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V prejšnji številki revije Rikoss smo vam predstavili državni portal eUprava, ki je
centralni portal države za elektronsko poslovanje ljudi z državnimi institucijami, kot so
na primer upravne enote in centri za socialno delo. V tokratnem prispevku
predstavljamo nekaj možnosti elektronskega poslovanja za družine in mlade, na
primer: vloga za pravice staršev ob rojstvu otroka, otroški dodatek, subvencioniranje
vrtca, vozovnice za javni prevoz, štipendije.
V današnjem hitrem načinu življenja nam zmanjkuje časa za razna opravila in tudi
družine pri tem niso izjema. Na eUpravi smo zato ob sodelovanju z različnimi
ministrstvi za družine in mlade razvili nekaj elektronskih postopkov. Mladi so
praviloma dokaj dobro ali celo odlično vešči uporabe elektronskih naprav in si zato
elektronskih postopkov želijo bolj kot uporabe klasičnih poti. Opravljanje postopkov
prek eUprave prihrani uporabniku marsikateri obisk upravne enote ali centra za
socialno delo, poleg tega pa pomeni tudi prihranek časa in denarja, saj lahko
elektronske vloge oddajamo od doma ali kjerkoli drugje.
Elektronske storitve za bodoče starše, starše z otroki in mlade
Pred rojstvom novega družinskega člana morajo bodoči starši poleg priprave na
njegov prihod urediti tudi koriščenje materinskega in očetovskega dopusta. To storijo
tako, da oddajo vlogo na center za socialno delo. Od letošnjega marca lahko to
bodoča mama in oče opravita elektronsko prek eUprave. Pogoj je, da imata urejeno
svojo digitalno identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS), ki je bila podrobno
predstavljena že v prejšnji številki. S svojo digitalno identiteto se pred izpolnjevanjem
vloge prijavita na portalu eUprava, izpolnjevanje vloge pa poteka enostavno in hitro,
saj se osebni podatki vlagatelja vloge v vlogo prenesejo samodejno iz uradnih
registrov.
Vloga za pravice matere in vloga za očeta ob rojstvu otroka
Vloga za pravice matere ob rojstvu otroka je objavljena na povezavi:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/pravice-prejemki-druzine/materinski-dopust.html

Vloga za očeta za uveljavljanje pravic ob rojstvu otroka je objavljena na povezavi:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/pravice-prejemki-druzine/ocetovski-dopust.html

Vloga za otroški dodatek in subvencioniranje vrtca
Po rojstvu otroka lahko starši prek eUprave oddajo tudi elektronsko vlogo za
pridobitev otroškega dodatka, nekoliko kasneje, ko otrok zraste in začne hoditi v
vrtec, pa jim je na voljo tudi vloga za pridobitev subvencije za znižano plačilo vrtca.
Vloga je na povezavi https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1599
Vodič za starše ob rojstvu otroka
Seveda pa morajo starši ob rojstvu otroka opraviti tudi druge postopke, kot so na
primer izbira pediatra, naročilo osebnih dokumentov za otroka in drugo. Poleg tega
pa z rojstvom otroka pridobijo tudi nekatere druge pravice, kot je na primer davčna
olajšava. Da bi staršem ob veselem dogodku rojstva novega družinskega člana
prihranili skrbi, da česa pomembnega ne bi pozabili, smo na eUpravi pripravili vodič
za starše z opisom potrebnih postopkov ob rojstvu otroka. Vodič je dostopen na
povezavi
https://e-uprava.gov.si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/vodic-rojstvo.html
Državna štipendija
Tudi družine, ki imajo nekoliko starejše otroke, lahko na eUpravi najdejo veliko
uporabnih storitev. Med temi je vloga za pridobitev državne štipendije, ki je objavljena
na povezavi
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/stipendije/drzavna-stipendija.html

Vloge za subvencionirane vozovnice v javnem prometu
Vloga za pridobitev subvencionirane vozovnice v javnem potniškem prometu je
objavljena na povezavi
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencioniranavozovnica.html

Vloga je namenjena dijakom in študentom, ki obiskujejo srednjo šolo oziroma
fakulteto, ki je oddaljena od njihovega doma več kot 2 km. Če so dijaki ali študenti
mladoletni, morajo vlogo oddati njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.

Vloga za pridobitev štipendije
Trenutno za dijake pripravljamo tudi možnost oddaje vloge za pridobitev štipendije za
deficitarne poklice in vloge za pridobitev Zoisove štipendije. Slednjo bodo lahko
oddali tudi študenti. Obe vlogi bosta za elektronsko oddajo prek eUprave predvidoma
na voljo v mesecu juniju.

Vabimo vas, da obiščete portal eUprava in uporabite možnost elektronske oddaje
vlog. Prosimo vas, da eUpravo predstavite še kakšnemu uporabniku, ki je še ne
pozna, pa bi mu uporaba koristila.
Veseli bomo tudi vašega odziva, kako ste bili z uporabo elektronskih storitev
zadovoljni. Prepričani smo, da lahko z vašo pomočjo in vašim sodelovanjem storitve
še izboljšamo. Zato bomo veseli vaših predlogov, katere storitve morda še pogrešate
in kaj bi na eUpravi še želeli?
Državni portal eUprava https://e-uprava.gov.si/
Za pomoč in podporo se lahko obrnete na Enotni kontaktni center:
080 2002, ali po elektronski pošti: ekc@gov.si

