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• Registracija s.p. v 1 dnevu (prej 7 dni) 

• Registracija d.o.o. v 3 dneh (prej več kot 60 dni) 

• Brezplačna registracija s.p. in enostavnih d.o.o. 

• Več kot 10 mio EUR potencialnih prihrankov za podjetja in 

podjetnike  

• e-VEM kot edini sistem za vpise s.p. in g.d. v poslovni/sodni register 
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Portal e-VEM je prerasel v enotno 

kontaktno točko (e-VEM 2.0) in domačim 

uporabnikom omogoča vpogled v 

informacije glede vstopnih priložnosti in 

vstopnih pogojev.  

• prijava v socialna zavarovanja 
• kadrovski vmesnik  
• povezava z MFERAC (184 proračunskih 

uporabnikov) 

• novi e-postopki 
• nadgradnje in izboljšave obstoječih postopkov 
• zakonodajne spremembe 

Podpora postopku registracije d.o.o. za 
državljana EU (pilotni projekt STORK 2.0) 

TRENU
TNO 

STANJE na področju e-

storitev 

Portal e-VEM je prerasel v enotno 

kontaktno točko (e-VEM 2.0) in domačim 

uporabnikom omogoča vpogled v 

informacije glede vstopnih priložnosti in 

vstopnih pogojev.  
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40 

integracij 

38 
e-postopkov 

260.486  
oddanih 

vlog  

37.521 
registrirani

h 
uporabniko

v 

200 
uporabnikov 
kadrovskega 

vmesnika 

1.6 mio  
EUR 

prihrankov 

leta 2016 
več kot 1 

mio 
postopkov 
in več kot 7 

mio EUR 
skupnih 

prihrankov 
(M obrazci) 
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15. julij 2014 

Evem.gov.si Info.evem.gov.si 

Evem.gov.si 
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Portal e-VEM:       Portal EUGO:  
www.evem.gov.si          www.eugo.gov.si 
        

 

  
Trenutno imamo na portalu e-Vem objavljen seznam:  

 486 popisanih dejavnosti,  
 459 popisanih poklicev ali strokovnih kadrov,  
 464 dovoljenj, ki so vezani na posamezno dejavnost / poklic.  

 
Za pripravo teh vsebin in objavo na spletnem mestu smo pregledali in analizirali:  

 preko 820 zakonov in podzakonskih aktov, vključno s predpisi pristojnih zbornic, agencij,  
  organov v sestavi in drugih pristojnih organov.  
 
Oblikovali in pripravili smo:  

 preko 7000 spletnih strani.  
 

http://www.evem.gov.si/
http://www.eugo.gov.si/
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Izhodišče: Uporabnik 
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Vključitev uporabnika na začetku 

Analiza uporabnikovih 
potreb in želja ter analiza 

primerov dobrih praks 

 

 
Vzpostavitev enotne kontaktne točke 

za državljane EU, ki želijo začeti s 
poslovanjem v Sloveniji – Eugo 

Slovenia 
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Katere so dodane  
vrednosti nadgradnje e-Vem? 

Celostno podane informacije: 
vključene vse “življenjske 
faze” poslovnega subjekta 
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Katere so dodane  
vrednosti nadgradnje e-Vem? 

• SKD orodje 
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• Pregledna 
struktura 
informacij 
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• Napreden 
iskalnik 
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Nove funkcionalnosti  
 e-Vem 

• Poslovni koledar 
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• VEM točke – zemljevid 
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Vzpostavitev enotne uredniške politike 
državnih poslovnih portalov 

 

• Nov koncept urednikovanja, ki temelji na področnih 
urednikih (koordinatorji vsebin za svoje področje).   

 

• V proces urednikovanja smo vključili vsa spletna mesta 
na državni ravni, ki nudijo poslovne vsebine (e-Vem, 
Eugo Slovenia, Ajpes, FURS, SPIRIT, Podjetniški sklad, 
ZRSZ, ZZZS…) 
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Kdo sestavlja širši uredniški odbor državnega 
poslovnega portala? Glavni urednik in 

ožji uredniški 
odbor 

Področni uredniki 

Vsebinski uredniki 

Skupina za razvoj  
poslovnih vsebin 

Vsebinski skrbniki e-postopkov. 
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POGLED V 
PRIHODNOST 

  

 
 

ENOTNA POSLOVNA 
TOČKA 

 
e-Vem 3.0 

 

10 
le
t 

Državnega 

portala e-

VEM 



18 Proces razvoja državnega 
poslovnega portala 

 Dodatni e-postopki 
pridobitve dovoljenj 

 Enotna uredniška 
struktura 
(povezovanje) 

