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Zunanji minister in predsednik vlade 
uporabljata internet tudi za komentiranje 
aktualnih dogodkov.
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 Vsi članki: starejši, novejši | Dogodki in ozadja: starejši, novejši | Že prebrano

'Kje ste pa slišali, gospod, da državna uprava posluje po elektronski pošti?'

Antiša Korljan
finance@finance-on.net

objavljeno 20.5.01 22:00, št. 83/2001

Če bi imeli na voljo čakanje v razgretem ozračju
v banki, kjer je pred vami še pet ali šest ljudi, ali
poslovanje z banko po internetu, kaj bi izbrali?
Bistveno smotrnejša in privlačnejša izbira je druga,
a očitno še ne za vsakogar. "Še vedno se raje
postavim v vrsto in svoje zadeve uredim z živo
osebo," je pred dobrim tednom v Novi Gorici
povedala "naključna mimoidoča", ki so jo prireditelji
nacionalne konference z naslovom E-poslovanje in
javni sektor anketirali o odnosu do e-uprave.
Nekateri drugi vprašani za elektronsko bančništvo
sploh še niso slišali ali pa so le megleno vedeli, za
kaj gre. Večine možnosti, ki jih ponuja informacijska
tehnologija, niso kaj prida ganile. Tudi pogled na
vrste pred bančnimi in poštnimi okenci priča o tem,
da je še vedno veliko takih, ki hočejo imeti pri
plačevanju položnic opravka z ljudmi, ker ne
zaupajo bankomatom ali, bognedaj, internetu.

Tehnologijo imamo, le bojimo se je

Po razširjenosti informacijske tehnologije med
prebivalstvom je Slovenija sicer povsem spodobno
razvita, tako da vsaj na tej ravni lahko e-Slovenija
zaživi razmeroma hitro. "Če govorimo o
razširjenosti mobilne telefonije, naša država
dosega zahodne, nekatere pa tudi presega. Po računalniški opremljenosti smo bili pred leti
nadpovprečni, zadnja leta pa se je rast ustavila," pravi Vasja Vehovar, vodja raziskovalnega projekta
Raba interneta v Sloveniji, ki že nekaj let poteka v okviru fakultete za družbene vede. "Izsledki namreč
kažejo, da vsak mesec uporablja internet 400 tisoč Slovencev, kar je polovica aktivnega prebivalstva,"
dodaja Vehovar. "Vsekakor pa smo glede na gospodarsko razvitost in moč nadpovprečno opremljeni."

Ovira na poti k e-družbi leži drugje - v neznanju možnih uporabnikov in njihovem strahu pred
tehnologijo. Ena težjih nalog, s katero se bo morala spopasti država, če bo hotela informatizirati
Slovenijo, bo zato prav premagovanje strahu in odpora pred računalniki in informacijsko tehnologijo
nasploh. "Naš glavni cilj je premagati digitalno ločnico, kar pomeni čim bolj temeljito izbrisati razlike
med tistimi, ki dostop do interneta imajo, in tistimi, ki ga nimajo," pravi državni sekretar na ministrstvu
za informacijsko družbo Jozsef Gjoerkoes. V ta namen že pripravljajo nekatere projekte,
najobetavnejši se zdi tisti o odprtih šolah - popoldne bi bile računalniške učilnice s povezavo na
internet dostopne vsakomur.

Slovenija pred Finsko, domovino Nokie

Uporaba informacijske tehnologije pri opravljanju povsem običajnih zadev je vse bolj razširjena. Če
odmislimo bankomate in potrjevanje zdravstvene kartice, je v nekaterih mestih parkiranje mogoče
plačati tudi po mobilnem telefonu: pritisnete tipko na avtomatu, na zaslonu se izpiše številka, ki jo
morate poklicati, in v petih sekundah dobite listek, ki potrjuje, da ste parkirnino plačali oziroma, če smo
natančni, da jo boste, ko boste plačali znesek na računu za GSM-storitve. "Že junija bo po internetu na
straneh upravnih enot mogoče naročiti in prejeti potrdila, za katera ni treba plačati upravnih pristojbin,
jeseni pa tudi tista, za katera jih je treba plačati," napoveduje Gorazd Perenič, ki prek svojega podjetja
sodeluje s Centrom vlade za informatiko, ki ima na skrbi informatizacijo državne uprave. Perenič
meni, da je Slovenija pri uvajanju e-poslovanja med državo in državljani kar napredna. "Pred kratkim
sem se pogovarjal s predstavniki mesta Tampere, kjer je sedež podjetja Nokia. Povedali so mi, da šele
zdaj razmišljajo o e-vlogah, s katerimi bi pri državnih organih naročili dokumente," pravi. A ta plemeniti
cilj postavlja pod vprašaj drobna osebna izkušnja: na vprašanje, ali je mogoče podatke od upravne
enote dobiti po e-pošti, je namreč glas na drugi strani rekel: "Kje ste pa slišali, gospod, da v državni
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upravi poslujemo z elektronsko pošto?"

Poslanci ne berejo e-pošte ali nanjo ne odgovarjajo

Seveda pa ne škriplje le pri prebivalcih ali državnih uradnikih, e-družbo si po svoje predstavljajo tudi
v politiki. Pred kratkim, ko je parlament razpravljal o proračunu, sta Borut Pahor in Jožica Velišček,
predsednik in generalna sekretarka državnega zbora, predsedniku odbora za nadzor proračuna
Andreju Bajuku tako kar dva- ali trikrat morala pojasniti, da imajo 260 strani gradiva in pripomb
njegovega odbora prav vsi poslanci na voljo v računalniški obliki. A Bajuk je vztrajal - gradivo je treba
razmnožiti, kar pomeni 90 krat 260 - 23.400 listov papirja oziroma pol manj, če bi razmnoževali
dvostransko. Za jasnejšo predstavo: paket petsto listov za fotokopiranje je visok pet centimetrov in pol,
za fotokopije pa bi jih potrebovali nekaj več kot 46 oziroma dobra dva metra visok kup papirja.

