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POVZETEK
Diplomsko delo predstavlja elektronsko poslovanje lokalnih skupnostih oz. natanĉneje
spletne storitve, ki jih obĉine ponujajo obĉanom prek svojih spletnih portalov. Lokalne
skupnosti predstavljajo tisti del uprave, ki je najbliţji ljudem, zato je uvedba elektronskega
poslovanja na podroĉje lokalne samouprave še posebej pomembna.
Prvi del diplomskega dela predstavlja teoretiĉne vidike obĉine, razvoj e-uprave in
elektronsko poslovanje na drţavni ravni, stanje e-uprave na lokalni ravni ter
pomembnejše dokumente, vezane na podroĉje elektronskega poslovanja obĉin. Posebej je
v nalogi predstavljen dokument Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne
skupnosti iz leta 2003, ki predstavlja pomembno usmeritev razvoja elektronskega
poslovanja obĉin.
V drugem delu primerjam ponudbo spletnih storitev na spletnih portalih treh mestnih
obĉin v Sloveniji. Preverjam, ali obĉine izpolnjujejo normativne obveznosti posredovanja
dokumentov in drugih vsebin v svetovni splet in omogoĉajo druge elektronske storitve,
kot so elektronski obrazci, storitve, ki omogoĉajo aktivno sodelovanje obĉanov pri
oblikovanju obĉinske politike, in razne druge spletne aplikacije.
Kljuĉne besede: obĉina, e-uprava, e-lokalna samouprava, spletne storitve, e-poslovanje.
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SUMMARY
The thesis deals with the state of electronic commerce in local communities in Slovenia,
more precisely Web services offered by municipalities through their web portals. Local
communities represent that part of government that is the closest to the people.
Therefore the introduction of electronic commerce in the area of local self-government is
especially important.
The first part of thesis introduces the theoretical aspects of the basic terms and topics,
such as municipality, the development of e-government and electronic commerce at the
national level, the state of e-government at the local level and important documents
related to the field of electronic commerce in municipalities. The thesis puts special
emphasis on the document Strategy of e-commerce in Local Communities from year
2003, which is an important guideline for development of electronic commerce in
municipalities in Slovenia.
In the second part, I perform a comparison of the Web services supply in the Web portals
of three municipalities in Slovenia. This part shows whether municipalities comply the
regulatory obligation to provide documents and other content on their Web sites and offer
other online services such as electronic forms, interactive services which enable active
participation of citizens in forming local policy, and other online applications.
Key words: municipality, e-government, e-local self-government, Web services, ecommerce.
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1 UVOD
Z uvedbo elektronskega poslovanja na podroĉje javne uprave in z ustanovitvijo drţavnega
portala e-uprava, kjer so se zdruţile vse storitve e-uprave na enem mestu, je
uporabnikom omogoĉeno laţje, enostavnejše in hitrejše dostopanje do storitev javne
uprave. Elektronska javna uprava tako prinaša številne pozitivne uĉinke, in sicer
zmanjšanje ĉakalnih vrst pred okenci, krajšanje odzivnih ĉasov, spremljanje oddanih vlog,
niţanje stroškov, predvsem pa zadovoljstvo uporabnikov.
Elektronsko poslovanje na podroĉju javne uprave zajema tudi lokalno samoupravo.
Uvedba elektronskega poslovanja na tem podroĉju je še posebej pomembna, saj so
obĉine temeljne lokalne skupnosti in tisti del oblasti, ki je najbliţji drţavljanom.
Z zahtevami, ki so se pojavile pri preoblikovanju starega naĉina poslovanja in pri uvajanju
nove oblike poslovanja, je bilo potrebno uvesti številne spremembe. Na nacionalni ravni je
bilo sprejetih kar nekaj dokumentov, kot so npr. strateške usmeritve ter programi razvoja
e-uprave. Vendar pa noben od teh dokumentov ni vseboval enotne vizije elektronskega
poslovanja, ki bi zajela vse nivoje javne uprave, vkljuĉno z lokalnimi skupnostmi. Poleg
tega pa so vsi ti dokumenti lokalni samoupravi sluţili le kot priporoĉilo za uvajanje
elektronskega poslovanja. Zaradi neizdelane enotne strategije in neenakomernega razvoja
je Ministrstvo za informacijsko druţbo leta 2003 predstavilo Strategijo uvajanja
elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti. Vendar ta strategija ni bila potrjena s strani
vlade, zato je lahko obĉinam sluţila le kot smernica.
Obĉinam je zagotovljena avtonomnost, kar pomeni, da niso obvezane slediti strategijam
in akcijskim naĉrtom. To pomeni, da lahko obĉine samostojno izbirajo tehnologijo in
aplikacije za elektronsko poslovanje. Slovenske obĉine so na razliĉnih stopnjah
informatiziranosti. Dejavniki, ki vplivajo na stopnjo informatizacije, so razliĉni; nanašajo se
na velikost obĉin in poslediĉno na višino njihovega proraĉuna. Prav tako je odvisno tudi od
ţupana obĉine in usposobljenosti kadrov, ki planirajo ter izvajajo razvoj elektronskega
poslovanja.
Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja so obĉine priĉele z uvajanjem novih
informacijskih tehnologij, konec devetdesetih pa so nekatere ţe intenzivno uporabljale
elektronsko poslovanje v komunikaciji z notranjim in zunanjim okoljem. Danes obĉine na
svojih spletnih portalih ponujajo številne storitve. Predvsem gre za informacijske storitve;
to so številne informacije in podatki z najrazliĉnejših podroĉij, ki zadevajo lokalne
skupnosti. Manj pa je tistih obĉin, ki bi ponujale tudi transakcijske storitve. V Sloveniji je
le nekaj obĉin, ki ponujajo moţnost elektronskega oddajanja vlog. Obĉine ponujajo tudi
razne druge aplikacije, kot je npr. prostorski informacijski sistem obĉin in aplikacije, ki
omogoĉajo informativne izraĉune za plaĉilo vrtca in podobno.
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Namen diplomskega dela je predstaviti razvoj in stanje elektronskega poslovanja v
lokalnih skupnostih, natanĉneje spletnih storitev, ki jih obĉine ponujajo obĉanom na svojih
spletnih portalih. Po pregledu spletnih portalov obĉin sem se odloĉila za primerjavo
spletnih storitev mestnih obĉin, in sicer Mestne obĉine Velenje, Mestne obĉine Ptuj in
Mestne obĉine Koper. Skušala bom ugotoviti stanje na podroĉju ponudbe spletnih storitev
na štirih podroĉjih: na podroĉju dostopnosti do informacij za upravne storitve, na podroĉju
dostopnosti do informacij za neupravne storitve, prisotnost elektronskih vlog in obrazcev
ter druge spletne storitve.
Diplomsko delo je razdeljeno na sedem poglavij. V uvodnem poglavju je podana
opredelitev problema ter namen in cilji diplomske naloge. Drugo poglavje je namenjeno
predstavitvi temeljnih pojmov s podroĉja lokalne samouprave. V tem poglavju je
opredeljen pojem obĉina, postopek ustanovitve obĉine in njeno obmoĉje, delovna
podroĉja obĉine, organi obĉine ter naĉin financiranja obĉin. Tretje poglavje predstavlja
razvoj in predstavitev e-uprave. Nato sledi opredelitev elektronskega poslovanja,
opredelitev prednosti in slabosti, ki jih takšno poslovanje prinaša, ter povzetki temeljnih
predpisov s podroĉja elektronskega poslovanja. Sledi predstavitev in razvoj e-uprave in
elektronskega poslovanja na lokalni ravni, predstavitev strategij razvoja e-uprave ter
predstavitev najpomembnejše strategije na podroĉju elektronskega poslovanja v obĉinah.
Ĉetrto poglavje zajema nabor elektronskih storitev, kot jih predlaga Strategija eposlovanja v lokalnih skupnostih, katere naj bi obĉine ponujale v okviru svojih pristojnosti.
V petem poglavju sledi pregled spletnih storitev treh mestnih obĉin. Šesto poglavje je
namenjeno primerjavi in povzetku ugotovitev spletnih storitev prej omenjenih mestnih
obĉin. Zadnje poglavje vsebuje sklepne misli o obravnavani temi.
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2 TEMELJNI POJMI S PODROČJA LOKALNE SAMOUPRAVE
2.1 POJEM OBČINA
Lokalna samouprava je oblika samostojnega urejanja in reševanja ţivljenjskih potreb
prebivalstva v doloĉenih, praviloma oţjih krajevnih okvirih na organiziran, vendar
neoblasten naĉin.
Za lokalno samoupravo je znaĉilno, da vsebuje teritorialni element (svoje lastno obmoĉje),
funkcionalni element (svoje lastno delovno podroĉje), organizacijski element (opravljanje
nalog neposredno ali po svojih organih), materialno-finanĉni element (lastna materialna in
finanĉna sredstva) ter pravni element (lastnost pravne osebe). Poleg teh elementov pa je
za uresniĉevanje lokalne samouprave pomembna tudi lokalna zavest, ki se kaţe v obĉutku
pripadnosti in medsebojne solidarnosti prebivalcev lokalne skupnosti (Vlaj, 2006, str. 1516).
Temeljni zakon, ki opredeljuje podroĉje lokalne samouprave, je Zakon o lokalni
samoupravi (v nadaljevanju ZLS). ZLS opredeljuje obĉino kot temeljno samoupravno
lokalno skupnost, ki v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve
in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni (ZLS, 2. ĉlen).
Osrednje prvine obĉine je Ustavno sodišĉe RS opredelilo v veĉ svojih odloĉbah. Obĉino
tako pogojujejo skupne potrebe in interesi prebivalcev enega ali veĉ naselij, ki sodelujejo
pri upravljanju javnih zadev lokalne narave samoupravno v razmerju do drţave (Vlaj,
2006, str. 19).
Poznamo tudi posebno kategorijo obĉin, t.j. mestno obĉino, ki jo ZLS podrobneje
opredeljuje.
Mestna obĉina se lahko ustanovi na obmoĉju mesta zaradi prostorskega in urbanistiĉnega
urejanja, zadovoljevanja komunalnih potreb in planiranja razvoja. Dalje ZLS opredeljuje
mestno obĉino kot gosto in strnjeno naselje ali veĉ naselij, ki so povezana v enoten
prostorski organizem in mestno okolico, ki jo povezuje dnevna migracija prebivalstva.
Poleg tega zakon doloĉa tudi pogoje, pod katerimi lahko mesto dobi status mestne
obĉine. Mesto mora imeti najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest,
od tega najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih, ter je geografsko,
gospodarsko in kulturno središĉe svojega gravitacijskega obmoĉja (ZLS, 16. ĉlen).

2.2 USTANOVITEV OBČINE IN NJENO OBMOČJE
Obmoĉje obĉine obsega obmoĉje enega ali veĉ naselij, ki jih povezujejo skupne potrebe in
interesi prebivalcev.
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Obmoĉje obĉine se lahko tudi spremeni ali se z zakonom ustanovi nova obĉina po prej
opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev. Z zakonom, s katerim
se ustanovi nova obĉina se doloĉi njeno obmoĉje, ime in sedeţ, število ĉlanov prvega
obĉinskega sveta in druge zadeve pomembne za konstituiranje obĉine (ZLS, 12. ĉlen).
Materialne pogoje, ki so potrebni za ustanovitev, pa doloĉa ZLS v 13. in 13. a ĉlenu. ZLS v
13. ĉlenu doloĉa, da mora biti obĉina sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih
prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom. Zato, da je obĉina sposobna
na svojem obmoĉju zadovoljevati potrebe in interese prebivalcev, mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
 popolna osnovna šola,
 primarno zdravstveno varstvo obĉanov (zdravstveni dom ali zdravstvena
postaja),
 komunalna opremljenost (oskrba s pitno vodo, odvajanje in ĉišĉenje odpadnih
voda, oskrba z elektriĉno energijo),
 poštne storitve,
 knjiţnica (splošna ali šolska) in
 prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti.
13. a ĉlen pa doloĉa, da ima obĉina najmanj 5000 prebivalcev, lahko pa tudi manj, ĉe gre
za ustanovitev nove obĉine z zdruţitvijo dveh ali veĉ obĉin. Prav tako se lahko zaradi
geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali gospodarskih razlogov izjemoma
ustanovi obĉina, ki ima manj kot 5000 prebivalcev, vendar ne manj kot 2000.

2.3 DELOVNA PODROČJA OBČINE
Naloge obĉine se delijo na naloge iz izvirnega delokroga ter na naloge iz prenesenega
delokroga.
V izvirno pristojnost spadajo predvsem naloge, ki se nanašajo na lokalne zadeve javnega
pomena in jih je obĉina sposobna samostojno urejati. Te naloge so doloĉene s splošnim
aktom obĉine ali z zakonom. Obĉina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja
zlasti naslednje:
 upravlja obĉinsko premoţenje,
 omogoĉa pogoje za gospodarski razvoj obĉine, skladno z zakonom opravlja
naloge s podroĉja gostinstva, turizma in kmetijstva,
 naĉrtuje prostorski razvoj, skladno z zakonom opravlja naloge na podroĉju
posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno sluţbo
gospodarjenja s stavbnimi zemljišĉi,
 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za poveĉanje najemnega
socialnega sklada stanovanj,
 v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne sluţbe,
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pospešuje sluţbe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo
otroka in druţine, za socialno ogroţene, invalide in ostarele,
skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in
odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja,
ureja in vzdrţuje vodovodne in energetske komunalne objekte,
ustvarja pogoje za izobraţevanje odraslih, ki je pomembno za razvoj obĉine in
za kvaliteto ţivljenja njenih prebivalcev,
pospešuje vzgojno-izobraţevalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno in
drugo dejavnost na svojem obmoĉju,
pospešuje razvoj športa in rekreacije,
pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoĉa dostopnost do kulturnih
programov, zagotavlja splošnoizobraţevalno knjiţniĉno dejavnost ter v skladu z
zakonom skrbi za kulturno dedišĉino na svojem obmoĉju,
gradi, vzdrţuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge
javne površine, skladno z zakonom ureja promet v obĉini ter opravlja naloge
obĉinskega redarstva,
opravlja nadzor nad krajevnimi prireditvami,
organizira komunalno-redarstveno sluţbo in skrbi za red v obĉini,
skrbi za poţarno varnost in organizira reševalno pomoĉ,
organizira pomoĉ in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreĉ,
organizira upravljanje pokopališke in pogrebne sluţbe,
doloĉa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi
obĉine, in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem obĉinskih predpisov
in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, ĉe ni z zakonom
drugaĉe doloĉeno,
sprejema statut obĉine in druge splošne akte,
organizira obĉinsko upravo in
ureja druge lokalne zadeve javnega pomena (ZLS, 21. ĉlen).

Naloge iz prenesenega delokroga pa so tiste, katere drţava zaradi organizacijske
racionalnosti z zakonom prenese na obĉine pod pogojem, da zagotovi potrebna sredstva
za opravljanje teh nalog.
Mestna obĉina poleg lokalnih zadev javnega pomena na podlagi in v skladu z zakoni, ki
urejajo posamezna podroĉja, kot svoje naloge opravlja še z zakonom doloĉene naloge iz
drţavne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest (ZLS, 22. ĉlen).