 Vsebina 
 Poslovanje poslovnih 

subjektov z državo preko 
ene točke 

 Vzpostavitev 
najsodobnejših oblik 
poslovanja B2G in G2B 

E-Vem – EVEM 1 EKT – EVEM 2 EPT – EVEM 3 

 E-postopki 

 REGISTRACIJA PODJETJA 

NA DALJAVO 
 DEJANSKI VSTOP NA TRG  POSLOVANJE/ E-POROČANJE 

1
0 
l
e
t 

Državn

ega 

portal

a e-

VEM 
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POGLED V 
PRIHODNOST 
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POGLED V 
PRIHODNOST 

Cilji 
• Možnost čezmejnega opravljanja e-storitev 

• Sodobne, uporabniško prijazne e-storitve 

• Prispevek k centralizaciji razvoja e-uprave 
  

Vstop na trg in izvajanje ostalih 
potrebnih storitev v času življenjskega 

cikla poslovnega subjekta 

»vse na enem mestu« 
 

»samo enkrat« 
 

»potujejo naj podatki in 
ne ljudje« 
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• učinkovitejše poslovanje  

• odpravljeno poročanjem o istih zadevah 
več organom 

• prihranek v času 

• znižanje stroškov 

• racionalizacija delovanja javne uprave 

• večji pregled nad informacijami ter 
podatki o poslovanju poslovnih 
subjektov 

Glavni cilji projekta vzpostavitve Enotne poslovne 

točke (EPT):  

Posledica:  
večja konkurenčnosti 
podjetij / gospodarstva 
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Glavni cilji projekta vzpostavitve Enotne 

poslovne točke (EPT) 

E-poročanje: 
• Zagotovitev vseh informacij v zvezi s procesom 
poslovanja in poročanja na enem mestu  
• elektronska podpora splošnih obveznih 
poročanj  
• standardizacija obrazcev in poročil,  
enoten vpogled v podatke in omogočena 
izmenjava podatkov med pristojnimi organi 
 
E-nadzor: 
• Enotni vpogled v podatke in omogočena 
izmenjava podatkov med pristojnimi organi 
• deljenje informacij o opravljenih nadzorih nad 
posameznimi poslovnimi subjekti med 
pristojnimi organi 

 

Posledica:  
večja konkurenčnosti 
podjetij / gospodarstva 
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e-Poročanje na področju turizma – pilotni projekt 
 
SHEMATSKI PRIKAZ 
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Nastanitveni obrat
Elektronska knjiga gostov

(IZVEDEN)
REGISTER NO

SURS

POLICIJA

OBČINA

XML FORMAT 

PODATKI

npr. XML 

POIZVEDBE

ID

ID

ID

IV. POŠILJANJE PODATKOV:

- dnevno

- mesečno

- letno

- ob spremembi

spletne poizvedbe

Uparjanje podatkov prek elektronskega sistema

spletne poizvedbe

I. REG./PRIJAVA 

NASTANITVENEGA 

KATEGORIZIRANEGA 

OBRATA

(obvezna prijava)

II. VPIS V 

IZVEDEN 

REGISTER NO

III. DODELITEV 

ENOLIČNE ID

AJPES

Podatki iz el. 

knjige gostov
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…da si boste lažje predstavljali… 
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EKT2-JEDRO: 

ZASNOVA SODOBNIH 
ELEKTRONSKIH POSTOPKOV 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 

10 
le
t 

Državnega 

portala e-

VEM 
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 Enotna kontaktna točka in e-postopki 

Informacije 
avtentikacija 

obrazci, e-podpis 
priloge 

e-vročanje 

Komunikacija  
s pristojnim  

organom 

Sistem 
EKT 

Poslovneži  
(vlagatelji) 

Pristojni  
organi 

Zahteva EU direktiv: 
Urejanje VSEH formalnosti na daljavo! 
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Portal eVEM in EUGO 

Pristojni  
organi 



28 

e-Postopki danes! 

Obstoječi 
eVEM  

e-postopki 

Pilotni projekt: 
postopek 

registracije 

d.o.o. eVEM  
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Nove, sodobne oblike e-postopkov! 

