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E-UPRAVA NA RAVNI EU: 
KAJ JE TO ISA, CEF, E-SENS, eIDAS
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Modernizacija javne uprave 

“pet od petih podjetij je mnenja, da si morajo javne 

uprave bolj prizadevati, da bodo njihove storitve bolj 

inovativne”

Vir: 2012 Eurobarometer, analiza inovativnosti javnega sektorja in podjetij
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Pomen interoperabilnosti
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(*) The Economic Impact of Interoperability, 

Microsoft research study

Ekonomski učinki interoperabilnosti

Slovenia 46,908 $0,24 bilion
Zapravljanje časa, ko “stojimo v 
vrsti” je posledica pomanjkanja 

interoperabilnosti, ko državljani ali 
podjetja pri poslovanju z javno 

upravo – negativen vpliv na BDP
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Modernizacija javne uprave skozi 
interoperabilnost

� Razvoj sinergij med institucijami

� Izmenjava podatkov med sektorji

� Skupne storitve in rešitve

� Odprava “silosnih” rešitev (v mejah ministrstev)

…
proti učinkovitejšem in 
uspešnejšem delovanju 

javnega sektorja 

Ključna je interoperabilnost, skupne in ponovno uporabljive rešitve!
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Kaj to pomeni za uporabnike, 
kaj za institucije javnega sektorja? 

Vir: The Economic Impact of Interoperability, 

Microsoft research study
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Globalizacija, mobilnost

Sodobni trendi

• Povečana mobilnost 
državljanov
– Študij
– Delo 

– Potovanja

• Poslovanje poslovnih 
subjektov je vedno bolj 
čezmejno
– Podjetniki
– Transport

– Finančne storitve 

• Regulativa na ravni EU 
– e-Javna naročila 
– Storitvena direktiva

– E-identitete in storitve zaupanja

Ponudniki storitev v javnem in 
zasebnem sektorju morajo …

• … svoje storitve nuditi tudi 
uporabnikom iz drugih držav
– Tuje e-identitete 

– Tuja podjetja

– Tuje osebe, ki predstavljajo tuja 
podjetja 

– Priznavanje tujih diplom, 
dokumentov
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Kar je majhna težava na nacionalni ravni, je samo še večja na ravni EU!
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STRATEŠKE USMERITVE NA RAVNI EU

EVROPA 2020
Digitalna agenda, 2010

Ministrska deklaracija 

za e-upravo, 2009
EU Akcijski načrt, 2010
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PROGRAM 
ISA

PROJEKT CIP:
e-SENS

EU UREDBA:
eIDAS

CEF

EU UKREPI ZA INTEROPERABILNOST
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PROGRAM 
ISA

PROJEKT CIP:
e-SENS

EU UREDBA:

eIDAS
CEF

EU UKREPI ZA INTEROPERABILNOST
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Komitološki program ISA

ISA je pomemben program Evropske komisije za skupna 
prizadevanje javnih uprav držav članic EU za odpravo ovir, ki 

nastajajo pri čez-mejnem in čez-sektorskem  poslovanju
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Način izvajanja ISA
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Strategija 
evropske interoperabilnost EIS
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EIS sklop:
“Trusted information exchange”
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EIS sklop:
“Trusted information exchange”

Veliko rešitev na področju semantike:
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EIS sklop:
“Trusted information exchange”
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EIS sklop:
“Trusted information exchange”
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EIS sklop:
“Trusted information exchange”

Veliko rešitev na področju prostorskih 
podatkov, direktive INSPIRE
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EIS sklop:
“Interoperability architecture”
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EIS sklop:
“Interoperability architecture”
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EIS sklop:
“Interoperability architecture”



24

EIS sklop:
“Interoperability architecture”
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EIS sklop:
“accompanying measure, ICT implications of new legislation”
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EIS sklop:
“accompanying measure, ICT implications of new legislation”
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EIS sklop:
“accompanying measure, ICT implications of new legislation”
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EIS sklop:
“accompanying measure, ICT implications of new legislation”
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Priložnosti za različne deležnike

• Vse objavljeno na straneh ISA, platformi Joinup

• Razvojna IT podjetja – uporaba odprtih ISA rešitev

• Institucije Evropske komisije

• Javna uprava 



30

ePodpis

eDokumenti
eRačuni

eIdentitete

eVročanje

Aktivnejša vključenost držav članic!
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IKT: ~730 mil€
Piloti A: 137 mil €

2007 - 2013
Program za konkurenčnost in inovacije
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PROGRAM 
ISA

PROJEKT CIP:
e-SENS

CEF
EU UREDBA

eIDAS

EU UKREPI ZA INTEROPERABILNOST
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Partnerji v projektu 

Institucije javne uprave, agencije, podjetja iz 20 držav

> 100 partnerjev
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Osnovni podatki projekta

