povečajo, če vozniško 
dovoljenje ne podaljšam do tistega dne, ko 
mi preteče? Imam očala, ali moram opraviti 
tudi zdravniški pregled, da lahko podaljšan 
vozniško dovoljenje? 

Pri prvem vprašanju, ki sem ga zastavila gospe, 
mi je povedala, da kolikor ji je znano se stroški 
ne povečajo, da pa naj raje preverim še na 
Ministrstvu za notranje zadeve. Za drugo 
zastavljeno vprašanje pa je morala nekam 
preveriti in mi je nato sporočila, da moram 
opraviti zdravniški pregled in to pri 
dispanzerju medicine dela, ni pa to potrebno, 
če imam že zdravniško potrdilo, ki ni starejše 
od 2 let. 
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Št. Vprašanje Odgovor 

93) V tujini sem izgubil vse dokumente. 
Naknadno so mi sporočili, da so najdeni ter 
da mi jih bodo poslali po pošti v Slovenijo. 
Po prihodu v Slovenijo sem želel voziti 
avto, vendar nisem mogel brez vozniškega 
dovoljenja, na policijski postaji pa mi niso 
dali potrdila za začasno dovoljenje, ker ga 
lahko dajo samo v primeru, da izgubim 
dokument in ga grem na upravno enoto na 
novo izdelati, ne pa takrat, ko dokument 
izgubim in vem, da ga bom kasneje dobil. 
Kako lahko v tem času (preden prispejo 
dokumenti) vozim avto? 

Oseba na drugi strani mi ni znala točno 
povedati, me je pa napotila na krajevno 
pristojno upravno enoto ter mi dala številko. 

94) S katerimi podatki o občanu upravna enota 
razpolaga oz. kaj vse upravna enota ve o 
meni? 

Uslužbenka me je usmerila na upravno enoto, 
dala mi je telefonsko številko. Torej odgovora 
v prvem poizkusu nisem dobil in posledično 
sem našel pomanjkljivost klicnega centra. 

95) Zanima me, ali je potrebno za namestitev 
sončnih kolektorjev na privatni hiši 
pridobiti kakšna dovoljenja? 

V primeru, če imate v lasti vsa ustrezna 
gradbena dovoljenja glede privatne hiše, 
dovoljenje za namestitev sončnih kolektorjev 
ni potrebno. V nasprotnem primeru morate 
ustrezna dovoljenja pridobiti na Ministrstvu za 
okolje in prostor oz. na upravni enoti. 

96) Na privatni zemlji želim namestiti talne 
kolektorje za toplotno črpalko zemlja - 
zrak. Ali moram pri tem pridobiti kakšna 
ustrezna dovoljenja oz soglasja? 

V primeru vseh ustreznih gradbenih dovoljenj 
glede privatne hiše, dodatno dovoljenje za 
namestitev talnih kolektorjev za toplotno 
črpalko zemlja - zrak ni potrebno.                               

97) Želim opraviti izkop vodnjaka na svoji 
parceli. Ali je za to potrebno pridobiti 
kakšno dovoljenje oz soglasje?  

Da, potrebno je pridobiti ustrezno vodno 
dovoljenje s strani Ministrstva za okolje in 
prostor. 

98) Zanima, če je potrebno za zajezitev potoka, 
ki teče na privatnem zemljišču, pridobiti 
kakšna dovoljenja? 

Da, potrebno je pridobiti ustrezno vodno 
dovoljenje s strani Ministrstva za okolje in 
prostor. 

99) Zanima me, ali je potrebno za postavitev 
ograje iz žive meje pridobiti kakšna 
dovoljenja? 

Ne. 

 

3.2.2 Zadovoljstvo z odzivnostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo kontaktne osebe 

 

N 

  Valid Missing 
Mean 

Std. 
Error of 
Mean 

Median Mode 
Std. 
Devia
tion 

Minim
um 

Maxi
mum 
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čakalni čas na 
kontaktno osebo 99 0 4,10 ,096 4,00 5 ,953 1 5 

prijaznost kontaktne 
osebe 

99 0 4,47 ,074 5,00 5 ,733 1 5 

komunikacijske 
sposobnosti kontaktne 
osebe (ali je 
komunicirala na 
razumljiv način) 

99 0 4,25 ,076 4,00 4 ,761 1 5 

trud kontaktne osebe, 
da bi razumela 
vprašanje 

99 0 4,12 ,090 4,00 4(a) ,895 1 5 

poznavanje področja 
na katerega posega 
vprašanje 

99 0 2,88 ,124 3,00 3 1,231 1 5 

zaineteresiranost 
kontaktne osebe, da 
vam pomaga 

99 0 3,91 ,100 4,00 4 ,991 1 5 

jasnost/razumljivost 
odgovora 

99 0 4,04 ,100 4,00 4 ,999 1 5 

uporabnost/koristnost 
odgovora 

99 0 3,27 ,131 3,00 4 1,300 1 5 

popolnost odgovora 
(ali ste dobili vse 
podatke) 

99 0 2,97 ,132 3,00 3 1,313 1 5 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 
 