2.4 ORGANI OBČINE
Obĉina mora imeti demokratiĉno izvoljene organe. Organi obĉine so ţupan, obĉinski svet
in nadzorni svet.
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Ţupan skrbi za uresniĉevanje sprejetih splošnih odloĉitev, pri tem pa mu pomaga obĉinska
uprava. Po ZLS ţupan predstavlja in zastopa obĉino, sklicuje in vodi seje obĉinskega sveta
ter predlaga obĉinski proraĉun in zakljuĉni raĉun proraĉuna. Skrbi za objavo statuta,
odlokov in drugih aktov, je predstojnik obĉinske uprave in odloĉa o sporih med organi
obĉinske uprave ter je varuh zakonitosti v obĉini. Poleg teh nalog ţupan opravlja še druge
naloge po podroĉnih zakonih (Vlaj, 2006, str. 181).
Vsaka obĉina ima tudi najmanj enega podţupana, ki ga imenuje ţupan izmed ĉlanov
obĉinskega sveta. Podţupan nadomešĉa ţupana v njegovi odsotnosti oziroma zadrţanosti.
V tem ĉasu opravlja vse tekoĉe naloge iz pristojnosti ţupana ter tiste, za katere ga ţupan
pooblasti (ZLS, 33.a ĉlen).
Obĉinski svet je najvišji organ odloĉanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolţnosti
obĉine. Obĉinski svet tako sprejema statut obĉine, odloke in druge obĉinske akte,
sprejema prostorske plane in druge plane razvoja obĉine, sprejema obĉinski proraĉun in
zakljuĉni raĉun, imenuje in razrešuje ĉlane nadzornega odbora ter ĉlane komisij in
odborov obĉinskega sveta ter odloĉa o drugih zadevah, ki jih doloĉa ta zakon in statut
obĉine (Vlaj, 2006, str. 180 – 181).
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v obĉini. Opravlja nadzor nad
razpolaganjem s premoţenjem obĉine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe
proraĉunskih sredstev ter nadzoruje finanĉno poslovanje uporabnikov proraĉunskih
sredstev (ZLS, 32. ĉlen).
Poleg teh organov pa v obĉinah deluje še obĉinska uprava, ki podpira delovanje celotne
obĉine ter opravlja naloge za razliĉna upravna, pravna, tehniĉna in druga strokovna
podroĉja.

2.5 FINANCIRANJE OBČIN
V 51. ĉlenu ZLS je doloĉeno, da premoţenje obĉine zajemajo nepremiĉnine in premiĉne
stvari v lasti obĉine, denarna sredstva in pravice. Obĉina mora s premoţenjem ravnati kot
dober gospodar, ga obnavljati in poveĉevati.
Lokalne javne zadeve obĉina financira iz lastnih virov, sredstev drţavnega proraĉuna in iz
zadolţevanja. Pod lastne vire zakon opredeljuje davke in druge dajatve ter dohodke od
njenega premoţenja. Medtem ko drţava tistim obĉinam, ki ne zmorejo same financirati
lokalnih zadev javnega pomena, zagotavlja dodatna sredstva, katerih višino in naĉin
zagotavljanja doloĉa zakon (ZLS, ĉlen 52). 53. ĉlen ZLS doloĉa naslednje prihodke za
financiranje lokalnih zadev javnega pomena: davek od premoţenja, davek na dedišĉine in
darila, davek na dobitke od iger na sreĉo, davek na promet nepremiĉnin ter druge davke
doloĉene z zakonom. Obĉina se lahko tudi zadolţi pod pogoji, ki so doloĉeni z zakonom.

6

3 PREGLED E-POSLOVANJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH
3.1 E-UPRAVA IN NJEN RAZVOJ
Zdruţena pojma elektronsko poslovanje in javna uprava doloĉata pojem e-uprava. Euprava ima oţji in širši pomen. V oţjem smislu gre za nabor upravnih storitev za civilne in
pravne osebe, vezanih na informacijsko tehnologijo. V širšem pomenu pa je e-uprava
javna uprava kot zdruţba, ki v svoje uteĉeno poslovanje naĉrtno vkljuĉuje naĉela
elektronskega poslovanja za izboljšanje uĉinkovitosti storitev prek informacijsko podprte
javne uprave, infrastrukture, elektronskega poslovanja, sodelovanja z delavci, z znanjem
in s sodobno tehniĉno industrijo ter višanjem ţivljenjskega standarda (SEP-2004, 2001,
str. 157).
E-uprava je uprava, katere celotno delovanje temelji na uporabi elektronskih dokumentov,
e-poslovanja in interneta v njenem notranjem in zunanjem poslovanju, uvajanju novih
sistemskih in organizacijskih rešitev ter novih modelov upravljanja. (Vintar in Grad, 2004,
str. 5).
V dokumentu SEP-2010 je elektronska javna uprava predstavljena kot oblika izvajanja
poslovnih procesov v organih javne uprave. Ti procesi temeljijo na uporabi sodobne
informacijsko-komunikacijske tehnologije, sama elektronska javna uprava pa je usmerjena
h konĉnim uporabnikom, t.j. drţavljanom, poslovnim subjektom ter zaposlenim v javni
upravi. Namen je doseganje veĉje razpoloţljivosti, preglednosti in kakovosti storitev za
uporabnike ter tudi boljša interna uĉinkovitost dela (SEP-2010, 2006, str. 4).
Modernizacija e-uprave, kakršno imamo danes, je potekala skozi tri razvojna obdobja. V
zaĉetku sedemdesetih letih preteklega stoletja je nastopilo obdobje avtomatizacije, ki je
omogoĉilo predvsem avtomatizacijo rutinskih opravil. Sam sistem pa je v organizacijskem
smislu ostal nespremenjen. Nespremenjeni so ostali tudi upravni postopki. V zaĉetku
devetdesetih let je sledilo obdobje informatizacije, ki je omogoĉilo analizo velike koliĉine
podatkov ter hkrati pomoĉ pri podpori odloĉanja. Razširila se je predvsem uporaba
informacijske tehnologije. Ob prehodu v novo tisoĉletje se je zaĉelo obdobje e-uprave, ki
je vneslo številne spremembe v delovanje uprave (Vintar in Grad, 2004, str. 3-4).
V Sloveniji sega zaĉetek e-uprave v leto 2000, ko je bil sprejet Zakon o elektronskem
poslovanju in elektronskem podpisu (Ur.l. RS, št. 98/2004) (v nadaljevanju ZEPEP). Leta
2001 je bila sprejeta Strategija e-poslovanja v javni upravi za obdobje od leta 2001 do
2004 (SEP-2004), ki jo je izdal Center Vlade RS za informatiko. Ta dokument je
predvideval uvedbo elektronskega poslovanja v postopke znotraj javne uprave ter v vse
pomembnejše upravne storitve za fiziĉne in pravne osebe najpozneje do leta 2004. Leta
2002 je Vlada RS sprejela še Akcijski naĉrt e-uprave do leta 2004, ki je konkretiziral
uvajanje SEP-2004 v prakso ter opredelil nujne spremljevalne naloge in ukrepe. Leta 2001
je bil predstavljen prvi drţavni portal E-uprava. Strukturo portala so tako predstavljali trije
7

osnovni elementi, in sicer Metaregister, Katalog zbirk podatkov ter Register podatkov, sam
portal pa naj bi zdruţeval vse storitvene in informacijske podportale (SEP-2004, 2001, str.
31). Leta 2003 je bil portal prenovljen. Dodani so mu bili zametki ţivljenjskih dogodkov,
za drţavljane pa je bil omogoĉen dostop do svojih osebnih podatkov v Centralnem
registru prebivalstva. Zaĉel je delovati tudi enotni portal upravnih enot. Z letom 2004 se je
pojavil prvi generiĉni sistem dostopa za sprejemanje e-vlog, usmerjanje teh na ustrezno
upravno enoto ter spremljanje stanja posamezne e-vloge in izvajanje e-plaĉil. Leta 2006
je portal zaĉel delovati na podlagi ţivljenjskih dogodkov in s tem omogoĉil uporabnikom
hitrejše in bolj pregledno poslovanje oz. uporabo storitev (Batagelj et al., 2008, str. 1416). Nato je v bil v letu 2006 sprejet nov strateški naĉrt Strategija e-uprave RS za obdobje
2006-2010 (SEP-2010), ki predstavlja nadaljevanje dokumenta SEP-2004. Dokument
opredeljuje vizijo razvoja e-uprave in skuša še izboljšati doloĉene pomanjkljivosti. Akcijski
naĉrt e-uprave do leta 2010 pa podrobneje doloĉa aktivnosti SEP-2010.

3.2 ELEKTRONSKO POSLOVANJE
3.2.1 Definicija e-poslovanja
Do uvedbe elektronskega poslovanja so transakcije med obĉani in drţavno upravo
potekale tako, da je stranka obiskala pristojni urad, organ, obĉino ali sluţbo in izvedla
transakcijo pred okencem. Z uvedbo novih informacijskih tehnologij je strankam
omogoĉeno, da lahko namesto ĉakanja v vrsti storitev opravijo kadarkoli, tako da obišĉejo
spletno pisarno oz. stran pristojne institucije na internetu, poišĉejo informacijo ali opravijo
storitev.
Pojem elektronsko poslovanje izhaja iz angleškega pojma electronic commerce, ki se
nanaša na vsa gospodarska in poslovna podroĉja. Poleg tega poznamo še izraz electronic
business, ki je širši od pojma electronic commerce. Vkljuĉuje namreĉ tudi izmenjavanje
podatkov, ki niso neposredno vezani na doloĉen nakup in prodajo blaga ali storitve,
zagotavljajo pa distribucijo informacij in podporo strankam.
Elektronsko poslovanje je katerakoli oblika poslovne transakcije, v kateri stranke delujejo
elektronsko. V najširšem smislu se lahko elektronsko poslovanje opredeli kot poslovanje,
ki uporablja elektronske medije in za to potrebno tehnologijo, s pomoĉjo katere lahko
uporabniki poslujejo. Med kljuĉne tehnološke elemente poslovanja se štejejo raĉunalnik,
programska rešitev (aplikacija) in komunikacije. Potrebna pa je tudi organizacija
poslovanja, kajti šele skupaj z njo tehnološke sestavine podpirajo cilje poslovnega sistema
(Toplišek, 1998, str. 5).
ZEPEP v 1. ĉlenu doloĉa, da elektronsko poslovanje zajema poslovanje v elektronski obliki
na daljavo z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije in uporabo
elektronskega podpisa v pravnem prometu, kar vkljuĉuje tudi elektronsko poslovanje v
sodnih, upravnih in drugih podobnih postopkih.
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Elektronsko poslovanje se dejansko širi na
postaja poznavanje e-poslovanja bistvenega
svojega informacijskega razvoja. Elektronsko
informacijske tehnologije spreminja naĉin
udeleţencev.

vsa podroĉja druţbenega ţivljenja. Tako
pomena za celotno druţbo, ki je na poti
poslovanje kot posledica uvajanja sodobne
ţivljenja, dela in tudi mišljenja vseh

3.2.2 Vrste e-poslovanja1
Glede na vrsto elektronskih storitev vkljuĉuje elektronsko poslovanje v javni upravi
razliĉne udeleţence. Tako poznamo naslednje vrste poslovanja:




G2C (angleško Government to Citizen) – elektronske storitve, namenjene
drţavljanom,
G2B (angleško Government to Business) – elektronske storitve, namenjene
pravnim osebam oz. poslovnim subjektom in
G2G (angleško Government to Government) – elektronske storitve znotraj javne
uprave.

3.2.3 Zakonska urejenost e-poslovanja
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
Temelje na podroĉju elektronskega poslovaje je postavil Zakon o elektronskem poslovanju
in elektronskem podpisu (Ur.l. RS, št. 98/2004), ki je bil sprejet leta 2000. Namen zakona
je pravno izenaĉiti elektronsko obliko poslovanja s klasiĉnim papirnatim poslovanjem ter
zagotoviti elektronskemu podpisu enako veljavo, kot jo ima lastnoroĉni podpis v
papirnatem poslovanju. Zakon je namenjen širšemu krogu uporabnikov, ki delujejo na
odprtem trgu.


Zakon je razdeljen na pet poglavij. Prvo poglavje zajema opredelitev temeljnih pojmov s
podroĉja elektronskega poslovanja, drugo poglavje je namenjeno poslovanju z
elektronskimi sporoĉili, uporabo in hrambo podatkov v elektronski obliki, njihova
veljavnost in dokazna vrednost. V tretjem poglavju je opredeljen e-podpis in delovanje
overiteljev. Kakšne so kazni za vse, ki ne upoštevajo doloĉil tega zakona in s tem ogroţajo
zanesljivost in varnost elektronskega poslovanja, je posebej predstavljeno v ĉetrtem
poglavju. Zadnje, peto poglavje, pa vsebuje prehodne in konĉne doloĉbe.
Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje
Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje podrobneje
opredeljuje ZEPEP in doloĉa:
 merila, ki se uporabljajo za presojanje izpolnjevanja zahtev za delovanje
overiteljev, ki izdajajo kvalificirana potrdila,
 podrobnejšo vsebino notranjih pravil overiteljev, ki izdajajo kvalificirana
potrdila,


1

Podrobneje o tem v poglavju 4 (str. 17).
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podrobnejše tehniĉne pogoje za elektronsko podpisovanje in preverjanje
varnih elektronskih podpisov,
ĉasovno veljavnost kvalificiranih potrdil,
podrobnejše pogoje glede uporabe varnih ĉasovnih ţigov,
vrsto in uporabo oznaĉbe akreditiranih overiteljev in
pogoje za elektronsko poslovanje v javni upravi.

Zakon o splošnem upravnem postopku
Za elektronsko poslovanje je pomemben tudi Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l.
RS, št. 24/2006-UPB-2). Zakon predpisuje splošen naĉin ravnanja upravnih in drugih
drţavnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, kadar v
upravnih zadevah odloĉajo o pravicah in obveznostih ali pravnih koristih posameznikov,
pravnih oseb in drugih strank.


Leta 2004 so bile s spremembo zakona omogoĉene doloĉene novosti, ki se nanašajo na
elektronsko poslovanje. Zakon je opredelil vloge v elektronski obliki, podpisane z varnim
e-podpisom, s kvalificiranim potrdilom, ki se pošljejo po elektronski poti informacijskemu
sistemu organa ali enotnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog in pogoje za
vroĉanje po elektronski poti. Poleg tega je zakon v 139. ĉlenu uvedel obvezno
pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc po uradni dolţnosti, kar pomeni, da imajo
usluţbenci v okviru reševanja upravnih postopkov moţnost elektronskega vpogleda v
podatke ali jih elektronsko zahtevati iz vseh potrebnih zbirk podatkov in registrov.
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Eden od zakonov, ki ima pomembno vlogo pri elektronskem poslovanju, je tudi Zakon o
dostopu do informacij javnega znaĉaja (Ur.l. RS, št. 51/2006). Namen zakona je zagotoviti
javnost in odprtost delovanja organov ter omogoĉiti uresniĉevanje pravice fiziĉnih in
pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega znaĉaja (ZDIJZ, 2. ĉlen).


Zakon v drugem delu opredeljuje pojem informacije javnega znaĉaja. Informacija javnega
znaĉaja je informacija, ki izvira iz delovnega podroĉja organa. Nahaja se v obliki
dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki
ga je organ izdal sam ali v sodelovanju z drugim organom ali ga je pridobil od drugih
oseb. Zakon tudi predpisuje, da so organi dolţni te informacije brezplaĉno posredovati v
svetovni splet. V posameznih ĉlenih pa je natanĉno doloĉeno, katere informacije morajo
organi posredovati v svetovni splet.