Program za konkurenčnost in inovacije – CIP

Trajanje: april 2013 – marec 2016

Proračun projekta: 27,4 M€

Sofinanciranje s strani Evropske komisije: 50%

Sodelovanje Slovenije:
• Ministrstvo za javno upravo – vodja nacionalnega konzorcija

• Institut Jožef Stefan

• SETCCE

• Ministrtvo za zdravje – izstop iz projekta
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Poglavitni cilj projekta

http://wiki.ds.unipi.gr/display/ESENS/WP6+-+Building+Blocks

KONSOLIDACIJA GRADNIKOV

eID
eSignature
eDocument
eDelivery
Trust Services
Non-Repudiation
Semantics
Processes
Attribute provider
Tracebility

SAT - Solution Architecture Templates

ABB - Architectural Building Blocks
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Dokaz delovanja – piloti
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Dokaz delovanja – piloti
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Prednosti in priložnosti

Prednosti za javno upravo: 
• Dostop do gradnikov

• Stabilnost in temelji pan-evropske interoperabilnosti

• Pomoč pri pripravi specifikacij za IT naročila

• Harmonizacija rešitev z izmenjavo dobrih praks in izkušenj

Prednosti za podjetja: 
• Stabilnost prinaša možnosti za lažje planiranje in investiranje 

• Poslovna priložnost za stranke 

• Odprtost za nove modele

• Prostor za inovativnost
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2007 - 2013

CEF - Connecting Europe
Facility

Celoten proračun €33.24 miljard €:

1 miljarda € za digitalne storitve

2014 - 2020

Novi instrument CEF (IPE, Instrument za 
povezovanje Evrope)
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PROGRAM 
ISA

CEF
EU UREDBA:

eIDAS

PROJEKT CIP:
e-SENS

EU UKREPI ZA INTEROPERABILNOST
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CEF telekomunikacijska infrastruktura 

Uresničevanje vizije:

privzeto digitalno (digital by default)

privzeto čezmejne (cross-border by default)

1 miljarda € za podporo razvoja in 
delovanja Digitalnega notranjega trga s 
podporo:

� Širokopasovnih omrežij (15% sredstev) 

� Digitalne infrastrukturne storitve (DSI, 
Digital Service Infrastructures) za 
vzpostavitve EU interoperabilnih storitev 
za državljane, podjetja in javno upravo
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Digital Service Infrastructures (DSIs) 

1. Ponovno uporabljivi gradniki DSI kot 
ključna funkcionalnost sektorskih DSI:
Primeri: interoperabilnost e-identitete, e-

podpis, e-vročanje, avtomatsko 
prevajanje, …

2. Sektorsko specifični DSI za EU 
interoperabilnih storitev za državljane, 
podjetja in javno upravo

Primeri: e-javna naročila, e-zdravje, odprti 
podatki, storitve za poslovne subjekte, 
kulturna dediščina, varni internet za 
otrokePodobno kot 
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Izvajanje CEF

CEF – delovni program:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-
facility#programme-implementation

CEF – razpisi:
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef.htm
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https://joinup.ec.europa.eu/community/cef/home

CEF Community:
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PROGRAM 
ISA

EU UREDBA
eIDAS

CEF

PROJEKT CIP:
e-SENS

EU UKREPI ZA INTEROPERABILNOST
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Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za 

elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi 
Direktive 1999/93/ES - eIDAS

Pristojna institucija

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Direktorat za informacijsko družbo

Predstavitev na IJU 2014, 8.12.2014



47

Zakaj eIDAS

• Odsotnost pravne varnosti zaradi 
različnih nacionalnih določb, ki 
izhajajo iz različnih razlag 
Direktive o elektronskem 
podpisu.

• Neenotna uporaba tehničnih 
standardov.

• Ni pravnega okvira za vzajemno 
priznavanje e-identifikacij.

• Pomanjkanje zaupanja, predvsem 
zaradi občutka, da je pravna varnost 
pomanjkljiva.

• Pomanjkanje interoperabilnosti.

• Potrošniki, podjetja in javni organi 
oklevajo izvajanju elektronskih 
transakcij in sprejemanju novih 
storitev.

VIR: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Direktorat za informacijsko družbo
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Kaj prinaša eIDAS

• Postavlja minimalna skupna pravila, ki naj zagotovijo, da bodo 
sredstva elektronske identifikacije in elektronske avtentikacije, ki 
omogočajo dostop do javnih storitev na nacionalni ravni, vzajemno 
priznana in sprejeta po vsej EU. 

• Razširja pravni okvir za elektronski podpis in zajema tudi druge 
storitve zaupanja.

• Sistem akreditacije nadomešča s sistemom poostrenega nadzora.

• Določa varnostne zahteve in odgovornost vseh ponudnikov storitev 
zaupanja.

VIR: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Direktorat za informacijsko družbo
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Hvala za vašo pozornost !

Alenka.Zuzek@gov.siAlenka.Zuzek@gov.si