 

popolnost odgovora (ali 
ste dobili vse podatke)

uporabnost/koristnost 
odgovora

jasnost/razumljivost 
odgovora

zaineteresiranost 
kontaktne osebe, da vam 

pomaga

poznavanje področja na 
katerega posega 

vprašanje

trud kontaktne osebe, da 
bi razumela vprašanje

komunikacijske 
sposobnosti kontaktne 

osebe (ali je komunicir…

prijaznost kontaktne 
osebe

čakalni čas na kontaktno 
osebo

Mean
4,64,44,243,83,63,43,232,82,6

3,0

3,3

4,0

3,9

2,9

4,1

4,3

4,5

4,1

 
 
ocene na lestvici od 1-zelo nezadovoljen do 5-zelo zadovoljen 
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NE DA Total 

  Count % Count % Count % 
Ali ste na vprašanje dobili zadovoljiv odgovor 51 51,5 48 48,5 99 100,0 

Al iste v zvezi z vašim vprašanjem morali opraviti 
več klicev, da ste dobili zadovoljiv odgovor 47 47,5 52 52,5 99 100,0 

Ali vas je kontaktna oseba v zvezi z vašim 
vprašanjem napotila na kak drug organ ali osebo 27 27,6 71 72,4 98 100,0 

Ali je kontaktna oseba vzela vaše podatke in vas 
bo poklicala nazaj 94 94,9 5 5,1 99 100,0 

 

Ali je kontaktna oseba 
vzela vaše podatke in vas 

bo poklicala nazaj

Ali vas je kontaktna 
oseba v zvezi z vašim 

vprašanjem napotila na 
kak drug organ ali osebo

Al iste v zvezi z vašim 
vprašanjem morali opraviti 

več klicev, da ste dobili 
zadovoljiv odgovor

Ali ste na vprašanje dobili 
zadovoljiv odgovor

806040200

5,1

72,4

52

48

 

3.2.3 Splošno zadovoljstvo s klicem 

  

Z oceno od 1 do 5 
ocenite 

zadovoljstvo s 
klicem, ki ste ga 
opravili, v celoti 

Z oceno od 1 do 5 
ocenite zadovoljstvo 
s klicnim centrom 

glede na 
pričakovanja, ki ste 
jih imeli pred tem 

Z oceno od 1 do 
5 ocenite 

zadovoljstvo s 
klicnim centrom 
glede na idealno 

storitev 
N Valid 99 98 98 
  Missing 0 1 1 
Mean 3,54 3,06 3,27 
Std. Error of Mean ,098 ,092 ,090 
Median 4,00 3,00 3,00 
Mode 4 3 4 
Std. Deviation ,972 ,906 ,892 
Minimum 1 1 1 
Maximum 5 5 5 
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Z oceno od 1 do 5 
ocenite zadovoljstvo s 

klicnim centrom glede na 
idealno storitev

Z oceno od 1 do 5 
ocenite zadovoljstvo s 

klicnim centrom glede na 
pričakovanja, ki ste jih 

imeli pred tem

Z oceno od 1 do 5 
ocenite zadovoljstvo s 

klicem, ki ste ga opravili, 
v celoti

Mean
3,63,53,43,33,23,13

3,3

3,1

3,6

 
ocene na lestvici od 1-zelo nezadovoljen/bistveno pod pričakovanji/zelo daleč 
od idealnega do 5-zelo zadovoljen/bistveno nad pričakovanji/bistveno nad 
idealnim 
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3.2.4 Prihodnja uporaba 

  

Z oceno od 1 do 5 
ocenite kako verjetno 
boste uporabo klicnega 
centra priporočili drugim 

ljudem s podobnimi 
vprašanji 

Z oceno od 1 do 5 ocenite 
kako verjetno boste 

ponovno poklicali klicni 
center, če boste potrebovali 

pomoč pri opravljanju 
storitev na portalu 

N Valid 96 99 
  Missing 3 0 
Mean 3,67 3,69 
Std. Error of Mean ,108 ,093 
Median 4,00 4,00 
Mode 4 4 
Std. Deviation 1,063 ,922 
Minimum 1 1 
Maximum 5 5 

 

Z oceno od 1 do 5 
ocenite kako verjetno 

boste ponovno poklicali 
klicni center, če boste 
potrebovali pomoč pri 
opravljanju storitev na 

portalu

Z oceno od 1 do 5 
ocenite kako verjetno 

boste uporabo klicnega 
centra priporočili drugim 

ljudem s podobnimi 
vprašanji

Mean
43210

3,7

3,7

 
ocene na lestvici od 1-zagotovo ne bom do 5-zagotovo bom 
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3.2.5 Predlogi za izboljšave 