3.2.4 Prednosti in slabosti e-poslovanja
Elektronsko poslovanje je prineslo številne prednosti, kljub temu pa so še vedno prisotne
tudi posamezne pomanjkljivosti.
Prednosti elektronskega poslovanja so zniţevanje stroškov nakupa, prodaje in trţenja ter
ustvarjanja novih trţnih priloţnosti. Velika prednost je tudi dostopnost informacij z enega
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mesta z moţnostjo dostopa štiriindvajset ur na dan ter sedem dni v tednu. Tako
uporabniki niso vezani na uradne ure. Slednje omogoĉa skrajševanje poslovnega cikla,
razvijanje uĉinkovitejše in uspešnejše pomoĉi strankam ter krajšanje ĉakalnih vrst pred
okenci. Poleg tega so tudi stroški niţji tako na strani uporabnikov kot tudi na strani javne
uprave.
Kljub številnim prednostim pa so tu tudi pomanjkljivosti. Ljudje še vedno ne zaupajo
varnosti elektronskega poslovanja v strahu pred morebitno zlorabo osebnih podatkov. Pri
starejši populaciji je problem tudi raĉunalniška pismenost in tehnološka opremljenost
(posamezniki še vedno nimajo osebnega raĉunalnika in dostopa do interneta).

3.3 E-UPRAVA NA LOKALNI RAVNI
3.3.1 Razvoj elektronskega poslovanja na lokalni ravni
Tako kot druge organizacijske ravni javne uprave, se je tudi lokalna samouprava morala
sooĉiti z novimi izzivi in priloţnostmi, ki ji zahtevata elektronsko poslovanje in
informacijska druţba. Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja so slovenske obĉine
priĉele uvajati nove informacijske tehnologije. Zaĉele so uporabljati elektronsko pošto in
svetovni splet za prenos informacij. Konec desetletja so nekatere ţe intenzivno uporabljale
tako elektronsko poslovanje znotraj organizacije (intranet) kot tudi v komunikaciji z
okoljem. Obĉinski portal je postal pomemben za stik z zunanjim okoljem (Milunoviĉ, 2003,
str. 132).
Obĉinam je zagotovljena avtonomija, kar jim omogoĉa prosto izbiro informacijskih
tehnologij in aplikacij. Normativno pa so obĉine dolţne objavljati informacije in podatke
kot doloĉa ZDIJZ.
Obĉine se med sabo razlikujejo po velikosti; od obĉin z manj kot 1000 prebivalci, mestnih
obĉin, pa vse do glavnega mesta. Glede na velikost je tudi njihova finanĉna zmoţnost
razliĉna, s tem pa so razliĉna tudi prioritetna podroĉja razvoja. Ţe sami obĉinski portali
ponujajo razliĉno. Nekatere obĉine ponujajo na svojih portalih le osnovne informacije,
veliko pa jih je informativno naravnanih, tako da ponujajo podatke o razliĉnih dogodkih,
turistiĉnih zanimivostih, predstavljajo delo obĉinskih organov, omogoĉajo pregled
obĉinskih predpisov ipd. Manj razširjena oblika poslovanja pa je omogoĉanje
transakcijskih storitev. Te storitve omogoĉajo le redke obĉine (Milunoviĉ, 2003, str.132).

3.3.2 Strateški dokumenti s področja razvoja e-uprave v lokalnih
skupnostih
Vlada RS je leta 2001 sprejela Strategijo e-poslovanja za obdobje od leta 2001 do 2004
(SEP-2004). Strategija je nastala v ĉasu prehoda v informacijsko druţbo. To obdobje je
zahtevalo številne spremembe v javnem in zasebnem sektorju. Strategija je tako sluţila
kot osnova za vsa prizadevanja, projekte, aktivnosti in naloge pri prehodu javne uprave v
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informacijsko druţbo s poudarkom na uvedbi elektronskega poslovanja kot temeljni
znaĉilnosti informacijske druţbe.
Ţe v svojem imenu je omenjena strategija naslovljena na javno upravo in s tem jasno
doloĉa meje tega dokumenta. Javno upravo, kot jo obravnava ta dokument, predstavljajo
Vlada RS, vladne sluţbe in ministrstva z organi v sestavi in upravnimi enotami ter drugi
drţavni organi in lokalna samouprava.
Cilji strategije so sledeĉi:
 zagotoviti enostaven, hiter, kakovosten in poceni dostop do informacij in storitev
javne uprave s pomoĉjo informacijsko- komunikacijske tehnologije,
 skrajšati odzivni ĉas organov ter vzpostaviti e-demokracijo,
 evidentirati in natanĉno popisati vse postopke znotraj javne uprave in zagotoviti
enotnost izvajanja postopkov,
 omogoĉiti dostop do vseh javnih podatkov, povezati vse informacijske sisteme,
administrativne registre in druge podatkovne zbirke javne uprave med sabo,
 vzpostaviti ustrezne mehanizme za identifikacijo in avtentikacijo drţavljanov v
postopkih javne uprave ter implementirati pravila o varovanju osebnih podatkov v
postopkih in storitvah javne uprave ter
 vzpostaviti enotni drţavni portal in podportale za vsa delovna podroĉja javne
uprave, ki bodo dostopni prek interneta.
Dokument je bil zavezujoĉ le za drţavno upravo, za druge veje oblasti in lokalno
samoupravo pa je predstavljal samo priporoĉilo Vlade RS za zagotovitev usklajenega in
povezanega delovanja na drţavni ravni.
Konec leta 2002 je bil sprejet še Akcijski naĉrt e-uprave do leta 2004, ki je predstavljal
konkretizacijo uvajanja SEP-2004 v prakso. Poleg tega pa je še podrobneje opredelil nujne
spremljevalne naloge, aktivnosti in ukrepe.
Leta 2006 je Vlada RS sprejela nov dokument, in sicer Strategijo e-uprave RS za obdobje
od leta 2006 do 2010 (SEP-2010). V njej so bili opredeljeni naĉini in cilji za nadaljnje
uresniĉevanje dejavnosti e-uprave. V dokumentu so predstavljeni vplivi drugih domaĉih in
evropskih strategij ter programov, predstavljen je povzetek ocene stanja e-uprave za
preteklo obdobje. Cilji, ki so bili zadani v SEP-2010, so usmerjeni na delovanje javne
uprave za potrebe uporabnikov, poveĉanje zadovoljstva uporabnikov storitev ter
zmanjšanje administrativnih ovir. Prav tako so cilji poveĉati kakovost, uĉinkovitost in
transparentnost delovanja javne uprave, vkljuĉevati najširši krog uporabnikov v procese
odloĉanja in ohraniti stopnjo razvoja e-uprave, ki je primerljiva z drugimi drţavami EU.
Kasneje je bil sprejet še Akcijski naĉrt e-uprave do leta 2010 (AN 2007/2010), ki je
predstavljal logiĉno nadaljevanje in operativno izvedbo SEP-2010. Vkljuĉuje vse projekte
in elektronske storitve e-uprave, ki izhajajo iz prej imenovane strategije. Podaja tudi
trenutno stanje projektov in elektronskih storitev, dobre prakse ter informacije o napredku
12

e-uprave v primerjavi z EU. Dodatni namen je tudi spodbuditi razvoj elektronskih storitev,
ki so potrebne oz. jih je potrebno v nadaljevanju še nadgrajevati. Dokument vsebuje cilje
e-uprave do leta 2010, kazalnike razvoja e-uprave, aktualne dokumente in aktivnosti v
Sloveniji in EU z vplivom na e-upravo, primer dobre prakse, sistem izvajanja, spremljanja
in poroĉanja ter seznam projektov in elektronskih storitev po posameznih podroĉjih euprave.

3.3.3 Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti
Obĉine in lokalna samouprava so bile v prej v omenjene strategije in dokumente le delno
vkljuĉene. Zaradi razliĉnih stopenj informatiziranosti obĉin ter zaradi neizdelane enotne
strategije na podroĉju razvoja informatizacije le-teh, je aprila 2002 Ministrstvo za
informacijsko druţbo v sodelovanju z Uradom za lokalno samoupravo Ministrstva za
notranje zadeve in Centrom vlade za informatiko objavilo razpis za izdelavo strategije
uvajanja elektronskega poslovanja v obĉinah. Strateški naĉrt naj bi uredil skupna
izhodišĉa za uspešno uvajanje elektronskega poslovanja v posamezne upravnoadministrativne postopke za hitrejše in uspešnejše poslovanje z obĉani ter modernizacijo
same uprave, za poenostavitev postopkov ter za zmanjšanje stroškov javne uprave. Poleg
tega pa bi bila obĉanom omogoĉena veĉja in boljša dostopnost do informacij in
elektronskih storitev ter veĉja moţnost vplivanja na proces odloĉanja in sooblikovanja
obĉinske uprave. Na razpisu je bila v imenu Skupnosti obĉin Slovenije izbrana Mestna
obĉina Koper s proizvajalci (3PORT, IPMIT in Fakulteta za elektrotehniko, raĉunalništvo in
informatiko v Mariboru), ki je leta 2003 predstavila Strategijo uvajanja elektronskega
poslovanja v lokalne skupnosti (krajše SEPLS oz. E-obĉine).
SEPLS ugotavlja, da je na podroĉju e-poslovanja potrebno povezati drţavno in lokalno
upravo in da je nujen njun usklajen razvoj. Predlagane so rešitve na podroĉju
elektronskega poslovanja znotraj obĉinskih uprav, elektronskega poslovanja z drţavno
upravo in ostalo javno upravo ter elektronskega poslovanja z obĉani in s pravnimi
osebami. Poleg rešitev strategija predstavlja še moţen nabor elektronskih storitev, kljuĉne
izvedbene projekte, analizo obstojeĉega stanja, najnujnejše posodobitve in predloge
posodobitve tehnološke infrastrukture, programske in strojne opreme, naĉine dostopa do
zbirk podatkov ter predloge priporoĉil za obliko in enotno vsebino predstavitev
elektronskih storitev na spletu.
SEPLS ima deset poglavij. Prvo poglavje na kratko predstavlja celoten dokument ter
pojem lokalne samouprave v informacijski druţbi. Podanih je tudi nekaj pomembnejših
evropskih in svetovnih smernic ter izhodišĉ. Drugo poglavje opredeljuje strateške vidike
uvajanja elektronskega poslovanja. Tretje poglavje definira temeljne pojme s podroĉja
lokalne samouprave. V ĉetrtem poglavju je prikazana opravljena analiza obstojeĉega
stanja informacijskih sistemov v obĉinah. Peto poglavje je namenjeno opisu elektronskih
storitev obĉin, ki omogoĉajo strankam izvedbo transakcij po elektronski poti preko
razliĉnih medijev z izpolnitvijo elektronsko podpisanega obrazca in elektronskim plaĉilom
upravne takse. V šestem poglavju so predstavljene tehniĉne strani projekta kot so npr.
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globalni modeli elektronskega poslovanja obĉin, modeli delovnih podroĉij in funkcij,
globalnih podatkov ter globalni postopkovni modeli. V sedmem poglavju so predstavljene
tehnološke zahteve in priporoĉila, ki jih je potrebno upoštevati pri razvoju informacijskokomunikacijske infrastrukture. Slednje omogoĉa uĉinkovitost elektronskega poslovanje
lokalnih skupnosti. Nato so v osmem poglavju zbrani še plani razvoja elektronskega
poslovanja obĉin, kjer je predstavljena uresniĉitev enotne vizije skladno z nacionalno vizijo
informacijske druţbe. V zadnjem poglavju so našteti in opisani drugi sorodni ali vplivni
projekti za e-obĉine.
Strategija vsebuje kar nekaj konkretnih predlogov. Na delavnici projektne skupine SEPLS v
Portoroţu leta 2002 se je izoblikovala enotna vizija: Klik za stik z javno upravo. Cilj te
vizije je s pomoĉjo sodobne tehnologije in vsestranske podpore demokratiĉnim procesom
skrbeti za stalen razvoj kvalitete ţivljenja in gospodarstva (SEPLS, 2003, str. 253). Vizija
nakazuje štiri strateške usmeritve. Te so bile vodilne za pripravo plana razvoja v okviru
SEPLS. Prva usmeritev je prehod javne uprave od izvajalca birokratskih administrativnih
postopkov do ponudnika storitev. Storitve e-uprave naj bodo za obĉane hitre, kvalitetne,
prijazne in celovite. Naslednja usmeritev je podpiranje uporabniku prijaznih storitev, ki so
usmerjene v reševanje njegovih potreb in zahtev, zanje pa je zagotovljena visoka
dostopnost (fiziĉna, ĉasovna, krajevna, jezikovna …). Tretja usmeritev predstavlja
sodelovanje najširšega kroga uporabnikov v procesih odloĉanja. To pomeni omogoĉiti in
spodbujati uporabnike k sodelovanju v vseh fazah priprave in odloĉanja skupnih pogojev
(e-demokracija). Za uresniĉitev vizije na vseh pristojnih ravneh je seveda potrebno tudi
zagotavljanje finanĉne in politiĉne podpore.
V okviru omenjene strategije je bil pripravljen tudi seznam izvedbenih projektov za
uresniĉitev enotne vizije uprave. Projekti so zdruţeni v pet skupin. Z vidika spletnih
storitev, namenjenih obĉanom, je najpomembnejša skupina projektov za razvoj stikov z
uporabniki elektronskih storitev. Cilj teh projektov je podpora elektronskemu oddajanju
vlog, enostavnim elektronskim transakcijam in veĉanju preglednosti dela obĉinske uprave
ter veĉja odprtost za dvosmerno komunikacijo.
Skupina projektov storitve za uporabnike zajema projekte, ki obsegajo doloĉitev
minimalnih potrebnih vsebin za informacijskih portal, ki omogoĉa predstavitev organov
obĉinske uprave, informiranje o delu in o upravljalcih javnega dobrega. Portal naj bo
namenjen za povezovanje vseh aplikacij obĉinske uprave, hkrati pa naj predstavlja
vstopno toĉko spletnih storitev in javno dostopnih registrov. Namen projekta je predlagati
priporoĉene standarde vsebin spletnih strani tistim obĉinam, ki so sposobne in
zainteresirane za razvoj portala. Projekt predstavlja naslednje standarde: programska
podpora za oddajanje vlog (spletna sprejemna pisarna), pregledovalnik prostorskih
podatkov (prostorskih planov in raznih javnih katastrov), skupni javni informacijski portal
'e-Slovenija', ki bo vezni ĉlen za izmenjavo vsebin in izvajanje elektronskih storitev med
informacijskimi sistemi drţavne uprave obĉin in zunanjih ponudnikov, podpora edemokraciji, moţnost enostavnega posredovanja pobud in pritoţb, javno dostopen
pregled nad pobudami in potekom postopkov v zvezi z njimi, moţnost obvešĉanja preko
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elektronske pošte, moţnost pregleda splošnih statistiĉnih podatkov o zadevah v
pristojnosti obĉine, moţnost vpogleda stranke v stanje in dokumente svoje vloge in
moţnost komunikacije s ĉlani v obĉinskem svetu in s posameznimi uradi (doloĉitev
elektronskih naslovov).