EKT2-Jedro 
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Praviloma 

digitalno: 
UX, 

večkanalnost 

Praviloma  
interoperabilno 

Varno 
Pravilom

a 

ponovno 

uporablji

vo 

Vgrajeno 

zasebno 

Praviloma 

odprto 
Praviloma 

vključujoč

e 

Praviloma 

čezmejno 

Zasnova EKT2-Jedro: principi 

    

   ? 
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Uporabniki sistema EKT2-Jedro 

Vlagatelji Pristojni 
organi 

• Kreirajo obrazce 

• Urejajo postopke 

• Sprejemajo 
elektronske vloge 

• Oddajajo elektronske 
sklepe/odločbe 

MJU 

• Administracija sistema 

• Potrjevanje obrazcev in postopkov 

• Pregled nad sistemom in vlogami 

• Izdelava predlog 

• Oddajajo elektronske 
vloge 

• Pregledujejo status vlog 

• Prejem sklepov/odločb 

31 
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Priprava UX z vidika uporabnikov 

Praviloma 

digitalno: 
UX, 

vekanalnost 
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Moduli EKT2-Jedro 
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Praviloma 

digitalno: 
UX, 

večkanalnost 

Praviloma  
interoperabilno 

Varno 
Pravilom

a 

ponovno 

uporablji

vo 

Vgrajeno 

zasebno 

Praviloma 

odprto 
Praviloma 

vključujoč

e 

Praviloma 

čezmejno 

Zasnova EKT2-Jedro: principi 

    

   ? 
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Moduli EKT2-Jedro 
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Kaj mora narediti pristojni 
organ? 

36 
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Naloge pristojnega organa  

1. Pridobitev dostopa do Jedra prek Varnostne sheme 

2. Izbira načina komunikacije z Jedrom 

- Modul “Procesnik” 

- eVročanje - lastni “Informacijski sistem” pristojnega organa 

3. Analiza vloge in izdelava e-postopka 

- Osnovni podatki in izdelava obrazca 

- Določitev upravnih nalog 

- Avtomatična objava na portalih eVEM in EUGO 
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Analiza obstoječih vlog 

• Vnosna polja 

• Zunanji viri 

– SI-CAS (podatki vlagatelja) 

– Registri 

• Pogoji za upravne naloge 

– vloga, ponavljajoči elementi, ... 

• Pravila za prikaz 

• Validacija podatkov 

• Priloge  

AJPES 

MRVL 
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Vnos osnovnih podatkov postopka 

• Naziv (Slo., Ang.) 

• Pristojnost 

• Klasifikacija 

• Datum veljavnosti 

• Izbira procesne definicije 

– koraki postopka (ZUP, …) 

39 

Modul “Urejevalnik postopkov” 
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Izdelava obrazca 

• Grafični urejevalnik 

– Komponente 

– “Canvas” 

– Enostavna postavitev 
komponent 

– Pravila, validacija 

– Viri 

• Predloge 

• Predogled 

– Obrazec, PDF 

– XML Meta podatki  

40 

Modul “Urejevalnik postopkov” 
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42 

Modul “Procesnik” 
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e-Postopek v 3 korakih 
Korak 1: 
Izdelava 
obrazca 

Korak 2: 
Umestitev 
obrazca v 
postopek 

Korak 3: 
Avtomatična 

objava na 
portalu 
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Kako uporabniki 
oddajo elektronsko 

vlogo? 

44 
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STORITEV ZA SPLETNO PRIJAVO IN E-PODPIS 

(v produkciji od 23.11.) (v testu, produkcija v Q2 2016) 

Prijava uporabnikov 
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Oddajanje vloge – Modul “Vpisnik” 

Koraki 
postopka in 
napredek 

Obrazec, 
stran s 
podatki 

zakonitega 
zastopnika 
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Zahteva za  
e-podpis 
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Oddajanje vloge: uspešna oddaja vloge 
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Pregled statusa oddanih vlog 

Spremljanje 
stanja vloge 

preko 
“Namizja” 
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Osrednji sistem: EKT2-Jedro 

• Enostavnost 
– za urednika: v treh korakih od papirne oblike vloge do objave postopka 

na portalu 

– za vlagatelja: vloga predizpolnjena s podatki iz registrov, validacija  

– za pristojne organe: preverjeni podatki, plačilo, priloge kot dokazila  

• Horizontalnost 
– centralna komponenta, ki jo lahko uporabljajo različni portali: eVem, 

EUGO, e-Uprava, e-Sociala, … 

– standardizacija (možnost kreiranja obrazcev iz predefiniranih komponent) 

• Inovativnost 
– za uporabo preprosto spletno orodje (za izdelavo obrazcev, postopkov) 

– povezan na centralni sistem za avtentikacijo, avtorizacijo in e-
podpisovanje, integracija z registri, e-vročanjem in e-plačili, revizijska 
sled, varstvo osebnih podatkov 
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Hvala za pozornost! 

 
 

10 
le
t 

Državnega 

portala e-

VEM 