45

5
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2

4
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1

4

1

1

1

1

2
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bolj izobraženi agenti (ne samo poznavanje tistega
kar je na internetu, da bi bilo manj preusmeritev na

daljši delovni čas

več klicnih številk specializiranih za več področij oz.
življenjskih situacij; razdelitev dela tako, da bi eden

glasba med čakanjem na odgovor

posredovanje kontaktnih podatkov (tel, e-mail,
spletna stran) v primeru preusmeritve na drug organ

povratni klic v primeru, da se odgovor ne najde takoj

večja hitrost odgovarjanja

opravljanje storitev preko kontaktnega centra

pogosta vprašanja in odgovori

brezplačna telefonska številka

govor avtomatske tajnice v tujih jezikih

obvladanje angleščine s strani agentov

neposredna prevezava na tel. številko, kjer lahko
dajo odgovor

prijaznost, brez predsodkov

več informacij na internet

 
 
1) Mislim da si zaposleni pri odgovoru pomagajo z tistim kar piše na internetu, kar sem si pa 

jaz predhodno že ogledala, tako da meni odgovor ni ne vem kako pomagal. Vendar pa se 
mi zdi, da osebi, ki ni ravno vešča dela z računalnikom, klicni center lahko zelo olajša delo. 
Zaposleni pa bi lahko bili malo bolj izobraženi po posameznih področjih (samo ne vem kaj 
je glavno bistvo klicnega centra ali, da ti pomaga pri konkretnem primeru ali da te napoti na 
organe, ki so za to pristojni) in bi tako ljudi preusmerjali glede področje na katerega se 
vprašanje nanaša. 

2) Glede na svojo hipotetično življenjsko situacijo, bi bil zelo zadovoljen, če bi bil podatek za 
povprečje za vpis na vzporedni na FKKT, smer Kemijsko Inženirstvo, dostopen že kar na 
samem portalu e-Uprave. Lahko bi bili zbrani podatki za vse fakultete za vse tri univerze, ki 
bi se lahko po potrebi ažurirali. 

3) Oseba iz klicnega centra bi morala podati bolj konkreten odgovor na zastavljeno konkretno 
vprašanje, ne pa da me je samo naslovila na Ministrstvo za pravosodje. 

4) Menim, da bi lahko imeli daljši delovni čas in ne samo od 8:00-16:00 ure. 

5) Glede na to, da na svoje vprašanje, ki me zanima tudi zaradi sebe in svoje kariere nisem 
dobila odgovora, ker gospod tega pač ni vedel, bi predlagala, da bi imeli v klicnem centru 
boljše poznavanje področij, ki so navedena na spletni strani e-uprave. 
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6) Več razgledanosti, strokovnosti in boljšega poznavanja določenega področja. Mogoče celo 
posodobitev informacijske in komunikacijske tehnologije za hitrejši in celovitejši prenos 
podatkov in informacij. 

7) Predlagam, da bi zaposleni bili dovolj informirani, da bi znali odgovoriti na konkretna 
vprašanja, zato bi bilo mogoče v redu, da bi dodali še kakšno klicno številko z namenom, 
da se področja razdelijo na dva ali več delov in da bi se zaposleni naučili v tistem sklopu  
vse, da bi znali takoj odgovoriti na zastavljeno vprašanje (le v tem primeru je po mojem 
mnenju klicni center uporaben), ne pa da te le preusmerijo - glede na to, da večina 
prebivalstva uporablja internet in zagotovo tudi najprej preberejo, kar jim ponuja portal e-
Uprava in le v primeru, da jim kaj ni jasno, pokličejo. 

8) Na klicnem centru naj se ljudje, ki odgovarjajo na vprašanja klicateljev, razdelijo v skupine 
in vsaka skupina pokriva eno področje javne uprave. Ne pa da, ko klicatelj zastavi 
vprašanje, traja nekaj sekund, da dobi odgovor. 

9) Imeti bi morali več zaposlenih oz. da bi naredili reorganizacijo dela zaposlenih. Tako bi 
nekdo sprejemal klice, ostali pa bi iskali podatke in vsak bi bil zadolžen za neko področje o 
katerem bi imel dovolj znanja in pregleda na spletu. 

10) Predvsem bi bilo potrebno nekaj narediti s popolnostjo odgovorov (uslužbenci s širokim 
znanjem). 

11) Več operaterjev, specializacija na številnejša področja. 

12) Verjetno mora sam portal delovati brezhibno.  

13) Smisel klicnega centra vidim v tem, da na enem mestu uporabniku ponudi čim več 
konkretnih informacij o njegovi življenjski situaciji, zato menim, da bi bilo dobro, da bi 
državljan oziroma uporabnik klicnega centra že ob prvem klicu dobil dovolj ustreznih 
informacij glede na njegovo življenjsko situacijo, tako da mu ne bi bilo potrebno opraviti 
več kot en klic, da izve bistvo za rešitev svojega problema. Napotitev k drugim organom, 
pri katerih naj bi državljan oz. uporabnik pridobil konkretne informacije, naj bi bila prej 
izjema kot pravilo.   

14) Klicni center je možno poklicati samo od 8-16 ure med tednom, kar se mi zdi 
nerazumljivo, kajti določeno število oseb, ki bo po mojem mnenju uporabila storitve 
klicnega centra, bo ravno takrat v službi in tako jim bo onemogočeno, da bi kontaktirali s 
klicnim centrom, ker se osebne zadeve posameznika naj ne bi opravljale v službi. Problem 
vidim tudi v čakanju na odgovor, kjer v določenem trenutku nisem vedela ali je sogovornik 
še na drugi strani linje ter tudi v tem da bi moral biti klicni center opremljen z ažurnimi 
informacijami. 

