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Vednik: Internet 

Država odmira? Živi e-država!
Slovenija je med novimi članicami EU uvrščena med vodilne države na
področju e-uprave. Septembra je bila končana tretjina projektov e-storitev
za državljane in pravne osebe. Na spletu je že mogoče oddati napoved za
odmero dohodnine, pridobiti podatke o rojstvih, porokah in smrti, državljani
lahko prijavimo kazniva dejanja, zahtevamo izpisek iz zemljiške knjige,
poiščemo različne obrazce itn.

>Poročilo o stanju e-uprave v novih
članicah EU, ki ga je pripravil Economist
Intelligence Unit, uvršča Slovenijo na tretje
mesto, takoj za Estonijo in Češko republiko.
Vse tri države se tako visoko uvrščajo
predvsem zaradi dosegljivosti e-storitev za državljane in pravne osebe in pri tem
prehitevajo celo tako razvite države, kot sta Velika Britanija in Nizozemska.

V poročilu Profil Slovenije na področju e-vsebine, ki ga je na podlagi različnih analiz
izdelal Content-village.org, je med drugim zapisano, da je Slovenija v začetku
letošnjega leta že dosegla raven EU na področju iskanja zaposlitve na spletu, dostopa
do javnih knjižnic ter pridobitve raznih potrdil in vpisov na fakultete. Na področju
pridobivanja osebnih dokumentov, prijav kaznivih dejanj policiji, prošenj za pridobitev
gradbenih in drugih zemljiških in stavbnih dovoljenj in vpisov ter sprememb stalnega ali
začasnega prebivališča pa še zaostaja za povprečjem EU. Kot poseben napredek pa je v
poročilu omenjena možnost oddajanja napovedi za odmero dohodnine v elektronski
obliki. V poročilu je tudi zapisano, da je Slovenija glede na število spletnih priključkov
edina država v Evropi, kjer je odstotek državljanov, ki bi storitve javne uprave raje
opravljali po spletu, večji kot odstotek tistih, ki to raje opravijo osebno pri okencih
javnih služb.

Kljub želji po spletnem komuniciranju z javno upravo je raziskava, ki jo je marca lani
opravil RIS (Raba interneta v Sloveniji), pokazala, da dve petini rednih uporabnikov
interneta še nikoli nista vzpostavili stika z javno upravo na spletu, 24 odstotkov je že
poiskalo obrazce na spletnem portalu e-uprave, vendar jim jih niso vrnili po spletu,
tistih, ki so to že storili, je bilo le 15 odstotkov. Komunikacijo z uradnimi osebami po
elektronski pošti pa je vzpostavilo 22 odstotkov rednih uporabnikov. Kljub morda
relativno majhni uporabi te možnosti pa je Slovenija nad povprečjem, ki so ga izmerili v
novih članicah EU.

Skladno z načrtom e-uprave naj bi imeli državljani do leta 2006 možnost večino storitev
opraviti na portalu e-uprave. Za zdaj lahko poleg že omenjene dohodnine pridobijo
izpiske iz zemljiške knjige, prejemajo obvestila o preteku osebnih dokumentov,
pridobijo podatke o rojstvih, porokah in smrti, obrazce za izdajo osebnih dokumentov
ipd. V naslednjem letu ali dveh pa naj bi bilo možno tudi po spletu registrirati vozilo,
spremeniti stalno prebivališče, osebno ime in priimek, pridobiti vse podatke o
evidentiranju nepremičnin, med katerimi so na primer načrti parcel, opisi parcel in
stavb, lastninski listi, možen naj bi bil tudi prvi vpis stavbe in njenih delov v zemljiško
knjigo, vpis v osnovno in srednjo šolo, pogledati naj bi se dalo tudi, kakšne so čakalne
vrste v zdravstvu ipd.

Vendar vse e-storitve ne bodo dosegle najvišje ravni, ki pomeni, da bo omogočena
izvedba celotne storitve prek interneta vključno z izpolnjevanjem obrazcev in vlog,
plačevanjem in posredovanjem odločb ter prejemom potrdil o končani storitvi po spletu.
Pri nekaterih storitvah, kot je izdaja osebnih dokumentov, bo možno le shraniti obrazce
in vloge ter jih natisniti. Za tovrstne storitve bo še vedno treba izpolnjen obrazec
osebno odnesti v pristojno službo. Za nekatere storitve, kot je prijava kaznivega dejanja
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izpolnjenih obrazcev ali vlog na internetu sprožil določen postopek.

Prosimo, da vaši prispevki niso žaljivi in da ne vsebujejo besed, ki niso primerne za objavo.

Ni komentarjev.
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