Pri pripravi članka smo ubrali tudi že kar malce shojeno pot - na vse poslance smo naslovili nekaj
vprašanj o njihovih navadah, željah in strahovih v zvezi z uporabo interneta. Od prejšnje srede do
petka, se pravi v dobrem tednu, nam je odgovorilo natanko sedem poslancev: Andrej Vizjak, Roman
Jakič, Richard Beuermann, Janez Podobnik, Samo Bevk, Miha Brejc, Sašo Peče in Zmago Jelinčič (po
hitrosti v tem vrstnem redu), ne glede na to, da je bila večina zaradi sej delovnih teles v parlamentu in
imajo tudi sicer možnost do poštnega predala dostopati na daljavo. Večina, ki nam je odgovorila, si
svojega dela brez informacijske tehnologije ne predstavlja, prednosti pa vidijo predvsem v hitrosti in
dostopnosti gradiv iz domačih in tujih virov. Razen Saša Pečeta, ki v e-Sloveniji vidi "potuho slovenske
vlade ... predstavlja enega izmed ciljev ti. napredka in modernizma ... v bistvu pa gre le za eno od
mnogih birokratskih potez slovenske vlade pod okriljem 'protibirokratskih ukrepov' ... glede sklopa 'eja'
bi bilo mnogo za razmislit, predvsem o smiselnosti in učinkovitosti le-tega posebaj v razmerju do
elastičnosti slovenske vlade in njene uprave. Globji namen metanja peska v oči z 'eje-m' boste verjetno
spoznali v ponovnem razpisu za koncesijo tretje generacije in njenih akterjev ..."

Sodelovanje na seji vlade iz New Yorka ali Pekinga

Informatizira se tudi vlada - njene korespondenčne seje, na primer, naj bi že kmalu začele potekati
izključno po elektronski pošti, kar pomeni, da od ministrstev do vladnih prostorov na Gregorčičevi (in
nasprotno) pripomb ne bodo več vozili kurirji, ki ob e-komunikaciji to še vedno počnejo, temveč bo šlo
vse po elektronski pošti. V letu ali dveh pa bi se ministri utegnili znebiti tudi kupov papirja, ki jih vsak
četrtek zlagajo na mizo v sejni sobi vlade. "Z uvajanjem standarda UMTS bo mogoče na mizo postaviti
računalnik in imeti dostop do podatkovnih baz brez iskanja telefonskih povezav na mizi in pod njo,"
pravi Gorazd Perenič. Generalni sekretar vlade Mirko Bandelj napoveduje, da bi po novem vladnem
poslovniku večino rutinskega dela vlade opravili po elektronski pošti, na "sedečih" sejah pa bi se
spopadali samo s tistimi petnajstimi ali dvajsetimi točkami, ki zahtevajo razpravo ministrov. Ena od
prednosti e-sej vlade je gotovo tudi ta, da bo minister, čeprav bo v tistem trenutku v New Yorku ali
Pekingu, na seji lahko sodeloval, sicer malo zaspan zaradi časovne razlike. Kot zanimivost: vsak
minister bi ob uveljavitvi e-vlade po Bandljevem mnenju na četrtkovo sejo prišel lažji za okrog dvajset
centimetrov papirnatega gradiva.

Ruplov "nedostojni e-napad"

Možnosti, ki jih ponuja e-komunikacija, so nekateri člani vlade začeli uporabljati tudi v
politično-propagandne namene. Predsednik vlade in zunanji minister, na primer, javnosti na svojih
spletnih straneh predstavljata tudi svoje poglede na določene dogodke. Tudi e-minister Pavle Gantar
se je pred časom kot 1Pavel pojavil na spletni strani Financ in posegel v razpravo. Dimitriju Ruplu pa
polemični duh pred kakšnim mesecem ni dal miru in se je na svoji spletni strani odzval na kolumno
Vlada Miheljaka v Delovi Sobotni prilogi. Miheljak pravi, da se mu takšno početje sicer ne zdi ravno
dostojno, ker se je Rupel po internetu odzival na zapis v časopisu in so ga na ministrov odziv morali
opozoriti znanci, prav njegova izkušnja pa kaže, da internet kroga komunikacije ne širi vedno, temveč
ga lahko tudi oži. Tudi sam je namreč za to, da je našel Ruplov zapis, potreboval kar nekaj časa in
trikov na http://www.gov.si/mzz [+] , čeprav internet uporablja ves čas. "V bistvu gre za to, da mi je
minister nekje odgovoril, čeprav v mediju ali na strani, ki jo obišče le nekaj deset ali sto ljudi," pravi
Miheljak.

In če smo se zgoraj zmrdovali nad nezaupanjem, nevednostjo ali navajenostjo na papir, zapišimo še
zgodbico, ki se je pripetila višjemu državnemu uradniku na enem od ministrstev. Ko je namreč vodji
informacijske službe po elektronski pošti naročil nekatere spremembe programske opreme svojega
računalnika, je dobil odgovor: "Takoj, samo dopis mi pošljite po kurirju."
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