15) Po zastavljenem vprašanju sem čakala na odgovor, med tem pa je bila tišina. Bolj prijetno 
je, če med tem igra glasba. 

16) Bolj centraliziran informacijski sistem, da bi imeli na klicnem centru širši dostop do 
informacij. To velja za informacije iz področij za katere moramo sedaj dostopati prek 
drugih pooblaščenih organov. 

17) Mogoče širša in hitra dostopnost do še več podatkov za delavce klicnega centra. 

18) Lahko bi mi vsaj dali kontaktno številko organa na katerega bi se morala obrniti, v 
najboljšem primeru bi pa pričakovala da bodo vzeli moj kontakt, se pozanimali in me sami 
obvestili o odgovoru na moje vprašanje. 
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19) Bolje bi bilo, da bi na samem klicnem centru imeli hitre povezave iz različnih področij na 
pristojne organe za katere niso pristojni in da bi klicatelja poklicali nazaj ter mu posredovali 
informacijo.  
Soočanje zaposlenih na klicnem centru z vsemi področji storitev e-uprave.  
Lahko bi tudi uvedli za vsako storitev e-uprave svojo tel. številko, saj bi se tako lahko bolje 
posvetili vsak svojemu področju in bi znali odgovoriti na vsako vprašanje. 

20) Potrebno bi bilo dajati konkretne informacije in odgovore na zastavljeno vprašanje, ne pa 
zgolj napotiti na organ, ki je za taka vprašanja pristojen, saj večina že sama ve v delokrog 
katerega organa spada njihova zadeva. 

21) Več operaterjev in 24 urni delovni čas. 

22) Osebe, ki delajo na klicnem centru, bi morale imeti širši spekter znanja o področjih, ki 
zadevajo portal. 

23) Bilo bi dobro, če bi v klicnem centru še bolj razširili svoja znanja. Drugače pa verjamem, da 
svoje delo obvladajo. 

24) Vsekakor bi bilo dobro, če bi v prihodnosti izboljšali hitrost odgovarjanja na vprašanja ter 
da bi klicatelj pridobil popolne informacije.  

25) Želim si, da bi dajali bolj natančne informacije, saj v mojem primeru menim, da bi me 
morali napotiti tudi na Ministrstvo za kulturo, saj je hiša pod spomeniškim varstvom. 

26) V prihodnosti pričakujem, da naj bi se vse storitve, ki se tičejo uprave, dale opraviti preko 
portala e-Uprava in pa tudi preko klicnega centra. 

27) Da operater pride do potrebnih podatkov, potrebuje preveč časa, zato je potrebno tudi 
operaterje specializirati na več področjih, da bodo hitreje znali najti potrebne informacije. 

28) Naj ostanejo prijazni, naj se naprej trudijo in naj dajo uporabnikom občutek, da se trudijo. 

29) Čim manj pošiljanja klicateljev od enega pristojnega organa do drugega, saj bo s tem še 
vedno prevladovala birokracija in ne njeno odpravljanje. 

30) V javni upravi se povsod in skoraj vedno čaka. Podobno je s klicnim centrom. 

31) Naj podajo čim lažjo pot za rešitev samega problema oz. povedo za konkreten primer, ali 
so sploh možnosti, da se stvar razreši. 

32) Po mojem klicni center ni potreben. 

33) Klicni center naj se poveže z ostalimi državnimi organi in tako pridobi večji spekter iskanih 
informacij, ki se porajajo vsakomur od nas. 

34) Preučijo naj pogosta vprašanja in se o njihovih odgovorih informirajo, da bodo lažje 
pomagali ljudem s podobnimi vprašanji. 

35) Zaposlovanje ljudi, ki so na danem področju nekoliko bolj podkovani, da bi že z enim 
klicem pridobil vse potrebne informacije. 
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36) Brezplačna telefonska številka.  
Ko se oglasi "tajnica", ki prijazno sporoči, da so operaterji zasedeni, je potreben prevod v 
tujem jeziku (angleškem) 
Znanja vsaj angleškega jezika posameznega operaterja.  
Operater mi je le sporočil, na kateri organ se moram obrniti, s tem mi ni pomagal veliko.  
Operaterji bi lahko dodali še kako telefonsko številko, kamor lahko pokličemo za dodatne 
informacije ali pa spletni naslov, kjer je predstavljeno, kako lahko zadevo rešimo oz. 
pogledamo ali pa morda e-naslov, kamor lahko pišemo. 

37) Klicni center bi se lahko pozanimal za celoten odgovor na zastavljeno vprašanje in nato 
poklical nazaj (ne pa da napoti na drug organ). S tem bi kličočemu olajšal delo. 

