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1. Novosti na portalu  
 

1.1 Verzije 
 

Januar – ver 2.9.0; 

- UJP ukinitev TLS protokola; 

- Sprememba klica Google API zaradi novega načina zaračunavanja storitve; 

- Popravki na prikazu DIC terminov; 

 

Februar – ni nove verzije; 

- priklop 2 novih zavarovalnic; 

 

Marec - ver 2.9.1; 

- ureditev WS za povezavo z novim Adlib konverterjem; 

 

April – ver 2.9.2; 

- osebni in javni vpogled v URSP listine; 

 

Maj - ver 2.9.3; 

- nadgradnja subvencioniranih vozovnic; 

- izklop TLS 1.0; 

 

Junij - ver 2.9.4; 

- širitev nabora podatkov pri vpogledu v lastne osebne podatke CRP; 

 

Julij - ver 2.8.4.2; 

- nadgradnja vozovnic – grafični izbor postajališč; 

- tehnične izboljšave; 

 

Avgust - ver 3.0.0 

- Dopolnitev vozovnic; 

- Varnostni pregled kode; 

 

September – ver 3.0.1 

- Dopolnitev vloge KPK; 

 
November – ver 3.0.2 

- Integracija JEP, 1.faza; 

 

December – ver 3.0.3 

- Integracija GIS zemljevidov na vse funkcionalnosti zemljevidov; 
 
 

1.2 Aktivnosti 
 

Nove aktivnosti (13):  

- Vpis v maturitetni tečaj 



 

- Naznanitve pogrešitve potrdil, dvojniki, zamenjave in priznanja  

- Pomorska knjižica  

- Pridobitev dovoljenja za izvedbo vodnih prireditev 

- Prijava kršitev Pomorski inšpekciji 

- Mediacija v sodnih postopkih  

- Uveljavljanje zahtevkov pred sodiščem  

- Prekrški v prometu 

- Prijava na šolsko prehrano 

- Vračilo trošarine obdelovalcem zemljišč 

- Prijava in plačevanje trošarine pri proizvodnji žganja 

- Pritožba zoper delo policistov 

- Pridobitev projektnih in drugih pogojev 

 

Spremenjene aktivnosti (35): 

 

- Otroški dodatek 

- Subvencija za znižano plačilo vrtca 

- Osebna izkaznica 

- Status varuha predšolskih otrok na domu 

- Potni list 

- Vozniško dovoljenje 

- Kvalificirano digitalno potrdilo 

- Subvencija za šolsko prehrano 

- Usmeritev otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja 

- Prilagoditev šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli  

- Brezplačen prilagojen prevoz za gibalno oviranega dijaka 

- Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Sloveniji 

- Vrednotenje izobraževanja 

- Predkupna pravica na nepremičnem kulturnem spomeniku 

- Štipendije za deficitarne poklice  

- Štipendije Ad futura  za mednarodno mobilnost 

- Denarna socialna pomoč 

- Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja in konvencijsko potrdilo 

- Pogrebnina in posmrtnina 

- Namenitev dela dohodnine za donacije 

- Registracija verske skupnosti 

- Lokacijska izboljšava 

- Obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah 

- Določitev, preštevilčenje ali ukinitev hišne številke 

- Vpogled v geodetske podatke 

- Pridobitev potrdila iz zbirk geodetskih podatkov 

- Sprememba podatkov o zemljiščih kmetijskega gospodarstva 



 

- Vpis v register kmetijskih gospodarstev 

- Imenovanje lovskih čuvajev 

- Izpit za mornarja motorista 

- Vpis čolna v register 

- Izpit za VHF GMDSS radijsko postajo 

- Registracija vozila 

- Voznik začetnik 

- Vožnja s spremljevalcem 

 

Ukinjene aktivnosti: 

- Sprememba dejanske rabe zemljišča 

 

 

1.3 Vloge 
 

Nove vloge (15): 

 

- Preizkus znanja za upravljanje čolna po celinskih vodah 

- Zamenjava pomorske knjižice 

- Izpit za voditelja čolna - MORJE IN CELINSKE VODE 

- Potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo na podlagi 

priznanja  

- Potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna na podlagi priznanja 

- Zamenjava potrdila o usposobljenosti za upravljanje s čolnom 

- Naznanitev pogrešitve potrdila za upravljanje s čolnom in izdaja dvojnika 

potrdila 

- Izpit za voditelja čolna - CELINSKE VODE 

- Vloga za izredno denarno socialno pomoč 

- Vloga za pomoč pri rojstvu otroka (občinska) 

- Pridobitev pomorske knjižice 

- Pridobitev dovoljenja za izvedbo vodnih prireditev 

- Vloga za pritožbo zoper delo policistov - brez digitalnega potrdila 

- Vloga za pritožbo zoper delo policistov - z digitalnim potrdilom 

- Prijava za vpis v maturitetni tečaj 

 