3.3.4 Vsebina spletnih portalov lokalnih skupnosti
Obĉine svoje spletne storitve ponujajo na obĉinskih portalih. Zakon o dostopu do
informacij javnega znaĉaja (ZDIJZ) ureja postopek, ki vsakomur omogoĉa dostop do
informacij javnega znaĉaja, s katerimi razpolagajo drţavni organi. Zakon je pomemben
tudi za lokalne skupnosti, saj doloĉa, katere informacije morajo biti posredovane v
svetovni splet, poleg tega pa morajo biti te informacije brezplaĉne. Obĉine morajo tako
posredovati:
 preĉišĉena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno pristojnost obĉine,
povezano z drţavnim registrom predpisov na spletu,
 programe, strategije, stališĉa, mnenja, študije in druge podobne dokumente, ki se
nanašajo na delovno podroĉje obĉine,
 predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se
nanašajo na delovno podroĉje lokalnih skupnosti,
 vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naroĉila,
 podatke o upravnih storitvah ter
 druge informacije javnega znaĉaja (ZDIJZ, 10. ĉlen).
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaĉaja (Ur.l. RS, št.
76/2005) doloĉa in opredeljuje vse informacije javnega znaĉaja ter njihov naĉin
posredovanja v svetovni splet.
Organi lokalnih skupnosti morajo po 11. ĉlenu te uredbe posredovati tudi podatke o
storitvah, ki jih izvajajo. V svetovni splet morajo posredovati podatke o svojih storitvah, ki
obsegajo najmanj:
 pogoje, ki jih morajo osebe izpolnjevati, da lahko zahtevajo posamezno storitev,
 podatke o dostopnosti organa (kontaktni podatki, uradne ure),
 naĉin, na katerega se lahko zahteva posamezna storitev vkljuĉno s povezavo na
elektronsko dostopen obrazec za vlogo, navedbo morebitnih zahtevanih prilog,
navedbo o stroških storitev ter navedbo podatkov, ki jih bo organ pridobil sam na
podlagi veljavnih predpisov,
 navedbo predpisov, ki predstavljajo pravno podlago ali sicer urejajo storitev;
 predviden rok za odloĉitev organa oziroma izvedbo storitve ter
 pogosta vprašanja v zvezi s posamezno storitvijo in odgovori nanje.
V 12. ĉlenu uredbe je doloĉeno, da mora lokalna skupnost posredovati tudi druge
informacije javnega znaĉaja. Te informacije so:
 podatki o pomembnejših dogodkih, odloĉitvah in novostih pri organu (novice o
delovanju lokalnih skupnosti),
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letno poroĉilo o izvajanju ZDIJZ iz 38. ĉlena zakona,
informacije javnega znaĉaja, ki jih je lokalna skupnost posredovala na podlagi
vloţene ustne ali pisne zahteve, lokalna skupnost pa ocenjuje, da bodo postale
predmet nadaljnjih enakih zahtev drugih prosilcev,
podatki o višini in prejemkih subvencij, posojil in drugih podobnih oblik pomoĉi iz
javnih sredstev, razen izplaĉil posameznikom na podroĉjih štipendiranja,
zaposlovanja, druţine, pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja ter socialnih
zadev,
strokovni napotki za uporabo javnih dobrin in storitev ter
podatki o posameznih ukrepih in dejavnostih izvajalca javnih sluţb.

Vse informacije in podatki morajo biti v svetovni splet posredovane na naĉin, ki omogoĉa
enostavno, nemoteno in enotno dostopnost. Informacije in podatki morajo biti v primerni
obliki z moţnostjo za nadaljnjo uporabo ter dostopne na ustrezen in uporabnikom prijazen
naĉin. Prav tako pa morajo varovati uporabnikovo zasebnost (Ojsteršek, 2004, str. 75).
Poleg nujnosti posredovanja informacij in storitev lokalnih skupnosti je pomembna tudi edemokracija. E-demokracija ponuja razliĉne tehniĉne moţnosti za neposredno
komuniciranje in medsebojno povezavo uporabnikov in predstavnikov lokalne skupnosti.
Obĉanom je potrebno ponuditi razliĉne moţnosti sodelovanja, ki omogoĉajo vplivanje na
oblikovanje politike, zakonov in predlogov v lokalnih skupnostih. Med moţne oblike edemokracije spadajo elektronska pošta, elektronski forumi in klepetalnice, ki omogoĉajo
vzpostavljanje moţnosti za razpravljanje o aktualnih temah in problematikah s
predstavniki lokalne skupnosti, tematska razpravljalska stran, ki se nanaša na posamezno
tematsko podroĉje in je prilagojena priĉakovanjem obiskovalcev spletne strani. Takšna
stran zdruţuje informacije o tematiki, forum, zakljuĉke, povzetke in arhive razprav o
doloĉeni problematiki. Med oblike e-demokracije spadajo še elektronske peticije,
elektronsko posvetovanje, ki zajema komentiranje tem po posameznih podroĉjih in
elektronsko glasovanje, t.j. zbiranje stališĉ in ocenjevanje javnega razpoloţenja o
pomembnih vprašanjih prek spletnih anket.
Seveda pa je za delovanje vsega tega potrebno aktivno vkljuĉevanje drţavljanov v delo
lokalnih skupnosti kot tudi aktivno sodelovanje predstavnikov lokalnih skupnosti.
Predstavniki se morajo na vprašanja in pobude odzivati hitro in kakovostno ter aktivno
sodelovati v diskusijah (Ojsteršek, 2004, str. 75-76).
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4 STORITVE E-OBČIN2
Elektronske storitve se delijo na tri skupine, in sicer na elektronske storitve za drţavljane,
elektronske storitve za poslovne subjekte in elektronske storitve znotraj uprave.
V nadaljevanju je predstavljen nabor elektronskih storitev za posamezna podroĉja
delovanja lokalnih skupnosti (povzeto po SEPLS).

4.1 STORITVE ZA DRŽAVLJANE
Storitve za drţavljane oz. obĉane (G2C) so tiste storitve, ki nudijo informacije o moţnih
procesih v obĉini. Zajemajo opis doloĉenega postopka, navodila, obrazce in potrebne
priloge ter takse za postopek, elektronsko reševanje vlog, elektronsko komuniciranje z
obĉani, vroĉanje dokumentov v elektronski obliki, moţnost vpogleda obĉana v trenutno
stanje svoje vloge ter razne elektronske storitve, ki obĉanu omogoĉajo izraĉun
informativnih stroškov, vezanih na postopke, definirane s posameznimi obĉinskimi odloki
(NUSZ, komunalni prispevek).
Elektronske storitve za obĉane se dalje delijo na neupravne in upravne storitve.

4.1.1 Neupravne storitve
Neupravne storitve so tiste storitve, ki niso neposredno vezane na upravne organe
lokalnih skupnostim, so pa pomembne pri zagotavljanju storitev in informacij tako za
obĉane kot tudi za obiskovalce obĉine. Neupravne storitve so naslednje; informacije eskupnosti, ki omogoĉajo dostop do informacij, zanimivih za širšo skupnost. To so
informacije o turistiĉni, športni, zdravstveni, gospodarski, izobraţevalni, kulturnoumetniški ponudbi, novice in dogodki v lokalni skupnosti, vozni redi, medsebojno
komuniciranje s pomoĉjo forumov in klepetalnic ter o ponudbi zabave. Med neupravne
storitve sodijo tudi storitve, ki omogoĉajo rezervacijo vozovnic, kart za prireditve,
rezervacijo športnih kapacitet, naroĉanje pri zdravniku in storitve e-trgovine, ki omogoĉajo
prodajo izdelkov in storitev prek interneta ter storitve e-bank in e- zavarovanj.
Lokalne skupnosti bi morale spodbujati in omogoĉiti povezovanje prej omenjenih storitev
v enoten portal, ki bi bil dostopen obĉanom prek razliĉnih medijev.

4.1.2 Upravne storitve
Upravne storitve so storitve, vezane na delo upravnih organov. Delimo jih na storitve, ki
ponujajo informacije oz. poveĉujejo stopnjo e-demokracije, ter storitve, ki so namenjene
transakcijam.
2

Prva tri podpoglavja so v celoti povzeta po SEPLS, 2004, str. 103-127.
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Javna uprava ima vse svoje storitve zbrane na enem mestu in omogoĉa dostop do njih
prek portala e-uprava. Tako se je v dokumentu SEPLS oblikovala ideja, da bi tudi lokalne
skupnosti morale imeti enoten portal lokalnih skupnosti, kjer bi bilo moţno dostopati do
informacij in storitev s podroĉja lokalne samouprave.
Enotni portal lokalnih skupnosti bi moral ponujati informacije, ki se nanašajo na delovanje
lokalnih skupnosti (organizacijska struktura, podroĉja dela, pomembne telefonske številke
in elektronski naslovi…), informacije o projektih, sporoĉila za javnost ter novice in
dogodki, informacije o obĉinskih predpisih, evropski in drţavni zakonodaji, informacije o
razpisih in pogodbah, ki jih je lokalna skupnost sklenila s podjetji, z organizacijami, drţavo
ali evropsko skupnostjo, poroĉila o financiranju razliĉnih dejavnosti, statistiĉne
informacije, vezane na lokalno skupnost, seznam pogosto zastavljenih vprašanj ter razne
elektronske publikacije (gradiva za seje obĉine, zapisnike sej…). Te storitve omogoĉajo
veĉanje e-demokracije, saj lahko obĉani in pravne osebe z njimi posredujejo svoje
predloge, pobude, vprašanja in mnenja, prav tako se poveĉuje transparentnost delovanja
lokalnih skupnosti.

4.1.3 Upravne transakcijske storitve
Zaradi poenostavitve postopkov in prijaznejšega poslovanja je zelo pomembno, da lokalne
skupnosti zagotovijo obĉanom moţnost uporabe transakcijski storitev. Ĉe obĉan ţeli
poslati elektronsko vlogo prek spleta, se mora avtenticirati z digitalnim potrdilom. Za ta
namen lokalna skupnost ţe vnaprej oblikuje obrazce, ki jih obĉani izpolnijo elektronsko.
Tudi priloge k elektronski vlogi oddajo v elektronski obliki oz. jih organi sami pridobijo.
Vloge pošljejo na streţnik, ki poskrbi za nadaljnjo obdelavo. Pomembno je tudi omogoĉiti
obĉanom elektronsko obvešĉanje o poteku reševanja njihovih vlog.
Upravne transakcijske storitve so glede na delovna podroĉja obĉine opisane v
nadaljevanju.
Storitve, ki spadajo pod splošne, skupne in pravne zadeve, so:
elektronski sprejem drugostopenjskih pritoţb in vlog, elektronska oddaja prijave na razpis
lokalne skupnosti, elektronsko obvešĉanje obĉanov o izbiri na razpisu, elektronsko
obvešĉanje obĉanov o poteku reševanja njihovih upravnih zadev, elektronska oddaja
predlogov imenovanja ĉlanov komisij in odborov v obĉinskem svetu ter elektronsko
evidentiranje kandidatov za ĉlane svetov krajevnih skupnosti, ţupana in ĉlanov mestnega
sveta.
Storitve s področja družbenih dejavnostih, so:
elektronska oddaja vloge za zniţanje plaĉila oz. oprostitev plaĉila vrtca, elektronska
oddaja vlog za financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja osebam brez
prejemkov, elektronska oddaja vloge za enkratno denarno pomoĉ v stiski, elektronska
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oddaja vloge za štipendijo ter elektronska oddaja vloge za izdajo dovoljenja za prekop
posmrtnih ostankov.
Storitve, vezane na upravljanje okolja in prostora, so:
elektronska oddaja vloge za pridobitev informacije o namembnosti zemljišĉa, elektronska
oddaja vloge za izdajo urbanistiĉnega mnenja za poseg v prostor, elektronska oddaja
vloge za uskladitev zemljiško-knjiţnega stanja z dejanskim stanjem ter elektronska oddaja
pobude za spremembo namembnosti zemljišĉa.
Storitve, ki se nanašajo na upravljanje za javno dobro, so:
 soglasja na podroĉju komunale (elektronska oddaja vloge za izdajo potrdila za
rekonstrukcijo objekta, elektronska oddaja vloge za posek drevja v urbanih
naseljih, elektronska oddaja prošnje za postavitev ali odjavo reklamnih tabel…),
 elektronske vloge s podroĉja cestno-prometnih procesov (dovoljenja za plovbo, za
javni prevoz oseb, dovolilnice za parkiranje na obmoĉju modrih con…) in
 elektronske vloge za komunalne takse (prijava ali odjava takšnega predmeta, za
katerega je predpisana komunalna taksa, zahtevek za oprostitev plaĉila komunalne
takse).
Storitve, vezane na upravljanje z občinskim premoženjem, so:
elektronska oddaja pripomb na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišĉa,
elektronska oddaja zahtevka za oprostitev plaĉila nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišĉa, elektronska oddaja zahtevka za izdajo odloĉbe o odmeri komunalnega
prispevka, elektronske vloge s podroĉja obĉinskih stanovanj in elektronske vloge s
podroĉja stavbnega zemljišĉa (zahtevek za predkupno pravico, vloga za prodajo zemljišĉa
obĉini, vloga za nadomestno zemljišĉe, za odobritev parcelacij zemljišĉa…).
Storitve, ki se nanašajo na nadzor nad izvrševanjem občinskih odlokov, so:
elektronska oddaja pritoţbe na odloĉbo v procesih obĉinskega inšpektorata in redarske
sluţbe, izdaja odloĉb za odstranitev razliĉnih objektov (nevarni objekti, pomoţni objekti,
zapušĉena vozila, reklamni panoji…), izdaja odloĉb v primeru kaljenja javnega reda in
miru, nedovoljenega posega na javni površini, odstranitev gradbenega materiala in
ĉišĉenja snega.
Storitve, ki se nanašajo na koordiniranje razvoja gospodarstva, so:
elektronska oddaja vloge za povraĉilo škode na podroĉju kmetijstva, elektronska oddaja
vloge za oprostitev plaĉila celotne ali dela turistiĉne takse, elektronska oddaja meseĉnega
poroĉila o prenoĉitvah in plaĉani turistiĉni taksi, elektronska oddaja vloge za kmetovalce in
druge posameznike, ki prodajajo na trţnici blago lastne proizvodnje, elektronska oddaja
vloge za prodajo blaga, ki ga proizvajajo pravne ali fiziĉne osebe, ki na trgu samostojno
opravljajo pridobitno dejavnost, elektronska oddaja vlog za pridobitev potrdila o
opravljanju kmetijske dejavnosti kot edini ali glavni poklic pred uvedbo invalidskega in
pokojninskega zavarovanja ter elektronska oddaja vlog za pridobitev potrdila za vkljuĉitev
v prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmetijsko dejavnost.
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4.2 STORITVE ZA PRAVNE OSEBE
Elektronske storitve za pravne osebe (G2B) zajemajo predvsem elektronsko komunikacijo
z javnimi podjetji, dobavitelji in prejemniki sredstev iz proraĉuna, z bankami upniki,
priporoĉila za izmenjavo podatkov, pridobivanje soglasij v upravnih in drugih procesih.
Storitve, ki jih lokalne skupnosti ponujajo za pravne osebe, so podobno kot storitve za
drţavljane razdeljene po posameznih podroĉjih delovanja lokalne samouprave.

4.3 STORITVE ZNOTRAJ UPRAVE
Tretja skupina storitev so elektronske storitve, ki se nanašajo na delo znotraj organov
lokalnih skupnosti in javne uprave (G2G). Te storitve so pomembne predvsem pri
reševanju razliĉnih zadev fiziĉnih in pravnih oseb, ki se delno izvajajo pri organih javne
uprave, delno pa pri organih lokalne samouprave. Zaradi tega je potrebna ĉim boljša
povezanost teh evidenc in informacijskih sistemov. Organom lokalne samouprave je za
hitro in uĉinkovito delovanje potrebno omogoĉiti predvsem izmenjavo javnopravnih in
administrativnih evidenc kot so npr. centralni register prebivalstva, zemljiški kataster in
drugi podatki geodetske uprave, zemljiška knjiga, register predpisov, podatki iz zavoda za
statistiko, elektronska izmenjava dokumentov med usluţbenci v drţavni upravi in
usluţbenci obĉin.