38) Uslužbenci na klicnem centru ne morejo poznati odgovorov na vsa vprašanja, še posebej 
pa ne za vsa ministrstva. Zato bi bilo najbolje, da bi bil po 1 zaposlen na klicnem centru za 
posamezno ministrstvo, ki zna odgovoriti na vprašanja z določenega področja.  

39) Osebe, ki odgovarjajo na klic, bi morale imeti veliko praktičnih izkušenj, da bi znale 
pravilno svetovati. Omogočeni bi jim morali biti številni seminarji v okviru rednega 
izobraževanja. 

40) Dobro bi bilo, da bi bil klicni center na voljo uporabnikom tudi v popoldanskih urah, ne 
samo med 8-16 uro. 

41) Da bi pokrivali več področij (ko želi nekdo pridobiti informacijo). 

42) Lahko bi bili tam zaposleni ljudje, ki dejansko nekaj vedo o življenjskih situacijah 
objavljenih na portalu. Čeprav se zavedam, da je skoraj nemogoče, da bi vsi, ki so tam 
zaposleni vedeli vse o vsem.  

43) Bolje bi bilo, če bi na tem klicnem centru delovale osebe, ki se spoznajo na zadeve in bi res 
znale svetovati, ker sem dobila občutek, da so zaposleni na tem klicnem centru odvisni 
zgolj od e-portala, kjer pa ni dovolj informacij, poleg tega na portal lahko pogledam tudi 
sama. 

44) Tisti, ki odgovarjajo na vprašanja, bi morali dati bolj konkretne odgovore, ne pa da nas 
zopet napotijo na nek drug organ, za kar pa zopet porabimo več časa. 

45) Neposredna prevezava telefonskega pogovora na ustrezno številko oz. takojšnja pridobitev 
želenega odgovora. 

46) Motil me je prevelik odmor za premislek za odgovor. Motilo me je tudi to, da je operaterka 
skoraj dobesedno ponavljala moje besede. Zato predlagam predvsem, da se operaterji bolj 
seznanijo z delovanjem javne uprave.  

47) Da bi telefoniste v klicnem centru razporedili glede na življenjske situacije, ker je bilo 
potrebno na odgovor počakati kar nekaj časa. Tako bi telefonisti imeli celovite informacije 
o določeni situaciji. Osebno sem morala na jasno zastavljeno vprašanje kar dolgo čakati, da 
sem dobila odgovor. Verjamem, da vsaka oseba ne more imeti vseh informacij o vseh 
situacijah, zato sem izpostavila ta predlog. 

48) Še več informacij. 

49) V klicnem centru bi lahko imeli strokovnjake iz različnih področij, tako da jim ne bi bilo 
treba ljudi napotiti k drugim organom. 
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50) Oseba bi morala bolj poznati vsa področja ne pa da pošilja na druge organe, čeprav je 
povedala, da je ona tam zato da pomaga odgovarjati na vprašanja oz. usmerja, kam se lahko 
oseba, ki rabi pomoč, obrne. 

51) V klicnem centru bi morali delati ljudje po skupinah tako kot so življenjski dogodki na 
spletni strani - če na primer želim izvedeti kaj o npr. izdelavi potnega lista, bi me takoj 
prevezali osebi, ki rešuje vprašanja samo za to področje in bi odgovor hitreje dobila, 
kontaktna oseba se ne bi 'lovila' po vseh področjih in iskala odgovora. 

52) Delavci v klicnem centru bi morali biti bolje obveščeni in imeti več informacij o zadevah. 
Lahko pa bi imeli za vsako področje drugo kontaktno osebo, ki bi področje poznala do 
potankosti. 

53) Kontaktna oseba naj ti sporoči, kdaj te bo poklicala nazaj ali ti da drugo možnost in ti pove, 
kam se še lahko obrneš. Med čakanjem na odgovor bi lahko igrala kakšna glasba, da je 
čakanje bolj prijetno. 

54) Priporočam hitrejši čas odgovora, oziroma, obvestilo kontaktne osebe, da naj med 
čakanjem na zastavljeno vprašanje ne prekinem, kajti neke informacije bom le dobila, pa 
najsi gre le za telefonsko številko organa. 

55) Morali bi imeti na voljo več informacij. 

56) Delovni čas bi lahko bil daljši (klicala sem v soboto ob 18h in niso več delali). 

57) Kontaktne osebe bi morale dobro poznati vse informacije, ki jih lahko dobimo na portalu, 
tako da ne bi predolgo trajalo, da najdejo odgovor. Ko sem klicala, je namreč trajalo skoraj 
dve minuti, da je kontaktna oseba poiskala odgovor. Sicer se mi je potem opravičila, ker je 
trajalo tako dolgo, ampak menim, da bi to moralo potekati hitreje. 

