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Namen projekta ECRN je vzpostavitev poskusnega sistema za interoperabilnost evropskih Matičnih registrov, ki bo zagotovil izmenjavo potrdil in
podatkov med evropskimi javnimi upravami.

[e -Uprava]

[e -Uprava]
Takojšnje prenašanje matičnih dejstev, ki sledi mednarodnim standardom glede informacijske
varnosti, bo omogočilo napredovanje evropskim javnim upravam ter izboljšalo zadovoljstvo
državljanov. Tem ne bo več potrebno obiskovati Matičnih uradov ter plačevati dragih in
dolgotrajnih postopkov za pridobivanje ali vpisovanje matičnih podatkov o njihovih glavnih
življenjskih dogodkih.
Zahteva in odgovor
Čas pridobivanja dokumenta
Napake pri prenosu

Trenutno stanje
Običajna pošta ali dostavi državljan

Z ECRN
Elektronska izmenjava

2-3 mesece
10%

2-3 delovne dni
0,10%

Glavni cilj projekta je pospeševanje ali omogočanje
elektronske izmenjave matičnih dejstev in potrjevanje
med javnimi upravami. Istočasno bo projekt omogočil
takojšnje osveževanje informacij o posameznem
državljanu prek sistema prenašanja matičnih dejstev
iz ene evropske državne javne uprave v drugo.

Glavni cilji projekta so:

• upravam omogočiti izboljšanje učinkovitosti s stališča
takojšnjega pridobivanja informacij o matičnih dejstvih, ki so se za njihovega državljana zgodila v drugi
državi, na primer rojstvo otroka, poroka ali smrt, kar jim
bo omogočilo učinkovito obvladovanje informacij, na
Prenašanje in izmenjava elektronskih dokumentov primer o bonitetah, ki so povezane z matičnimi dejmed Matičnimi registri različnih držav bosta zagota- stvi.
vljala, da so podatki (rojstvo, očetovstvo, poroke, razveze, smrti, spremembe državljanstva) o državljanih, ki • državljanom zagotoviti hitro pridobivanje podatkov
živijo v tujini ali o matični dejstvih, ki se zgodijo v tu- o matičnih dejstvih, kar bo evropskim državljanom
jini, pravilno osveženi in zavedeni v notranji kartoteki. omogočilo na primer pravočasno oddajo dokumenTi podatki se bodo prenašali v realnem času, kar bo tov za vpis v šole ali fakultete, zaposlitev in za izpolnjeupravam omogočilo natančne in sveže informacije o vanje obveznosti do javne uprave.
vseh njihovih državljanih.
• izboljšati odnose med upravami in državljani, tako da
Koordinator projekta je italijansko združenje
se zagotovi na primer pravočasna potrdila o matičnih
matičarjev ANUSCA ( Associazione Nazionale Ufficiali
dejstvih državljana iz države A, ki živi v državi B.
di Stato Civile e Anagrafe).
Sodelujoči v projektu so:
• neprekinjena in stalna izmenjava matičnih dejstev
Mestna uprava Rotterdam, Nizozemska
ter zagotovitev enakopravnih možnosti vsem evropObčina Bologna, Italija
skim državljanom, tudi tistim, ki ne žive v matičnih
Mestna uprava Bremerhaven, Nemčija
državah.
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