4.4 PET–STOPENJSKI MODEL ZA OCENJEVANJE E-STORITEV
Na podroĉju spremljanja razvoja storitev e-uprave se opravljajo številne raziskave. Eno od
raziskav razvitosti elektronskih storitev javne uprave v evropskih drţavah izvaja tudi
Evropska komisija. Raziskava zajema poleg drţav ĉlanic Evropske unije še štiri druge
drţave, in sicer Islandijo, Norveško, Švico in Turĉijo.
Meritve zajemajo dvajset storitev, od tega dvanajst storitev, namenjenih prebivalcem, in
osem, namenjenih poslovnim subjektom. Komisija te meritve izvaja ţe od leta 2001 dalje.
Do leta 2007 je komisija ocenjevala storitve po štirih stopnjah, leta 2007 pa je bila dodana
nova peta stopnja, imenovana personalizacija.
Po tej raziskavi se razvitost storitev e-uprave ocenjuje po lestvici od 0 do 5 (Bogataj
Janĉiĉ et al., 2007, str. 314-315; Capgemini, 2007):


stopnja 0 – ni informacij: Stopnja 0 pomeni, da informacij o storitvi ni mogoĉe
najti na spletu.
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stopnja 1 – informacija: Stopnja 1 pomeni moţnost pridobivanja informacij o
delu organizacije ter opisa postopkov prek spleta.
stopnja 2 – enosmerna interakcija: Predstavlja prvo pravo elektronsko
upravno storitev. Uporabnikom omogoĉa pridobivanje obrazcev v elektronski obliki,
ki jih je mogoĉe natisniti ter nato izpolniti. Komunikacija v nasprotni smeri ni
mogoĉa, saj morajo uporabniki svoje vloge še vedno predloţiti osebno pri organu.
stopnja 3 - dvosmerna interakcija: Na tej stopnji je uporabnikom omogoĉena
komunikacija tudi v obratni smeri. Za zaĉetek postopka fiziĉna interakcija ni
potrebna, vendar je v posameznih primerih še vedno potrebna ĉloveška interakcija
pri obravnavi vloge.
stopnja 4 – transakcija: Ta stopnja omogoĉa celotno izvedbo storitve preko
spleta, kar vkljuĉuje informacije, platforme, aplikacije, moţnosti oddaje, obdelave
in odloĉanja.
stopnja 5 – personalizacija: Personalizacija ugotavlja stopnjo usmerjenosti k
uporabniku. Uvaja dva nova koncepta na podroĉju ponudbe storitev, t.j.
proaktivnost in avtomatiziranost. Proaktivnost pomeni, da uprava omogoĉa
vnaprejšnje izvajanje doloĉenih aktivnosti, ki zvišujejo kvaliteto storitve in
prijaznost do uporabnika (predhodno izpolnjeni obrazci, opozarjanje na prenehanje
veljavnosti dokumentov). Avtomatiziranost teh storitev omogoĉa, da so uporabniku
ponujene doloĉene storitve, ne da bi jih ta sam predhodno zahteval.
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5 SPLETNE STORITVE IZBRANIH OBČIN
Na podroĉju e-uprave v lokalnih skupnostih je bila leta 2006 opravljena raziskava po
kateri je nastal ĉlanek z naslovom E-uprava: stanje v slovenski lokalni samoupravi (Jukić
in Vintar, 2006). Ĉlanek povzema stanje e-uprave v slovenskih obĉinah v naslednjih
devetih toĉkah: prisotnost obĉin na spletu, objava osnovnih podatkov obĉine, objava
podatkov s podroĉja gospodarstva, zdravja in izobraţevanja, objava novic in turistiĉnih
informacij, prisotnost obĉinskih dokumentov, forumov in anket, prisotnost obrazcev,
objava uredb, prisotnost iskalnih orodij ter konĉna ocena spletnih strani obĉin na podlagi
prejšnjih pokazateljev.
Po zgledu zgoraj omenjene raziskave sem v diplomskem delu opravila primerjalno analizo
spletnih storitev treh mestnih obĉin v Sloveniji. Spletne storitve, ki jih obĉine ponujajo,
sem s pomoĉjo dokumenta SEPLS in ZDIJZ razdelila v štiri skupine. Te so: dostopnost
neupravnih storitev, dostopnost upravnih storitev, prisotnost obrazcev in elektronskih vlog
ter druge spletne storitve.
V nadaljevanju sledi pregled in predstavitev spletnih storitev treh mestnih obĉin, in sicer
Mestne obĉine Velenje, Mestne obĉine Ptuj in Mestne obĉine Koper3.

5.1 KRITERIJI ZA OPREDELITEV SPLETNIH STORITEV

5.1.1 Kriteriji za neupravne storitve
Neupravne storitve so vse tiste storitve, ki niso neposredno vezane na delovanje obĉine in
njenih organov. Te storitve so za obĉane in druge obiskovalce obĉine pomembne, saj
zagotavljajo kvalitetnejše ţivljenje v najširšem smislu. Predstavljajo prispevek k razvitosti
doloĉenega okolja.
Kriteriji, po katerih v nadaljevanju primerjam dostopnost informacij in podatkov do
neupravnih storitev, so naslednji:
 turistiĉna ponudba (turistiĉna infrastruktura, turistiĉne karte, vodniki po krajih,
vremenska napoved, informacije o sneţnih razmerah, obratovanju in delovanju
smuĉišĉ, zemljevidi, kulturne in naravne znamenitosti…),
 kulturna ponudba (informacije, vezane na galerije, gledališĉa, muzeje…),
 športna ponudba (informacije o športno-rekreacijski ponudbi, športnih klubih,
športnih rezultatih…),
 vzgojno-izobraţevalna ponudba (informacije o izobraţevanjih, izobraţevalni
infrastrukturi…),

3

Podatki na spletnih straneh navedenih obĉin so zbrani v ĉasu od 26.6.2010 do 30.6.2010.
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zdravstvena ponudba (informacije o zdravstvenih ustanovah in zasebnih
zdravstvenih delavcih, lekarnah…),
gospodarska ponudba (dostop do podatkov o dejavnosti pravnih oseb, borzni
podatki, podatki o ponudbi prostih mest…),
dogodki v obĉini (obvešĉanje o prireditvah, seznam prireditev v tekoĉem
mesecu…),
novice v obĉini (aktualno dogajanje, novica dneva, arhiv novic…),
informacije o lokalnih ĉasopisih, radijskih in televizijskih postajah,
prisotnost klepetalnic, forumov in anket,
rezervacijske storitve (rezervacija kart za prireditve, vozovnice, rezervacija športnih
kapacitet, naroĉanje pri zdravniku ali zobozdravniku…) in
storitve e-trgovine (prodaja izdelkov prek interneta).

V primerjavi upoštevam dostopnost in preglednost posameznih vsebin. Te vsebine morajo
biti razdeljene na logiĉne enote ter v svojem obsegu ponujati dovolj informacij.

5.1.2 Kriteriji za upravne storitve
Upravne storitve so storitve, ki so neposredno vezane na delovanje obĉine in obĉinskih
organov. Obĉinski organi so informacije in podatke za upravne storitve dolţni zagotavljati
na svojih spletnih straneh tudi na podlagi ZDIJZ.
Kriteriji, po katerih v nadaljevanju primerjam dostopnost informacij in podatkov do
upravnih storitev, so naslednji:
 objava osnovnih podatkov obĉine (naslov, telefonska številka, elektronski naslov),
 objava osnovnih podatkov o obĉinski upravi (predstavitev delovanja, naloge,
seznam uradov in seznam zaposlenih ter njihove telefonske številke ali elektronski
naslovi…),
 objava podatkov o ţupanu (telefon, elektronski naslov in uradne ure);
 objava uradnih ur,
 predstavitev posameznih obĉinskih organov (njihove pristojnosti, podroĉja dela,
ĉlani, delovna telesa…),
 dostop do obĉinskih predpisov,
 dostop do obĉinskega statuta,
 javni razpisi in informacije o projektih,
 gradivo sej sveta obĉine,
 dostop proraĉuna,
 objava statistiĉnih podatkov vezanih na lokalno skupnost,
 prisotnost anket, forumov in klepetalnic (e-demokracija) in
 seznam pogosto zastavljenih vprašanj glede upravnih storitev.
V primerjavi upoštevam dostopnost in preglednost posameznih vsebin. Te vsebine morajo
biti razdeljene na logiĉne enote ter v svojem obsegu ponujati dovolj informacij.
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5.1.3 Elektronske vloge in obrazci
Leta 2005 je zaĉel delovati sistem elektronskih obrazcev lokalne samouprave. Ta sistem
omogoĉa oddajo elektronskih obrazcev prek spleta, poleg tega pa lahko obĉani s pomoĉjo
sistema spremljajo status reševanja oddanih vlog. Do sistema je moţno dostopati prek
drţavnega portala e-uprava ali preko spletnih strani posameznih obĉin. Trenutno to
moţnost elektronskih storitev omogoĉajo obĉine Izola, Koper, Kranj, Laško, Litija, Nova
Gorica, Postojna, Škofja Loka in Velenje (Spletni portal eSJU, 2010).
Na voljo je enajst elektronskih obrazcev. Seznam teh obrazcev je na voljo na portalu
elektronskih storitev javne uprave, poleg tega pa vsaka od obĉin zagotavlja dostop do
elektronskih obrazcev tudi prek svojega obĉinskega portala. Seznam elektronskih
obrazcev se pri posamezni obĉini razlikuje glede na ustreznost njihovih obĉinskih odlokov:
 Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišĉa/ Dichiarazione
per il canone d'uso dei terreni costruibili,
 Prijava komunalne takse / Dichiarazione di tassa comunale,
 Vloga za izdajo letne parkirne karte,
 vloga za izdajo letnega parkirnega abonmaja,
 Vloga za popravilo poslovnega prostora v lasti obĉine / Richiesta per la riparazione
di vano d'affari in possesso di comune,
 Vloga za popravilo stanovanja ali hiše v lasti obĉine,
 Zahtevek za izdajo arhivskega ali dokumentarnega gradiva iz zbirke obĉine,
 Poroĉilo o prenoĉitvah in plaĉani turistiĉni taksi,
 Vpis podatkov o spremembah zavezancev plaĉila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišĉa/ Iscrizione dei sui cambiamenti dei contribuenti obbligati al
pagamento del canone d'uso dei terreni costruibili,
 Prošnja za pogovor z ţupanom / domanda per l'incontro con il sindaco in
 Zahteva za dostop do informacije javnega znaĉaja / richiesta per l'accesso alle
informazioni di carattere pubblico (Spletni portal eSJU, 2010).
Poleg elektronskih obrazcev ponujajo obĉine tudi vnaprej pripravljene obrazce, ki
omogoĉajo enostavnejšo komunikacijo. Ti obrazci zahtevajo od vlagatelja toĉno doloĉene
podatke, potrebne za izdelavo hitrega in toĉnega odgovora pristojnih obĉinskih organov.
Obĉan tako iz vloge razbere, katere podatke je potrebno navesti pri posamezni vlogi.
Izbrani obrazec obĉan prenese iz svetovnega spleta na svoj osebni raĉunalnik, ga natisne
in nato odda ustreznemu organu.
V nadaljevanju poteka primerjava prisotnosti elektronskih vlog in obrazcev po naslednjih
kriterijih:
 prisotnost elektronskih vlog,
 število elektronskih vlog, ki so na voljo,
 prisotnost vnaprej pripravljenih spletnih obrazcev oz. vlog,
 število vnaprej pripravljenih spletnih obrazcev oz. vlog, ki so na voljo, in
 klasifikacija spletnih obrazcev oz. vlog po posameznih podroĉjih.
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5.1.4 Druge spletne storitve
Med druge spletne storitve, ki jih ponujajo obĉine, spada aplikacija PISO (Prostorski
informacijski sistem obĉin), aplikacija za informativni izraĉun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišĉa, aplikacija za informativni izraĉun razreda za zniţanje plaĉila vrtca in
drugo.
GIS (Geografski informacijski sistem) je kratica za naĉin obdelave prostorskih podatkov
oz. za prikaz prostorskih kart na raĉunalniškem ekranu. Obstojeĉe karte so v raĉunalnike
vnešene z optiĉnimi ĉitalci ali zrisane povsem na novo. Vse karte so umešĉene v drţavni
koordinatni sistem.
Slika 1: Prostorski informacijski sistem občin

Vir: PISO (2010)

PISO predstavlja enotno geoinformacijsko infrastrukturo. Je spletni naĉin prikazovanja
prostorskih podatkov, ki je na voljo obĉanom, podjetjem in zaposlenim na obĉini.
Vsebovane storitve pokrivajo potrebe po mnoţiĉnem, a enostavnem dostopu do drţavnih
in obĉinskih prostorskih vsebin. Sistem vsebuje širok izbor aplikativnih rešitev in
vsebinskih sklopov, ki se nenehno dopolnjujejo in prilagajajo glede na potrebe obĉin,
veljavno zakonodajo, tehnološke zmoţnosti in razpoloţljivostjo prostorskih evidenc. Sistem
s podroĉja drţavnih podatkov ponuja podatke iz zemljiškega katastra, katastra stavb,
etaţne lastnine, letalske posnetke in topografske karte, prostorske enote, ulice in hišne
številke, poslovni register, register kulturne dedišĉine ter druge drţavne vsebine kot so
kmetijska zemljišĉa in okoljevarstvo. S podroĉja obĉinskih podatkov pa ponuja podatke o
veljavnih prostorskih planih, javnih razgrnitvah novih aktov, študije ranljivosti okolja,
nezazidana stavbna zemljišĉa, prometno signalizacijo ter turistiĉne in druge namenske
karte (PISO brošura, 2010).
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5.2 SPLETNE STORITVE MESTNE OBČINE VELENJE
Mestna obĉina Velenje (v nadaljevanju MOV) leţi v vzhodnem delu Šaleške doline. Obsega
25 naselij, njena površina znaša 83,5 km2. Na dan 11.3.2009 je MOV štela 33.175
prebivalcev.