58) Želela bi si, da če potrebujem pomoč in kličem na klicni center temu namenjen, da 
pridobim strokovno pomoč na tistem področju in da ne čakam na liniji, da oseba pogleda 
na internetu odgovor in mi ga posreduje, za ostala vprašanja pa me napoti na drug organ. 
To lahko opravim že sama in ne potrebujem klicnega centra. Menim da bi bilo potrebno 
svetovalce dodatno izobraziti. Ni primerno za svetovalca, da išče informacije, svetovalec 
mora poglobljeno poznati področja svetovanja. V kolikor uporablja center za svetovalce 
študente, bi moral zagotoviti prisotnost vsaj ene osebe, ki je strokovno podkovana na 
področjih svetovanja in lahko nudi pomoč študentom, v kolikor gre za bolj zapletena oz. 
poglobljena vprašanja. 

59) Bolj podrobno poznavanje določenih področji. 

60) Klicni center bi lahko poiskal odgovor namesto osebka, ki ga zanima neko vprašanje. Ne 
pa da moraš opraviti več klicev, to se mi zdi v nasprotju s tem, kar želijo popraviti da bi 
lahko dobil vse na enem mestu. 

61) Da bi odgovarjali zelo prijazni ljudje na tej pomoči in da bi znali človeka razumeti brez 
predsodkov. 

62) Če bi znali na več vprašanj sami odgovoriti, ne pa da nas pošiljajo na pristojna ministrstva 
češ da oni niso za to pristojni. 

63) Da bi imeli dovoljenje, da bi oni odgovarjali direktno na zastavljena vprašanja in te ne bi 
napotili na drug organ. Lahko pa bi tudi odgovor posredovali preko e-pošte, če ga takoj ne 
vedo. 
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64) Mogoče ne bi bilo slabo, da bi za vsako področje v upravi imeli svoj telefon. In bi nekdo 
sprejemal klice in jih potem vezal v pisarne, ki bi se ukvarjale s sektorjem, ki bi zavzemal to 
področje. 

65) Čim več izobraževanja na vseh področjih, ki jih zajema portal e-uprava. 

66) Čim več izobraževanja operaterjev klicnega centra na vseh področjih, ki jih zajema e-uprava 

67) Prijaznost in trud sta zelo dobra, bi pa bili zelo dobrodošli konkretni odgovori oziroma 
informacije, ne samo posredovanje novih telefonskih številk. 

68) Šele po 3. poskusu sem dobila kontaktno osebo. Prej sem 2 krat klicala in se ni nihče javil.  

69) Menim, da bi se morala kontaktna oseba veliko bolje potruditi, da bi pridobila ustrezne 
informacije. Lahko bi me prosila za telefonsko številko ali pa za elektronski naslov in mi 
potem naknadno posredovala informacije, če jih že takoj ni vedela. Lahko bi me vsaj 
napotila na visokošolsko prijavno-informacijsko službo od katere sem potem takoj dobila 
podatke v minuti, vendar sem se morala sama obrniti na njih in poiskati njihov naslov in 
številko, ker sem vedela, da fakulteta ne določa teh pogojev ampak Univerza v Ljubljani. 

70) Lahko bi skrajšali čakalni čas na kontaktno osebo. 

71) Več zaposlenih, morda celo ljudje z širšim znanjem na določenih področjih. Zelo zaželena 
bi bila tudi zastonj telefonska številka ali pa morda več telefonskih številk pri mobitel 
ponudniku. 

72) Menim, da bi v klicnem centru moralo biti več oseb. Vsaka oseba bi odgovarjala na 
vprašanja iz določenega področja, ki ne sme biti preobsežno in to področje poznati do 
potankosti, tako da tisti ki pokliče dobi že tam zadovoljiv odgovor in mu ni potrebno 
klicati tudi drugam (tako kot je meni povedala pri prvem vprašanju, naj pokličem še na 
MNZ). 

73) Na klicnem centru bi bilo smotrno zaposliti ljudi, ki vsaj površinsko poznajo upravo in 
sistem javne uprave. 

74) Sporočiti ustreznim organom, naj si za stranke vzamejo več časa, tudi če sem jim delovni 
urnik tisti hip izteka. 

75) Z odgovorom sem bila zadovoljna, tudi s samo prijaznostjo osebe na drugi strani. 

76) Po mojem mnenju center ni funkcionalen, ker za večino iskanih informacij najdeš odgovor 
na samem portalu. 

77) Klicni center bi se lahko izboljšal tudi s tem, da bi klicatelj že z enim samim klicem dobil 
vse potrebne informacije in mu ne bi bilo potrebno iskati informacij pri drugih ustanovah. 

78) Operater, ki mi je želel sporočiti odgovor, se je sicer potrudil, toda odgovora, ki sem ga 
pričakovala, nisem dobila. Operater me je ob naslednjem klicu za isto vprašanje napotil na 
obe fakulteti (kar je najverjetneje samoumevno, da se je tja potrebno obrniti), ob tem pa ni 
izpostavil vsaj telefonske številke, kamor lahko dalje kličem. Sicer pa je klicni center 
olajšanje za marsikaterega "neukega" (ne)državljana, da pride do želene informacije. 

