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Informacijska podpora procesom inšpektorata RS za notranje zadeve 

Namen 
 
Osnovna funkcionalnost aplikacije EUPP (Evidence, upravni in prekrškovni postopki) z moduli temeljnih poslovnih 
procesov IRSNZ je naslednja: 

 informacijska podpora pri izvajanju inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov in načrtovanju,  

 finančni modul, ki omogoča izvajanje nalog povezanih s plačilnim prometom,  

 analitični modul, 

 oblikovanje poročil o inšpekcijskih postopkih, 

 enoten dostop do zunanjih virov (AJPES, ZZZS, MP-kazenska evidenca, Policija, FURS),  

 povezava z dokumentnim sistemom SPIS 4 (popolna kompatibilnost aplikacije EUPP z dokumentnim sistemom         
  SPIS 4). 
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Koncept 

Aplikacija EUPP ima modularno zasnovo, ki dopušča razširitev v vertikalni in horizontalni smeri.   

Informacijske zahteve: 

 vsak podatek se vnese samo enkrat,  

 enostaven in pregleden uporabniški vmesnik z optimalnim številom oken, vnosnih polj in funkcionalnosti, 

 vgrajene logične kontrole opozarjajo na vnos napačnih podatkov, 

 beleženje vseh posegov v sistem v dnevniku dogodkov. 

EUPP moduli: 

 inšpekcijski modul,  

 prekrškovni modul,  

 finančni modul,  

 analitični modul, 

 administratorski modul. 
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Informacijska podpora procesom inšpektorata RS za notranje zadeve 

Pozdravno okno 

Ob zagonu aplikacije hiter pregled vseh zadev uporabnika: 

 števec vseh zadev, 

 posebno opozorilo za novo dodeljene zadeve, 

 potek rokov, nastavljenih z opomniki, 

 opozorilo na zadeve, ki bodo zastarale, 

 števec planiranih in potrjenih aktivnosti. 
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Pozdravno okno 
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Informacijska podpora procesom inšpektorata RS za notranje zadeve 

Inšpekcijski modul 

Modul podpira vodenje postopka na podlagi ZIN in področnih zakonov IRSNZ: 

 vnos osnovnih podatkov (administracija), 

 vnos subjektov nadzora (zunanji viri), 

 vnos dokumentov, nastalih v inšp. postopku, 

 opomniki, 

 dnevnik (sledenje dostopanja do zadeve in posameznih opravil), 

 postopkovni del (zapisniki, ukrepi, odločbe, sklepi). 
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Inšpekcijski modul 
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Prekrškovni modul 

Modul podpira vodenje in spremljanje posameznih faz postopka: 

 postopek na prvi stopnji (vključno z (ne)izdajo odločbe o prekršku), 

 podpostopki (ZSV, bremenitve, stranske sankcije, izredna pravna sredstva), 

 vnos dokumentov, nastalih v prekrškovnem postopku, 

 opomniki, 

 dnevnik (sledenje dostopanja do zadeve in posameznih opravil). 
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Prekrškovni modul 
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Prekrškovni modul 
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Finančni modul 

Modul omogoča avtomatično ali ročno upravljanje s terjatvami: 

 samodejno kreiranje bremenitve ob določitvi prekrškovne odločitve na prvi stopnji, 

 ročno kreiranje in/ali popravki samodejno kreiranih bremenitev, 

 možnost tiskanja UPN, 

 človeška kontrola bremenitve pred izterjavo, 

 samodejno kreiranje in evidentiranje uradnega zaznamka ob potrditvi sprejema izterjave pri FURS in ob potrditvi          
  izterjave. 
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Finančni modul 
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Analitični modul 

Modul omogoča: 

 izdelavo inšpekcijskih in prekrškovnih poročil, 

 izdelavo finančnih poročil (mesečna in letna), 

 izvoz v Excel oz. v .CSV format, 

 prerez trenutnega ali obdobnega stanja. 
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Analitični modul 
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Administratorski modul 

Modul omogoča: 

 nadzor nad dostopi in upravljanje s pravicami uporabnikov, 

 urejanje imenikov in šifrantov, 

 vnos dokumentnih vzorcev, 

 urejanje pravnih podlag. 
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Administratorski modul 
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Evidence 

 vpisniki 

 seznam odvzetih predmetov 

 evidenca pravnomočnih odločb 

 evidence za posamezna področja (npr. smučišča) 

 evidenca zapadlih plačil 
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Shema arhitekture aplikacije vključno z zunanjimi viri 
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Hvala za vašo pozornost ! 

 

Vprašanja? 

Pripombe? 

Predlogi? 