5.2.1 Dostopnost informacij za neupravne storitve
Na podroĉju neupravnih zadev MOV ponuja vrsto storitev, ki so opisane v nadaljevanju.
Področje turizma
Na vstopni strani je na voljo povezava na Turizem Velenje. To je spletna stran Turistiĉnoinformacijskega in promocijskega centra Velenje. Na sami spletni strani MOV so na voljo
tudi razni drugi podatki, ki se nanašajo na podroĉje turizma, in sicer turistiĉna karta MOV,
vremenski podatki ter podatki o naravni in kulturni dedišĉini, ki zajemajo predstavitev
gradov, cerkva, etnoloških spomenikov, spomeniških obmoĉij, jezer in arhitekture na
obmoĉju MOV.
Področje kulture
Spletna stran zajema osnovno predstavitev podroĉja kulture. Na voljo je seznam kulturnih
ustanov z osnovnimi podatki kot so naslov, direktor, vodja oz. predsednik ustanove,
telefonska številka, elektronski naslov ter povezava do spletne strani ustanove.
Predstavljeno je tudi zaloţništvo in kulturna dejavnost mladih v obĉini.
Poleg tega je na spletnih straneh MOV mogoĉe najti tudi razna gradiva, kot je npr. Lokalni
program kulture, gradiva posameznih kulturnih ustanov (gradivo Muzeja premogovništva
Slovenije, gradivo Mladinskega centra Velenje).
Področje športa
Spletna stran vsebuje osnovno predstavitev podroĉja športa s seznamom športnih
objektov, kot tudi seznamom športnih društev in klubov z osnovnim podatki (naslov,
telefonska številka, elektronski naslov ter povezavo do spletne strani društva oz. kluba).
Na voljo so spletne povezave do sorodnih spletnih strani s podroĉja športa (Olimpijski
komite, Ministrstvo za šolstvo in šport, Športna zveza Velenje…). Prav tako so na voljo
spletne povezave na podroĉje zakonodaje športa.
Področje vzgoje in izobraževanja
Spletna stran zajema predstavitev vrtcev, osnovnih ter srednjih šol, višjih in visokih šol ter
glasbenih ali drugih umetniških šol z vsemi osnovnimi podatki (naslov, telefonska številka,
elektronski naslov, povezava do spletne strani izobraţevalne ustanove).
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Področje zdravstva
MOV na spletni strani zdravstva zdruţuje s podroĉjem sociale. Na voljo so podatki o
zdravstvenem domu, lekarni, informacije o osnovni in specialistiĉni izvenbolnišniĉni
zdravstveni dejavnosti, zdravstveni zasebni dejavnosti, zobozdravstvu ter drugih
organizacijah in zavodih, ki so povezani s podroĉjem zdravstva in sociale. Spletna stran
zajema tudi podatke prej omenjenih institucij (naslov, telefon, spletna stran).
Slika 2: Portal Mestne občine Velenje

VIR: Mestna obĉina Velenje (2010)

Področje gospodarstva
Spletna stran ponuja osnovno predstavitev gospodarstva. Na voljo so informacije o številu
gospodarskih druţb in samostojnih podjetnikov, podatki o številu zaposlenih v
gospodarskih druţbah, delujoĉih v obĉini. Prav tako je na spletni strani seznam
gospodarskih druţb in samostojnih podjetnikov (gospodarske druţbe z najveĉ zaposlenimi
glede na njihovo velikost, gospodarske druţbe glede na višino celotnega prihodka,
najveĉje gospodarske druţbe po izvozu in podobno).
Spletna stran vsebuje tudi seznam povezav do sorodnih spletnih strani (npr. SavinjskoŠaleška zbornica Velenje, Obmoĉno obrtno-podjetniška zbornica Velenje).
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Spletna stran vsebuje tudi osnovno predstavitev kmetijstva, t. j. podatke o kmetijskih
zemljišĉih in gozdovih, ţivinoreji, sadjarstvu in vinogradništvu v MOV. Na voljo je tudi
spletna povezava na razvojni program podeţelja, ki vsebuje program dela, Pravilnik o
dodeljevanju pomoĉi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeţelja v MOV za programsko
obdobje 2007 – 2013 ter druge dopolnitve. Prav tako je na voljo tudi seznam delujoĉih
društev na podroĉju kmetijstva v MOV.
Dogodki v občini
Spletna stran MOV ponuja obĉanom moţnost prijave za elektronsko prejemanje
meseĉnega koledarja prireditev v mestni obĉini. Stran vsebuje tudi seznam tekoĉih
prireditev z vsemi potrebnimi informacijami ter seznam tradicionalnih prireditev (Revija
smuĉarskih skokov, Velenjska jadralna regata, Pikin festival…)
V sklopu podroĉja dogodkov so na voljo spletne povezave na druge kulturne ustanove, ki
prirejajo razne dogodke v okviru MOV (Kino Velenje, Galerija Velenje, Knjiţnica Velenje,
Mladinski Center Velenje…).
Novice v občine
Na prvi strani spletišĉa je predstavljena novica dneva, pod njo je povezava na arhiv novic.
Poleg tega je tu na voljo še rubrika V središĉu, ki vsebuje pomembne tekoĉe, aktualne
novice v obĉini.
Mediji
Spletna stran vsebuje osnovne podatke o lokalnih radijskih postajah, ĉasopisih in
televizijski postaji.

5.2.2 Dostopnost informacij za upravne storitve
Na podroĉju upravnih zadev MOV ponuja vrsto storitev, ki so opisane v nadaljevanju.
Objava osnovnih podatkov občine
Na spletni strani je mogoĉe najti osnovne podatke obĉine (naslov, telefonska številka,
elektronski naslov ter podatki o ţupanu z elektronskim naslovom in telefonsko številko).
Objavljen je tudi dan in ĉas uradnih ur.
Predstavitev občinske uprave
Spletna stran vsebuje nagovor direktorice obĉinske uprave, predstavitev organizacijske
strukture, naloge in dejavnosti obĉinske uprave, organiziranost po uradih ter seznam
zaposlenih. Seznam zaposlenih je razdeljen glede na obĉinske urade, kjer so navedene
tudi kontaktne telefonske številke. Stran vsebuje tudi predstavitev medobĉinske
inšpekcije, redarstva in varstva okolja.
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Predstavitev posameznih organov občine
Spletna stran vsebuje predstavitev sveta obĉine, njegovih ĉlanov in delovnih teles. Tu je
mogoĉe dostopati do raznih podatkov in gradiva aktualne seje Sveta Mestne obĉine
Velenje. Prek arhiva sej je moţno dostopati tudi do vseh preteklih sej.
Svet in uprava MOV omogoĉata z objavo Uradnega Vestnika MOV na spletnih straneh
seznanjanje javnosti s sprejetimi pravnimi akti. Prav tako je mogoĉ dostop do Statuta
MOV in poslovnika Sveta MOV.
Na spletni strani je mogoĉe najti tudi podatke o nadzornem oboru. Ti podatki obsegajo
predstavitev delovnega podroĉja ter njihove ĉlane.
Proračuni
MOV omogoĉa prek svoje spletne strani dostop do obĉinskega proraĉuna ter raznih drugih
dokumentov vezanih na proraĉun obĉine (priloge, predloge proraĉuna, obrazloţitve
osnutkov proraĉuna...). Na voljo so tudi obĉinski proraĉuni iz preteklih let.
Javni razpisi in informacije o projektih
Spletna stran pod rubriko Priloţnosti objavlja razpise, nateĉaje, naroĉila in ponudbe MOV.
Stran vsebuje seznam razpisov z datumom, kontaktno osebo in dokumentacijo).
Prisotnost anket, forumov in klepetalnic
MOV s svojo ponudbo spletnih storitev spodbuja tudi podroĉje e-demokracije. V ta namen
je na voljo tudi forum, kjer lahko obĉani postavijo vprašanja, povezana z delovanjem
obĉine.
Statistika MOV
Spletna stran vsebuje tudi zbir statistiĉnih podatkov MOV.

5.2.3 Elektronske vloge in obrazci
MOV ponuja dve vrsti obrazcev, in sicer spletne ter pisne.
Na voljo je seznam vnaprej pripravljenih obrazcev za vloge. Vloge so razporejene po
rubrikah glede na pristojni urad. Obĉanom je na voljo tudi informacija, kaj storiti v
primeru, ko ne najdejo ţelenega obrazca.
Število obrazcev po posameznih podroĉjih:
 Urad za gospodarske javne sluţbe – 21,
 Urad za stanovanjsko gospodarstvo – 13,
 Urad za gospodarstvo in finance – 6,
 Urad za okolje in prostor – 8,
 Urad za negospodarske javne sluţbe – 4,
 Urad ţupana in splošnih zadev – pravna sluţba – 2 in
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Urad ţupana in splošnih zadev – sluţba za premoţenje in informatiko – 3.

Druga vrsta obrazcev, ki so na voljo obĉanom, so elektronski oz. spletni obrazci. Zanje
obĉani potrebujejo digitalno potrdilo. Na spletni strani je na voljo tudi spletna povezava
do strani, kjer dobijo obĉani dodatne informacije o digitalnem potrdilu.
MOV ponuja sledeĉe elektronske obrazce:
 Vloga za izdajo soglasja,
 Vloga za urbanistiĉno mnenje,
 Vloga za zaĉetek postopka za izvzem zemljišĉa iz obmoĉij najboljših kmetijskih
zemljišĉ,
 Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem ĉasu
ob raznih priloţnostih,
 Vloga za odkup oz. prodajo nepremiĉnine,
 Vloga za izdajo potrdila o lastni proizvodnji kmetijskih pridelkov,
 Vloga z prijavo komunalne takse,
 Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišĉa,
 Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici,
 Vloga za izdajo lokacijske informacije,
 Vloga za gostovanje na streţniku MOV – fiziĉne osebe in
 Vloga za gostovanje na streţniku MOV – društva.
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Slika 3: Primer elektronskega obrazca

Vir: Mestna obĉina Velenje (2010)
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5.2.4 Druge spletne storitve
E-ponudba občanom
V okviru projekta 'Elektronski poštni naslov za vsakega obĉana Mestne obĉine Velenje'
MOV omogoĉa elektronski poštni naslov za vsakega svojega obĉana. Namen projekta je
omogoĉiti vsem prebivalcem MOV brezplaĉno odprtje elektronskega naslova na obĉinskem
poštnem streţniku in tako omogoĉiti elektronsko komuniciranje ĉim veĉjemu številu
obĉanov.
PISO
Na voljo je spletna aplikacija PISO z navodili za uporabo.

5.3 SPLETNE STORITVE MESTNE OBČINE PTUJ
Mestna obĉina Ptuj (v nadaljevanju MOP) leţi v severovzhodni Sloveniji, v središĉu
Spodnjega Podravja na meji s Prlekijo. MOP ima devet naselij, površina obĉine pa je 66,7
km2. MOP šteje 23.716 prebivalcev.

5.3.1 Dostopnost informacij za neupravne storitve
Na podroĉju neupravnih zadev MOP ponuja vrsto storitev, ki so opisane v nadaljevanju.
Področje turizma
MOP na svojih spletnih straneh podaja informacije, ki se nanašajo na turizem. Tako lahko
obĉani in obiskovalci obĉine najdejo informacije o ptujskem gradu, termah, spomenikih in
galerijah. Tu so zbrani tudi podatki o prenoĉišĉih v MOP s kontaktnimi podatki (naslov,
spletna stran, telefon in elektronski naslov). Na voljo je še seznam restavracij s kratko
predstavitvijo, povezavo do njihove spletne strani in telefonsko številko.
Dogodki v občini
Spletna stran MOP ponuja informacije o aktualnih dogodkih, kot so npr. dan mlade
ustvarjalnosti, 25. seja obĉinskega sveta, sprejem maturantov pri ţupanu… Poleg
dogodkov so na voljo tudi informacije o tradicionalnih sejmih, ki se odvijajo v mestni
obĉini.
Področje kulture
Spletna stran vsebuje kratko predstavitev podroĉja s seznamom institucij, ki spadajo v
podroĉje kulture, ter spletne povezave do teh institucij (knjiţnica, galerije, gledališĉe…).
Področje športa
Na voljo je osnovna predstavitev športa v MOP. Poleg predstavitve je na voljo še naslov in
spletna povezava do Zavoda za šport Ptuj.
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Področje sociale
Obĉanu so na voljo podatki in informacije glede socialnega varstva, pridobitve neprofitnih
stanovanj, brezposelnosti in enkratne pomoĉi ob rojstvu otroka.
Področje zdravstva
Spletna stran ponuja osnovno predstavitev zdravstva ter spletno povezavo do
zdravstvenega doma na Ptuju in lekarne. Poleg tega je na voljo tudi seznam zdravnikov
in zobozdravnikov, delujoĉih v MOP.
Slika 4: Portal Mestne občine Ptuj

Vir: Mestna obĉina Ptuj (2010)

Področje gospodarstva
MOP ima na spletni strani na kratko predstavljeno podroĉje gospodarstva ter podatke o
številu in vrsti gospodarskih druţb.
Na voljo so informacije o poslovnih conah v MOP, informacije o podjetništvu, kmetijstvu in
okolju. Na podroĉju okolja so na voljo še podatki, vezani na prostorsko naĉrtovanje,
varstvo okolja, vodooskrbni sistem ter ravnanje z odpadki.
Področje vzgoje in izobraževanja
Na spletni strani je predstavljeno število izobraţevalnih ustanov. Na voljo je seznam
osnovnih šol z direktnim dostopom do njihovih spletnih strani. Prav tako je na voljo
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spletna povezava do glasbene šole, Regijskega višješolskega in visokošolskega središĉa
Ptuj ter Ljudske univerze Ptuj.
Novice in dogodki v občini
Na voljo so novosti in obvestila ter dogodki v MOP.

5.3.2 Dostopnost informacij za upravne storitve
Na podroĉju upravnih zadev MOP ponuja vrsto storitev, ki so opisane v nadaljevanju.
Objava osnovnih podatkov občine
Na spletni strani je mogoĉe najti osnovne podatke obĉine (naslov, telefonska številka,
elektronski naslov ter podatke o ţupanu z elektronskim naslovom in telefonsko številko).
Predstavitev občinske uprave
MOP ponuja informacije o obĉinski upravi. Na voljo je predstavitev organiziranosti
obĉinske uprave po podroĉjih ter predstavitev posameznih podroĉij. Na voljo je tudi
seznam zaposlenih s kontaktnimi podatki (elektronski naslov in telefonska številka).
Predstavitev posameznih organov občine
Spletna stran vsebuje predstavitev sveta obĉine, njegovih ĉlanov, delovnih teles in
podroĉja delovanja. Na voljo so zapisniki in gradiva sej.
Na voljo je tudi predstavitev nadzornega odbora in volilne komisije ter drugih organov
varnostni sosvet, lokalna akcijska skupina za prepreĉevanje odvisnosti od drog v MOP ter
svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu obĉine Ptuj.
MOP izdaja tudi svoj ĉasopis Ptujĉan, kjer je objavljeno vso aktualno dogajanje, povezano
z obĉino in njenim delovanjem. Ĉasopis je na voljo tudi v elektronski obliki.
Občinski predpisi
Do statuta MOP in preostalih obĉinskih predpisov je mogoĉe dostopati prek aktualne
številke in preteklih izdaj Uradnega vestnika MOP.
Proračuni
Na spletni strani je objavljen proraĉun MOP ter drugi dokumenti, vezani na proraĉun
obĉine (priloge, predlogi proraĉuna, obrazloţitve osnutkov proraĉuna...). Na voljo so tudi
obĉinski proraĉuni iz preteklih let.
Javni razpisi in informacije o projekti
Spletna stran MOP vsebuje seznam projektov in javnih razpisov z osnovnimi
informacijami.
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Prisotnost anket, forumov in klepetalnic
Obĉani imajo moţnost pošiljanja pobud, vezanih na delovanje obĉine.
Seznam pogosto zastavljenih vprašanj
Spletna stran MOP vsebuje seznam najpogostejših vprašanj.

5.3.3 Elektronske vloge in obrazci
Na spletnih straneh MOP je mogoĉe najti 34 vnaprej pripravljenih obrazcev, kot so npr.
Vloga za izdajo odloĉbe o odmeri komunalnega prispevka, Vloga za ustanovitev sluţnostne
pravice na nepremiĉninah MOP in Vloga za izdajo dovoljenja za dela na obĉinski cesti. Te
vloge je mogoĉe prenesti na osebni raĉunalnik, jih natisniti in nato izpolniti.
Število obrazcev po posameznih podroĉjih:
 Oddelek za negospodarske javne sluţbe – 7,
 Oddelek za gospodarske javne sluţbe, investicije, kakovost in gospodarstvo – 23 in
 nerazporejeno – 4.

