Sodobni spletni portal eUprava je odprt,
transparenten in logično urejen po
sistemu življenjskih dogodkov.
Zahtevne vsebine so predstavljene
na preprost način in prilagojene za
enostavno uporabniško izkušnjo.
Vsebine so na voljo tudi v jezikih obeh
narodnih skupnosti, italijanskem in
madžarskem.
Portal je prilagojen ljudem s posebnimi
potrebami.
5 mm

dokumente urejam iz
domačega naslonjača,

7 px

oddajam vloge preko spleta,
spremljam status oddanih vlog,
urejam svoje osebne podatke,
nastavim si opomnik za
pomembne aktivnosti,
sledim letnemu koledarju,
sodelujem pri pripravi
predpisov,
do vsebin dostopam tudi na
mobilnih napravah.
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Prenovljena eUprava prinaša veliko izboljšav in prednosti. Ponuja nam
pregledno in razumljivo vsebino, lažje iskanje s slovenskemu jeziku prilagojenim
iskalnikom, enostavnejše ukrepanje na podlagi pravočasnega obveščanja o
pomembnih dogodkih, več spodbude za soustvarjanje procesov in storitev. Portal
je prilagojen ljudem s posebnimi potrebami, vsebine so na voljo v jezikih obeh
narodnih manjšin, italijanskem in madžarskem.

5 mm

7 px

Nov spletni portal eUprava ponuja
obogaten modul Moja eUprava, ki nam
ponuja možnost vpogleda v nekatere
osebne podatke v javnih evidencah,
shranjevanje in sledenje oddanim vlogam,
nastavitve raznih opomnikov.
Za uporabo modula Moja eUprava
potrebujemo kvaliﬁcirano digitalno
potrdilo, izdano za ﬁzično osebo.
Digitalno potrdilo je naš elektronski
osebni dokument. Kvaliﬁcirana digitalna
potrdila v Sloveniji izdajajo štirje
overitelji: SIGEN-CA, Pošta®CA, AC NLB in
Halcom CA. Prav tako za uporabo modula
Moja eUprava potrebujemo veljavni
elektronski naslov.

Prek statusov vloge v Moji eUpravi
lahko spremljamo, kako se naša
vloga rešuje, kadarkoli pa lahko tudi
pogledamo v vlogo, ki smo jo oddali.
V Moji eUpravi lahko trenutno vidimo
naslednje podatke, ki jih država hrani o
nas in sicer:
•
•
•
•
•

osebne podatke,
osebne dokumente,
seznam oddanih vlog,
podatke o motornih vozilih ter
podatke o svojih nepremičninah.

Opomniki - vidimo lahko vse aktualne
opomnike, ki smo si jih shranili sami
oziroma smo se nanje naročili. Konkretne
opomnike lahko tudi umaknemo ali pa
dodamo nove.
Obvestila - na voljo imamo pregled
sprememb, ki so se zgodile in so
kakorkoli povezane z nami.
Na eUpravi lahko dobimo še informacije o:
•
•
•
•
•

javnem sektorju,
e-demokraciji,
prireditvah in shodih,
oglasni deski ter
vpogledu v razne druge evidence.