79) Zagotovljena bi morala biti brezplačna telefonska številka ali pa vsaj možnost, da 
uporabniki drugih mobilnih omrežij lahko pokličejo na številko njihovega mobilnega 
omrežja. Meni osebno bi bil ljubši način preko e-pošte, saj bi tako dobila boljši, obširnejši 
predvsem pa konkreten odgovor. 
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80) Predlagam razdelitev klicnega centra na več delov, vsak del za določeno področje. Na 
takšen način kot so razdeljeni življenjski dogodki na portalu. Na takšen način bi potem 
posamezniki lahko vedeli veliko o vseh življenjskih dogodkih, ki so na razpolago na 
portalu. Namen naj bi namreč bil, da na klicnem centru izveš informacijo, ki je na portalu 
ni.  

81) Če je klicni center mišljen zgolj kot storitev, katero lahko uporabimo, kadar ne znamo 
uporabiti spletne strani e-uprave oz. ne vemo točno, kje bi iskali, svoje delo opravlja 
povsem zadovoljivo. Če pa je mišljeno, da znajo kontaktne osebe odgovoriti tudi na 
konkretna strokovna vprašanja, pa bo treba postoriti kaj na tem področju oz. vzpostaviti 
več različnih področjih, na katera vas potem uslužbenec preveže, odvisno od tematike 
vprašanja. 

82) Upam , da bo klicni center ažuren, v smislu, da bo poiskal odgovore na vprašanja na katera 
ne pozna odgovora, z namenom, da bo naslednjič znal podatek posredovati brez, da bi 
moral uporabnika preusmerjati na druge naslove. 

83) Če ne vedo odgovora, da ti ponudijo več možnosti, da te pokličejo domov in da ti dajo 
kontaktne številke ostalih, da človeka ne pustijo v negotovosti ali te bodo poklicali nazaj ali 
bodo resnično poiskali odgovor.  

84) Pomoči uporabnikom so ponavadi številke. Verjetno bi se več ljudi odločilo za klic, če bi 
bila številka brezplačna. 

85) Zelo sem nezadovoljna, saj nisem pridobila vseh odgovorov na moja vprašanja. Oseba je 
poznala le osnovni odgovor na moje prvo vprašanje, ki pa ni bilo bistvenega pomena 
oziroma zaradi katerega sem klicala na center. Tako me je oseba napotila, da za ostala 
vprašanja pridobim odgovore na svoji upravni enoti ali na MNZ, kar bi lahko opravila brez 
klicnega centra. Po prvem zastavljenem vprašanju  me je svetovalec zaprosil, da počakam 
na zvezi, medtem ko bo poiskal odgovor na zastavljeno vprašanje na spletni strani, kar 
lahko storim tudi sama. Glede na informacijo, ki sem jo želela pridobiti iz strani klicnega 
centra lahko ocenim, da svetovalec poseduje le osnovno znanje, ki je na voljo tudi na 
internetu. Klicni center bi moral predstavljati dopolnilo in pojasnitve k informacijam na 
internetu, kar v mojem konkretnem primeru ne drži. Domnevam, da ima klicni center 
zaposlene študente, ki niso dovolj strokovno podkovani, glede tem, o katerih svetujejo.  

86) Odgovori bi lahko bili hitrejši. 

87) Številka klicnega centra bi morala biti brezplačna.  
Poleg tega pa še večje poznavanje posameznega področja, saj nas s tem ne bi napotili na 
druge organe. 

88) Bolje bi bilo, da bi se kontaktna oseba takoj oglasila, saj včasih hitro potrebuješ kakšen 
podatek in nimaš časa klicali tudi po 3 krat (v eni uri). Dvomim pa, da so bili vsi telefoni 
toliko časa zasedeni.  

89) Menim, da je klicni center še daleč od uresničitve prijaznosti uprave do uporabnikov. 
Morali bi sami poiskati vse podatke, ki jih uporabniki zahtevajo od njih, pa čeprav bi jim jih 
posredovali potem naknadno (seveda v razumljivem času). Morali bi se zgledovati veliko 
bolj po privatnem sektorju, ki svojim strankam skušajo čim bolj ustreči. 

90) Za hitrejšo odzivnost na telefonske številke priporočam večje število telefonskih številk, ki 
so določene po oddelkih tako, da se ljudje točno opredelijo kam želijo klicati ter, da 
zaposleni na tistem mestu lažje odgovarjajo in se pripravijo na spekter vprašanj.  
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4 POGLOBLJENA ANALIZA REZULTATOV 

Analiza: 
� dejavnikov, ki najbolj vplivajo na posamezen konstrukt, 
� vzrokov in posledice zadovoljstva s klicnim centrom. 

(bo vključeno v prihodnji verziji poročila) 

5 GLAVNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

Na podlagi grobe analize rezultatov testiranja podajamo povzetek ugotovitev in 
priporočila za prihodnje delovanje klicnega centra MJU (ugotovitve bodo dopolnjene na 
podlagi rezultatov poglobljene statistične analize). Ugotovitve in iz njih izhajajoča 
priporočila so podana v Tabeli 1. 
 