5.3.4 Druge spletne storitve
PISO
Obĉina ponuja prek svoje spletne strani dostop do aplikacije PISO.

5.4 SPLETNE STORITVE MESTNE OBČINE KOPER
Mestna obĉina Koper (v nadaljevanju MOK) je del obalno-kraške statistiĉne regije in meri
311 km2. Naselij v obĉini je 105. Na dan 31.12.2008 je imela obĉina 51.300 prebivalcev.

5.4.1 Dostopnost informacij za neupravne storitve
Na podroĉju neupravnih zadev MOK ponuja vrsto storitev, ki so opisane v nadaljevanju.
Področje turizma
Spletna stran MOK ponuja številne informacije, povezane s podroĉjem turizma. Ponuja
informacije o namestitvi, restavracijah, gostilnah in slašĉiĉarnah s spletnimi povezavami,
naslovom in telefonsko številko. Prav tako so na voljo informacije o naravnih, kulturnozgodovinskih, arhitekturnih znamenitostih ter tematskih poteh. Predstavljena so tudi
posamezna naselja v obĉini, mogoĉe je najti podatke o trenutni temperaturi zraka in
morja ter informacije o zabavi in prostem ĉasu.
Področje kulture
Na voljo so spletne povezave za gledališĉe, kino, knjiţnico ter muzeje in galerije.
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Področje športa
Na voljo so povezave do spletnih strani za razliĉna podroĉja športa ter športnih klubov in
društev (jahanje, karate klub, jadralna zveza).
Področje vzgoje in izobraževanja
Spletne stran vsebuje povezave do spletnih strani vrtcev v mestni obĉini. Na voljo so tudi
informacije o vpisu ter plaĉilu vrtca. Nato so tu še spletne povezave za osnovne in srednje
šole ter Univerzo na Primorskem.
Slika 5: Portal Mestne občine Koper

Vir: Mestna obĉina Koper (2010)

Področje zdravstva
Spletna stran vsebuje spletne povezave do vseh pomembnejših zdravstvenih ustanov v
obĉini, od zdravstvenih domov, bolnišnic, zavoda za zdravstveno zavarovanje, do raznih
društev kot je npr. Društvo za zdravo ţivljenje. Prav tako so na tem mestu zbrane
informacije o lekarnah z njihovim naslovom, telefonsko številko, elektronskim naslovom in
spletno stranjo. Pri posameznih lekarnah je objavljen še ĉas odprtosti.
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Področje gospodarstva
Na voljo so odloki, ki urejajo posamezna podroĉja gospodarstva, medtem ko drugih
podatkov ali informacij ni na voljo.
Dogodki v občini
Na voljo je seznam prihajajoĉih prireditev in dogodkov v obĉini.
Novice v občini
Na voljo so novice in sporoĉila za javnost.
Mediji
Spletna stran vsebuje spletne povezave do lokalnih radijskih in televizijskih postaj (RTV
Koper Capodistria, Primorski oglasnik).

5.4.2 Dostopnost informacij za upravne storitve
Na podroĉju upravnih zadev MOK ponuja vrsto storitev, ki so opisane v nadaljevanju.
Objava osnovnih podatkov občine
Na spletni strani je mogoĉe najti osnovne podatke obĉine (naslov, telefonska številka,
elektronski naslov). Objavljen je tudi dan in ĉas uradnih ur; uradnih ur za stranke ter ĉas
uradnih ur vloţišĉa.
Predstavitev občinske uprave
Spletna stran vsebuje predstavitev obĉinske uprave, predstavitev njene organizacijske
strukture, njene naloge in dejavnosti. Na voljo je seznam uradov in sluţb, ki delujejo v
okviru obĉinske uprave, ter njihova predstavitev. Na voljo je tudi spletna povezava do
odloka, ki doloĉa organizacijo in delovno podroĉje obĉinske uprave MOK.
Objavljene so tudi kontaktne informacije predstojnika posameznega urada oz. vodje
sluţbe.
Predstavitev posameznih organov občine
Spletna stran vsebuje predstavitev sveta obĉine, njegovih ĉlanov in delovnih teles. Moţno
je dostopati do gradiva aktualnih in preteklih sej sveta MOK.
Na spletni strani je mogoĉe najti tudi podatke o nadzornem odboru. Ti podatki obsegajo
predstavitev delovnega podroĉja, njihove ĉlane, program dela ter seje nadzornega
odbora.
Proračun
MOK omogoĉa prek svoje spletne strani dostop do obĉinskega proraĉuna ter raznih drugih
dokumentov vezanih na proraĉun obĉine (obrazloţitev proraĉuna, obrazloţitev naĉrta
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razvojnih programov, sprememba naĉrta razvojnih programov). Prav tako so tu na voljo
tudi proraĉuni in drugi dokumenti za pretekla leta.
Občinski predpisi
Na voljo je seznam predpisov, ki so razdeljeni po posameznih podroĉjih (po podroĉjih kot
so splošni akti MOK, obĉinski svet, javne finance, druţbene dejavnosti…).
Javni razpisi in informacije o projektih
Na voljo so javni razpisi, naroĉila in objave s predstavitvijo in prilogami.
Prisotnost anket, forumov in klepetalnic
Na voljo je anketa.
Statistika MOK
Spletna stran ponuja osnovne in statistiĉne podatke o mestni obĉini.

5.4.3 Elektronski obrazci in vloge
Na spletni strani MOK je mogoĉe najti seznam vnaprej pripravljenih vlog oz. obrazcev,
npr. Vloga za zniţano plaĉilo vrtca, Zahteva za dostop do informacije javnega znaĉaja,
Vloga za izdajo odloĉbe o odmeri komunalnega prispevka, Vloga za popravilo poslovnega
prostora.
Vloge so razporejene glede na pristojni urad. Število obrazcev po posameznih uradih:
 Urad za druţbene dejavnosti in razvoj – 9,
 Urad za okolje in prostor – 6,
 Urad za nepremiĉnine – 4 ,
 Urad za gospodarske javne sluţbe in promet – 11,
 Obĉinski inšpektorat – 3,
 Javni stanovanjski sklad – 13,
 Turistiĉna organizacija koper – 1 ter
 dva obrazca, ki nista razporejena.
S klikom na posamezno vlogo se obĉanu prikaţejo informacije o vlogi kot npr. višina
stroškov, obvezne priloge, podatki o upravni taksi ter druge informacije.
Na voljo so tudi elektronske vloge.
Vloge za informativni izraĉun:
 o namenski rabi zemljišĉa in
 o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišĉa v MOK z veljavnim odlokom.
Vloge, za katere ni nujno potreben certifikat:
 Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišĉa in
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Vloga za pridobitev lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje
drugih del na zemljišĉih ali objektih ter vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi
zemljišĉa s pogoji za parcelacijo na stavbnih zemljišĉih.

Vloge, ki zahtevajo certifikat:
 Prijava uporabe zvoĉnih naprav,
 Vloga za izdajo dovoljenja za zaĉasno ali obĉasno ĉezmerno obremenitev okolja s
hrupom,
 Vloga za izdajo potrdila, da obĉina ne uveljavi predkupne pravice na nepremiĉnini
na podlagi 87. ĉlena zakona o urejanju prostora.
Vloge za elektronsko poslovanje in obvešĉanje:
 Elektronsko poslovanje – spreminjanje osnovnih podatkov,
 Elektronsko poslovanje – aktiviranje s pomoĉjo PIN številke in
 Elektronsko poslovanje – vnos vloge.

5.4.4 Druge spletne storitve
Informativni izračun
Na voljo je aplikacija, ki omogoĉa informativni izraĉun. Moţnost izraĉuna informacije o
namenski rabi zemljišĉa in informativni izraĉun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišĉa v MOK z veljavnim odlokom.
Za izdelavo informacije o namenski rabi zemljišĉa obĉan vpiše katastrsko obĉino in
številko parcele. V primeru, da ţeli izdelavo potrdila, mora obĉan oddati vlogo.
Za izraĉun nadomestila mora obĉan izpolniti zahtevane podatke. Na osnovi toĉne
geografske lokacije je nato moţno ugotoviti konkretno opremljenost zemljišĉa s
komunalnimi in drugimi napravami ter druga merila za doloĉitev višine nadomestila.
Moţno je tudi simuliranje izraĉuna za doloĉeno lokacijo s spreminjanjem namembnosti
zemljišĉa in površine.
Elektronsko obveščanje
MOK omogoĉa strankam storitev obvešĉanja o postopkih, vezanih na vloţene zadeve.
Tako so stranke sproti elektronsko obvešĉene o stanju svojih zadev (npr. zadeva je v
reševanju pri referentu ali vloga je bila rešena). Elektronsko obvešĉanje je moţno prek
elektronske pošte in/ali SMS sporoĉil.
Pregledovanje prostorskih podatkov MOK - GIS
MOK v sodelovanju z drţavnimi institucijami zbira, posodablja in uporablja lokalne
prostorske podatke. Te podatke se stalno usklajuje s sistemom drţavnih prostorskih
evidenc. Na razpolago so pregledovalniki:
 PROSTOR – omogoĉa pregledovanje prostorskih podatkov MOK;
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NUSZ – omogoĉa pregledovanje podatkov o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišĉ ter
DIVO – omogoĉa pregledovalnik registra divjih odlagališĉ.

Na voljo je javni pregledovalnik prostorskih podatkov 3MAP/PROSTOR. Aplikacija omogoĉa
prikaz podatkov po kriterijih kot so hišni naslovi, parcele, katastrske obĉine, meje obĉine,
namenska raba prostora, prostorski izvedbeni akti, topografije ali digitalni ortofoto.
Pregledovalnik 3MAP/NUSZ omogoĉa prikaz sloja obmoĉij, nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišĉa v MOK. Pregledovalnik prikazuje obmoĉja za nadomestilo ter ostale
sloje, ki so prevzeti iz aplikacije PROSTOR. Ti sluţijo kot pripomoĉek za iskanje in za
podlago.
DIVO/JV je spletna aplikacija, namenjena vsem zainteresiranim obĉanom, ki ţelijo
sodelovati pri evidentiranju še neodkritih divjih odlagališĉ v MOK.
DIVO prikazuje vsa do sedaj evidentirana in potrjena divja odlagališĉa v obĉini. Poleg
orodij, ki omogoĉajo pregledovanje in iskanje prostorskih podatkov, aplikacija omogoĉa
tudi vnos podatkov o še neevidentiranih odlagališĉih. Obĉani, ki ţelijo sporoĉiti informacijo
o še neevidentiranem divjem odlagališĉu, lahko to vnesejo prek spletne aplikacije tako, da
poišĉe toĉno lokacijo s pomoĉjo orodij za navigacijo ali z orodjem za iskanje po sloju (po
številki parcele, hišnem naslovu…). Vnesejo toĉko, potrdijo vnos in objavijo prijavo. Nova
lokacija je vidna po pregledu in odobritvi obĉinskega inšpektorata.
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6 PRIMERJAVA IN ANALIZA SPLETNIH STORITEV IZBRANIH
OBČIN
6.1 PRIMERJAVA DOSTOPNOSTI NEUPRAVNIH STORITEV
Spodaj prikazana tabela prikazuje prisotnost informacij in podatkov za neupravne storitve
na spletnih straneh posameznih obĉin.
Tabela 1: Prikaz dostopnosti informacij in podatkov za neupravne storitve

turistična ponudba
kulturna ponudba
športna ponudba
vzgojno-izobraževalna ponudba
zdravstvena ponudba
gospodarska ponudba
dogodki v občini
novice v občini
informacije o lokalnih časopisih, radijskih in
televizijskih postajah
prisotnost klepetalnic, forumov in ankete,
rezervacijske storitve
storitve e-trgovine

MOV
da
da
da
da
da
da
da
da
da

MOP
da
da
da
da
da
da
da
da
da

MOK
da
da
da
da
da
da
da
da
da

da
ne
ne

ne
ne
ne

da
ne
ne

Vir: LASTEN

Turizem je podroĉje, ki v vseh treh obĉinah najobširneje in temeljito predstavljeno. Dobro
predstavitev podroĉja turizma gre gotovo pripisati tudi interesom obĉin, da se
promovirajo širši javnosti. Turizem ni podroĉje, ki bi zadevalo samo prebivalce obĉin. Je
podroĉje, ki zadeva najširši krog ponudbe in povpraševanja, ne le obĉanov, paĉ pa vseh
nakljuĉnih in nenakljuĉnih obiskovalcev obĉine. Vsaka od obĉin ponuja najrazliĉnejše
informacije. Te zajemajo zbrane podatke o naravni in kulturni dedišĉini, podrobne
predstavitve zgodovinskih objektov, spomeniških obmoĉij in etnološke ponudbe. Spletni
portali v okviru turistiĉne ponudbe ponujajo tudi seznam prenoĉišĉ in gostinskih objektov
v obĉini.
Na podroĉju kulture vse tri obĉine ponujajo osnovno predstavitev podroĉja, z ustreznimi
spletnimi povezavami do kulturnih institucij (galerije, gledališĉa, muzeji...). Podroĉje
kulture je tesno povezano s podroĉjem turizma. Tudi kultura je podroĉje, ki je zanimivo za
širšo javnost in ne le za obĉane.
Na podroĉju vzgoje in izobraţevanja ponujajo vse obĉine informacije o vrtcih, šolah in
drugi delujoĉih izobraţevalnih institucijah v obĉini.
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Športna ponudba z informacijami in spletnimi povezavami do delujoĉih športnih društev in
klubov je na voljo v vseh treh obĉinah.
Na podroĉju zdravstva ponujajo vse obĉine informacije o zdravstvenih storitvah v obĉini
(zdravstveni domovi, lekarne…). MOP ponuja še seznam zdravnikov in zobozdravnikov, ki
v obĉini opravljajo zdravstveno in zobozdravstveno dejavnost.
Podroĉje gospodarstva je predstavljeno v dveh obĉinah, in sicer v MOP in v MOV.
Predstavljene so delujoĉe gospodarske druţbe in gospodarske panoge v obĉini. Na voljo
so tudi informacije o kmetijstvu in okolju.
Na spletni strani MOK ni zaslediti informacij o gospodarstvu. Vse, kar MOK ponuja, je
spletna povezava do sprejetih odlokov, ki urejajo podroĉje gospodarstva v obĉini.
Dogodki in novice so v obĉinah razliĉno predstavljeni. MOV ima jasno razdeljeno aktualno
dogajanje, novice in prireditve v obĉini. Informacije so v primernem obsegu in zajemajo
bistvene podatke. MOK ima te informacije predstavljene v rubriki novice in prihajajoĉi
dogodki in prireditve. MOP pa ima podroĉje dogodkov in novic zdruţeno v rubriko novosti
in obvestila.
MOV in MOK ponujata informacije o lokalnih radijskih in televizijskih postajah in ĉasopisih.
Na spletni strani MOP teh informacij ni mogoĉe zaslediti.
Na seznam neupravnih storitev sem dodala še rezervacijske storitve in storitve e-trgovine
kot jih predlaga strategija SEPLS. Rezervacijske storitve naj bi omogoĉale rezervacijo kart
za prireditve, vozovnic in turistiĉnih kapacitet, naroĉanje pri zdravniku in podobno.
Storitve e-trgovine pa bi omogoĉale prodajo izdelkov in storitev prek interneta. Pri nobeni
od izbranih obĉin ni zaslediti ponudbe rezervacijskih storitev in storitev e-trgovine.
Ugotavljam, da vse tri mestne obĉine ponujajo zadostno koliĉino informacij, vezanih na
neupravne storitve. Seveda se koliĉina in kakovost informacij pri vsaki od obĉin razlikuje.
Nekatere obĉine ponujajo veĉ informacij na enem podroĉju in manj na drugem. Prav tako
vsaka od obĉin predstavlja informacije na drugaĉen naĉin, v drugaĉnih enotah. Nekatere
informacije so nepregledne, niso zbrane v smiselnih enotah in jih je teţje izslediti oz. so
manj uporabne.
Glede na zgoraj opravljeno primerjavo ima najslabšo organiziranost oz. naĉin podajanja
informacij MOK. Npr. do podroĉja izobraţevanje ni moţno dostopati preko rubrike
izobraţevanje temveĉ le prek urada sluţbe. Vendar pa velja na tem mestu poudariti, da
MOK kljub slabši preglednosti posameznih informacij ponuja kvalitetne in po obsegu
primerne (uporabne) informacije.
Glede na zgornjo primerjavo dostopnosti neupravnih storitev MOV zagotavlja
najkvalitetnejši naĉin podajanja vsebin za neupravne storitve. Informacije so podane v
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ustreznem logiĉnem zaporedju in v primerni koliĉini. Medtem ko MOP v primerjavi z
ostalima obĉinama ponuja koliĉinsko najmanj obseţne informacije, je njena ponudba še
zadostna in sluţi uporabnikom.