Posebni vlogi (programirani): 

- e-podaljšanje – prehod na dnevni obračun 

- KPK – nova vloga za prijavo premoženja 

 

Občasne vloge: 



 

- Podpora volivca pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih 

- Podpora volivca zahtevi za razpis naknadnega referenduma o delu Sklepa o 

načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje 

- Podpora volivca pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa 

- Podpora volivca pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembi Zakona o 

višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih 

 

Spremembe vlog (36): 

- Priloga predprijave/prijave k splošni maturi za predmet glasba 

- Uveljavljanje pravic kandidata/ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature 

- Elektronska vloga za osnovne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, 

znižano plačilo vrtca, državna štipendija) 

- Prijava za vpis v maturitetni tečaj 

- Vloga za pridobitev pooblastila o nazivu mornar motorist  

- Prijavnica za sprejem v dijaški dom 

- Izpit za voditelja čolna - CELINSKE VODE 

- Izpit za voditelja čolna - MORJE 

- Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole 

- Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila 

- Vloga za sklenitev pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij pri ureditvi državne 

ceste 

- Vloga za izdajo potrdila iz matičnega registra 

- Vloga za izdajo potrdila iz matičnega registra - za drugo osebo 

- Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o smrti  

- Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi 

- Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi - za 

drugo osebo 

- Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu - za drugo osebo 

- Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu 

- Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka  

- Vloga za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki 

- Vloga za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi 

- Vloga za prijavo začasnega prebivališča - za mladoletnega otroka in drugo osebo 

- Vloga za določitev naslova za vročanje za mladoletnega otroka in drugo osebo 

- Vloga za določitev naslova za vročanje 

- Vloga za prijavo začasnega prebivališča 

- Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja 

- Prijava za pristop k VHF GMDSS izpitu 

- Prijava dijaka na šolsko prehrano v srednji šoli 

- Prijava učenca na šolsko prehrano v osnovni šoli 



 

- Potrdila iz kazenskih evidenc 

- Elektronska vloga za uveljavljanje državne štipendije (za dijake in študente) 

- Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 

- Elektronski obrazec za sporočanje SPREMEMB pri uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev  

- Vloga za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti 

- Vloga za subvencionirano bivanje v dijaškem domu 

- Vloga za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja 

 

 

1.4 Vpogledi 
1 nov vir: 

- Evidenca kazenskih točk – osebni vpogled 

2 dopolniti vira: 

- GURS – osebni vpogled v nepremičnine (dopolnitev podatkov in prehod na 

sinhroni klic)  

- CRP – osebni vpogled – širitev nabora podatkov 

 

 

1.5 Vodiči 
Sprotno ažuriranje po potrebi.  

 

 

2. Statistika 

 

2.1 Piwik/Matomo 
 

Povprečje obiskov: 

2016: 6.000 obiskov / dan 

2017: 7.500 obiskov / dan 

2018: 8.000 obiskov / dan 

2019: 8.500 obiskov / dan 

 

 
 

2.2 Registrirani uporabniki 
 

100.689 registriranih uporabnikov na dan 31.12.2019 

 



 

 
 

 
2.3. Oddane vloge 
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Število oddanih vlog po mesecih v 2019

januar 2.395

februar 1.955

marec 1.983

april 1.812

maj 1.780

junij 2.048

julij 1.905

avgust 5.428

september 3.610

oktober 2.366

november 2.223

december 2.762

30.267

Število oddanih vlog po 

mesecih 2016

januar 3.134

februar 2.491

marec 2.831

april 2.378

maj 3.158

junij 5.858

julij 2.754

avgust 9.962

september 7.166

oktober 4.689

november 3.588

december 7.289

55.298

Število oddanih vlog po 

mesecih 2017

januar 4.771

februar 3.223

marec 3.290

april 4.055

maj 7.622

junij 3.476

julij 3.752

avgust 11.019

september 7.806

oktober 4.470

november 4.408

december 3.530

61.422

Število oddanih vlog po 

mesecih 2018



 

                                              
 

 

 
Pripravila: 
Ekipa eUprava 
 

januar 4.093

februar 3.144

marec 3.992

april 3.992

maj 5.647

junij 3.792

julij 3.947

avgust 7.321

september 8.460

oktober 5.261

november 4.161

december 4.914

58.724

Število oddanih vlog po 

mesecih 2019

leto

Št.oddanih 

e-vlog

2006 359

2007 2.245

2008 8.970

2009 11.879

2010 12.162

2011 17.423

2012 21.094

2013 32.500

2014 26.920

2015 25.433

2016 30.267

2017 55.298

2018 61.422

2019 58.724

244.550