Tabela 1: Glavne ugotovitve in priporočila za nadaljnje delovanje klicnega centra MJU 

Št. Ugotovitve Priporočila 

1.  Zadovoljstvo 
Anketiranci so izrazili delno 
zadovoljstvo s kakovostjo 
storitev klicnega centra MJU 
(srednja vrednost odgovora je 
3,6, kar je manj kot 
zadovoljivo), vendar le 
nekoliko nad pričakovanji (3,1) 
in blizu tistega, kar si 
anketiranci predstavljajo pod 
idealno storitvijo (3,3) (glej 
poglavje 3.2.3). 

 
Z upoštevanjem začetne faze delovanja klicnega 
centra so rezultati zadovoljivi, v nadaljevanju pa 
si je treba zastaviti bistveno višje cilje. 
Upoštevati je tudi treba, da se bodo tudi 
pričakovanja uporabnikov s časom povečevala. 
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Št. Ugotovitve Priporočila 

2.  Vzroki 
Podrobnejši pregled rezultatov 
pokaže (glej poglavje 3.2.2), da 
je 48 % anketirancev dobilo 
zadovoljiv odgovor na svoje 
vprašanje, vendar je bilo 72 % 
anketirancev usmerjenih na 
druge organizacije javne 
uprave, v nekaj primerih (5 %) 
pa je agent klicnega centra 
pobral podatke anketiranca in 
obljubil, da bo posredoval 
povratno informacijo, kar pa se 
ni vedno zgodilo. 
 
Rezultati zadovoljstva s 
posameznimi kriteriji kakovosti 
storitev klicnega centra (glej 
poglavje 3.2.2) zopet pokaže 
delno zadovoljstvo, saj se 
srednje vrednosti odgovorov 
gibljejo med 2,9 in 4,5). 
Anketiranci so najbolj 
zadovoljni s prijaznostjo 
agentov (4,5), 
kumunikacijskimi 
sposobnostmi in 
pripravljenostjo pomagati (4,3), 
najmanj pa z 
uporabnostjo/koristnostjo 
odgovorov (3,3), popolnostjo 
odgovorov (3,0) in oceno 
poznavanja področja (2,9). 

 
Odstotek zadovoljivosti odgovora in delež 
napotitev na druge organizacije javne uprave 
potrjuje začetno fazo delovanja klicnega centra. 
Za nadaljevanje pa si bo treba zastaviti bistveno 
višje cilje tako v smislu zadovoljivosti 
odgovorov in obsega napotitve drugam. Poleg 
tega je za vzpostavitev pozitivnega in lojalnega 
odnosa s strankami zelo pomembno, da agenti 
dane obljube tudi uresničijo. (npr. če obljubijo 
povratno informacijo). 
 
Za dosego ciljev bo v prvi vrsti potrebno 
razširiti znanja agentov klicnega centra, kar 
bo do neke mere doseženo sčasoma, s 
pridobivanjem izkušenj, potrebna pa bodo tudi 
dodatna izobraževanja ter sprotno 
informiranje o vseh že uvedenih spremembah 
in prihajajočih novostih. Vendar je pri tem treba 
najti ustrezno razmerje med stroški in koristmi. 
V kolikor agent kljub vsemu ne pozna 
odgovora, bi se v kar največji meri moral sam 
pozanimati pri svojih sodelavcih ali drugih 
organizacijah javne uprave, ter posredovati 
odgovor klicateljem preko telefona, e-pošte ipd. 
 
Poglavitno vlogo pri vsem tem bi morala imeti 
ustrezna informacijska baza vključujoč 
ustrezen ekspertni sistem za pomoč pri 
iskanju informacij. Pri tem informacijska baza 
ne bi smela pokrivati zgolj nabora in obsega 
vsebin, ki so dostopne preko portala e-Uprava. 
Izrednega pomena pa je tudi, da se 
informacijska baza polni (uči) sproti, na podlagi 
že zastavljenih vprašanj in odgovorov. 
 
Poleg tega bi se morala vsa vprašanja klicateljev 
beležiti in kasneje analizirati s ciljem 
izboljševanja kakovosti storitev portala e-
Uprava in tudi drugih spletišč javne uprave, saj 
klicatelji v veliki večini primerov pokličejo na 
klicni center šele, ko se pojavi problem. Na ta 
način dosežemo sklenitev razvojnega kroga 
e-uprave. 
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Št. Ugotovitve Priporočila 

3.  Posledice 
Napovedi anketirancev glede 
prihodnje uporabe klicnega 
centra odražajo raven 
zadovoljstva (glej poglavje 
3.2.4). 

 
Za dolgoročno učinkovito in uspešno delovanje 
klicnega centra so potrebne redne meritve 
kakovosti storitev.  
Eden izmed možnih pristopov, ki je prav 
gotovo ključen, je predstavljen v tem poročilu. 
Drugi pristopi vključujejo na primer poslušanje 
naključno izbranih pogovorov, vzpostavitev 
mehanizma za pritožbe klicateljev, anketiranje 
agentov, monitoring delovanja (možni 
indikatorji so: strošek na minuto pogovora, 
število opravljenih klicev na časovno enoto, čas 
čakanja klicatelja na prostega operaterja, 
časovno porazdelitev klicev, itd.), idr. 
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