6.2 PRIMERJAVA DOSTOPNOSTI UPRAVNIH STORITEV
Spodaj prikazana tabela prikazuje prisotnost informacij in podatkov za upravne storitve na
spletnih straneh posameznih obĉin.
Tabela 2: Prikaz dostopnosti informacij in podatkov za upravne storitve

objava osnovnih podatkov občine
objava osnovnih podatkov o občinski upravi
objava podatkov o županu
objava uradnih ur
predstavitev posameznih občinskih organov
dostop do občinskih predpisov
dostop do občinskega statuta
javni razpisi in informacije o projektih
gradivo sej Sveta
dostop do proračuna
objava statističnih podatkov vezanih na
lokalno skupnost
prisotnost anket, forumov in klepetalnic
seznam pogosto zastavljenih vprašanj

MOV
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

MOP
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne

MOK
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

da
ne

ne
da

da
ne

Vir: LASTEN

Vse tri mestne obĉine ponujajo na spletni stani svoje osnovne podatke. Ti so naslov,
telefonska številka, elektronski naslov ter podatki o ţupanovi pisarni.
Prav tako imajo vse obĉine predstavljeno obĉinsko upravo. Predstavitev obĉinske uprave
zajema predstavitev dejavnosti, nalog in organiziranosti obĉinske uprave po posameznih
podroĉjih. Zbrane so tudi predstavitve posameznih uradov. MOV in MOP ponujata seznam
vseh zaposlenih s kontaktnimi podatki in podroĉjem dela, MOK pa ponuja samo kontaktne
podatke predstojnikov uradov oz. vodij sluţb.
Vse obĉine ponujajo na spletni strani podatke o ţupanu. Dan in ĉas uradnih ur ţupana,
telefonsko številko in elektronski naslov ţupanove pisarne. Prav tako imajo vse obĉine
objavljen ĉas uradnih ur obĉinske uprave.
Vse tri obĉine ponujajo tudi predstavitev organov obĉine. Na voljo je predstavitev
obĉinskega sveta in nadzornega odbora ter drugih delujoĉih organov v obĉini.
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Vse obĉine ponujajo dostop do obĉinskih predpisov. Predpisi so na voljo prek spletnih
povezav posameznih podroĉij. Mogoĉe jih je najti tudi v elektronskem ĉasopisu Uradni
vestnik, kjer so objavljeni vsi sprejeti pravni akti. MOK ima vse predpise zbrane na enem
mestu v obliki seznama, ki je razdeljen po posameznih podroĉjih.
Vse obĉine omogoĉajo tudi dostop do gradiva sej sveta obĉin in dostop do obĉinskega
proraĉuna ter raznih drugih dokumentov, vezanih na proraĉun obĉine (priloge, predloge
proraĉuna, obrazloţitve osnutkov proraĉuna...).
Vse obĉine ponujajo informacije o javnih razpisih ter projektih z ustreznimi podatki.
Statistiĉni podatki, vezani na lokalno skupnost, so na voljo v MOV in MOK, MOP pa teh
podatkov nima na voljo.
MOP ponuja svojim obĉanom moţnost pošiljanja pobud, vendar te pobude niso nikjer
javno objavljene. MOK ponuja anketo, ki se nanaša na aktualno dogajanje v obĉini, MOV
pa forum, kjer lahko obĉani postavijo vprašanja, povezana z delovanjem obĉine.
Seznam pogosto zastavljenih vprašanj je na voljo le v MOP.
Za vse tri obĉine velja, da izpolnjujejo normativno dolţnost posredovanja podatkov in
dokumentov v svetovni splet. Vse zagotavljajo objavo obĉinskega statuta, objavo
obĉinskih predpisov, gradiva sej obĉinskega veta, informacije in podatke o projektih in
javnih razpisih, podatke o proraĉunu ter drugo dokumentacijo, vezano na delovanje
obĉine.
Podatki in informacije, vezane na upravne storitve, so podani v primernem obsegu in
sluţijo uporabnikom. Tudi vsa dokumentacija je aţurno posredovana v svetovni splet.
Storitve, ki omogoĉajo udeleţbo obĉanov pri soodloĉanju in oblikovanju politike v obĉinah
(e-demokracija), še niso uporabljene v zadostni meri. Ne izkoristijo jih dovolj tako obĉani
kot tudi sama obĉinska uprava. Tako ima npr. MOV na voljo forum, ki obĉane vabi k
aktivnemu sodelovanju, vendar se foruma posluţuje le manjši deleţ prebivalcev obĉine.
MOK ima npr. na voljo anketo o aktualni tematiki, nima pa na voljo drugih dodatnih
storitev s podroĉja e-demokracije (forum).

6.3 PRIMERJAVA PONUDBE ELEKTRONSKIH VLOG IN OBRAZCEV
Spodaj prikazana tabela prikazuje prisotnost elektronskih vlog in obrazcev, ki so na voljo v
posameznih obĉinah.
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Tabela 3: Prisotnost elektronskih vlog in obrazcev

MOV
prisotnost elektronskih vlog
da
število elektronskih vlog, ki so na voljo
12
prisotnost
vnaprej
pripravljenih
spletnih
da
obrazcev
število vnaprej pripravljenih spletnih obrazcev
57
oz. vlog, ki so na voljo
klasifikacija spletnih obrazcev po posameznih
da
področjih

MOP
ne
/
da

MOK
da
8
da

34

49

da

da

Vir: LASTEN

Elektronske vloge so na voljo le v MOK in MOV. MOK ponuja osem elektronskih vlog, MOV
pa dvanajst vlog. Ponudba elektronskih vlog je odvisna od obĉinskih odlokov, ki jih
posamezne obĉine sprejmejo.
Vse obĉine ponujajo vnaprej pripravljene spletne obrazce. Najveĉ obrazcev ponuja MOV,
najmanj pa MOP. Vse obĉine tudi omogoĉajo klasifikacijo teh obrazcev po posameznih
podroĉjih.
Moţnosti oddajanja elektronskih vlog se za zdaj posluţuje le manjše število obĉin. Slednje
namreĉ zahteva ustrezen informacijski sistem, ki omogoĉa nadaljnjo obravnavo. Obĉinam
z veĉji številom prebivalcev in poslediĉno veĉjo koliĉino vlog omenjeni sistem bolj koristi
(hitrejša obravnava vlog) kakor obĉinam, ki imajo manj prebivalcev in manj vlog.
Elektronsko obravnavanje vlog zahteva tudi ustrezno usposobljenost kadrov.

6.4 PRIMERJAVA PONUDB DRUGIH SPLETNIH APLIKACIJ
MOV in MOP ponujata spletno aplikacijo PISO. MOK ima na voljo pregledovalnik 3MAP, ki
omogoĉa pregled prostorskih podatkov, podatkov za prikaz obmoĉij za nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišĉa ter prikaz evidentiranih divjih odlagališĉ.
MOK ima najveĉ dodatnih aplikacij. Poleg pregledovalnika prostorskih podatkov ponuja še
aplikacijo za informativni izraĉun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišĉ in moţnost
elektronskega obvešĉanja o vloţenih zadevah.
MOV poleg aplikacije PISO ponuja še odprtje brezplaĉnega elektronskega poštnega
naslova za vsakega obĉana na obĉinskem poštnem streţniku.
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7 ZAKLJUČEK
Tako kot druge organizacijske ravni javne uprave, se je tudi lokalna samouprava v zadnjih
desetih letih morala sooĉiti z novimi izzivi in priloţnostmi, ki ji zahteva elektronsko
poslovanje in informacijska druţba. Slovenske obĉine so tako morale svoje poslovanje
prilagoditi novi informacijsko-komunikacijski tehnologiji, ki je narekovala reorganizacijo
delovnih procesov.
Obĉine danes ponujajo svoje storitve na obĉinskih portalih. Ti so postali pomembni za stik
z zunanjim okoljem. Ponudba obĉinskih portalov je razliĉna. Veĉina portalov je
informacijsko naravnanih, tako da ponujajo številne podatke iz razliĉnih druţbenih
podroĉij, drugi portali pa ponujajo le osnovne informacije. Manj razširjenja oblika storitev,
ki jih omogoĉa le nekaj obĉin, pa so transakcijske storitve.
V diplomskem delu sem primerjala ponudbo spletnih storitev treh mestnih obĉin, in sicer
Mestne obĉine Velenje, Mestne obĉine Ptuj in Mestne obĉine Koper. Primerjala sem po
štirih kriterijih: dostopnost neupravnih storitev, dostopnost upravnih storitev, prisotnost
obrazcev in elektronskih vlog ter druge spletne storitve. Po primerjanju po izbranih
kriterijev ugotavljam, da vse tri obĉine izpolnjujejo obveznost do posredovanja podatkov
in informacij v svetovni splet kot to zahteva Zakon o dostopu do informacij javnega
znaĉaja. Ugotavljam, da vse tri mestne obĉine ponujajo zadostno koliĉino informacij,
vezanih na neupravne storitve. Seveda se koliĉina in kakovost informacij pri vsaki od obĉin
razlikuje. Nekatere obĉine ponujajo veĉ informacij na enem podroĉju in manj na drugem.
Vsaka obĉina posreduje informacije na drugaĉen naĉin. Nekatere informacije so
nepregledne oz. niso zbrane v smiselnih enotah, poslediĉno jih je teţje izslediti oz. so
manj uporabne. Vse obĉine zagotavljajo dostop do informacij za upravne storitve, od
osnovnih podatkov, vezanih na delovanje obĉinskih organov, uradne ure, kontakte
zaposlenih in drugo. Vse obĉine zagotavljajo tudi objavo obĉinskih predpisov in druge
obĉinske dokumentacije, kot je obĉinski statut, obĉinski predpisi, gradivo sej obĉinskega
sveta, informacije in podatke o projektih in javnih razpisih, podatke o proraĉunu ter
drugo.
Poleg informacijskih storitev je obĉanom potrebno ponuditi tudi razliĉne moţnosti
sodelovanja, ki omogoĉajo vplivanje na oblikovanje politike v lokalnih skupnostih. Edemokracija tako ponuja razliĉne moţnosti za neposredno komuniciranje in medsebojno
povezavo uporabnikov in predstavnikov lokalne skupnosti. V obĉinah, ki sem jih
analizirala, se te elektronske participacije še ne posluţujejo v polni meri. Na portalih
posameznih obĉin deluje forum oz. druga oblika dajanja in sprejemanja predlogov in
pobud, vendar ta oblika e-demokracije še ni zaţivela v polni meri. Za delovanje tega je
potrebno tako aktivno vkljuĉevanje drţavljanov v delo lokalnih skupnosti kot tudi aktivno
sodelovanje predstavnikov lokalnih skupnosti.
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Leta 2005 je nastal sistem elektronskega oddajanja obrazcev. Ta deluje le v posameznih
obĉinah. Zahteva namreĉ ustrezen informacijski sistem, ki omogoĉa nadaljnjo obravnavo.
Obĉinam z veĉjim številom prebivalcev in poslediĉno veĉjo koliĉino vlog omenjeni sistem
bolj koristi (hitrejša obravnava vlog) kakor obĉinam, ki imajo manj prebivalcev in
poslediĉno manj vlog. Hkrati elektronsko obravnavanje vlog zahteva tudi ustrezno
usposobljenost kadrov. Od izbranih obĉin elektronsko oddajanje obrazcev omogoĉata le
MOK in MOV. MOK ponuja osem elektronskih obrazcev, MOV pa dvanajst. Ponudba
elektronskih vlog je seveda odvisna od obĉinskih odlokov, ki jih posamezne obĉine
sprejmejo.
Obĉine poleg prej omenjenih storitev ponujajo še druge aplikacije. Na podroĉju
prostorskih podatkov MOV in MOP ponujata aplikacijo Prostorski informacijski sistem
obĉin. Ta aplikacija omogoĉa naĉin prikazovanja prostorskih podatkov na spletu. Sistem
ponuja podatke iz zemljiškega katastra, katastra stavb, letalske posnetke in topografske
karte, kmetijska zemljišĉa, podatke o veljavnih prostorskih planih in podobno. MOK ima na
voljo pregledovalnik 3MAP, ki prav tako omogoĉa pregled prostorskih podatkov kot tudi
podatkov za prikaz obmoĉij za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišĉa ter prikaz
evidentiranih divjih odlagališĉ.
Kljub temu, da sem izbrala tri med sabo primerljive mestne obĉine, je bila primerjava
zahtevna. Vsaka obĉina ima namreĉ informacije in storitve razporejene po drugaĉnem
kljuĉu. Kar pomeni, da ni nekega skupnega koncepta pri razporejanju vsebin, poslediĉno
so informacije ter podatki razpršeni po veĉ mestih.
Ţe dokument SEPLS, sprejet v letu 2003, ugotavlja, da je na podroĉju elektronskega
poslovanja potrebno povezati drţavno in lokalno upravo ter da je nujen njun usklajen
razvoj. Danes pa so obĉine delno ţe vkljuĉene v enotni drţavni portal e-uprava in tako se
uresniĉuje napoved dostopa do vseh storitev e-uprave na enem mestu.
Kljub vsem oviram so obĉine z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
in storitev elektronskega poslovanja poveĉale in olajšale dostopnost storitev obĉanom in
drugim uporabnikom. Danes so informacije in storitve na voljo uporabnikom v vsakem
trenutku in predstavljajo dragocen prispevek k prijaznejši, enostavnejši in hitrejši e-upravi.
Menim, da obĉine na podroĉju informacijskih storitev zagotavljajo optimalne storitve.
Podroĉje e-demokracije pa bo potrebo v prihodnje še razvijati, hkrati pa poskrbeti za
ustrezno informiranost obĉanov, ki bodo ob konkretnih ţivljenjskih potrebah spoznali, da
orodja e-demokracije (forum) niso sama sebi namen. Nasprotno, sluţijo obĉanu, da ta
aktivno sodeluje pri vsakodnevnem soustvarjanju v obĉini. Gotovo razvoj spletih storitev v
tem trenutku ni dokonĉen in se bo nadaljeval oz. nadgrajeval ter tako izpopolnjeval
ponujene storitve uporabnikom.
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