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1. Novosti na portalu
1.1 Verzije
Januar – ver 2.8.0 in 2.8.1;
- Obvestilo o poteku začasnega prebivališča
- Dograditev nadzorne konzole
- Kriptiranje osebnih podatkov na REST funkciji
- Pridobivanje šifranta občin čez Pladenj za postajališča na vlogi za vozovnice
Februar - ver 2.8.2
- smsPASS – delno
Marec - ver 2.8.2
- smsPASS – zaključek
- zaključevanje CSDjevih vlog
April – ver 2.8.3 in 2.8.4
- prehod na dnevni obračun letne dajatve pri podaljšanju prometnega dovoljenja
- zaključevanje CSDjevih vlog
- delo na arhiviranju E1
- tehnične izboljšave
Avgust - ver 2.8.5 in 2.8.6
- vloga za prijavo premoženja KPK
- razširitev nabora podatkov GURS; preklop iz asinhronega na sinhroni klic na
Pladenj; preklop na nov spletni servis GURSa
Oktober - ver 2.8.7
- GDPR – spremenjena logika pogojev uporabe zaradi shranjevanja vlog v modul
Moja eUprava
- DIC – sprememba logike pri prikazu območij – dodana grafika, nov izgled in
iskanje
- Upoštevanje spola pri zakonskem stanu
- Urejanje velikosti priponk glede na konfiguracije in priprava za povečanje
- Tehnične izboljšave

November - ver 2.8.8
- Prikaz kazenskih točk
- Dopolnitev statistike Prireditev in shodov zaradi izvoza na OPSI
December – ver 2.8.9
- KPK - Pridobivanje podatkov o obveznosti poročanja in dodatni podatki ter
kontrole na vlogi
- Tehnične izboljšave za avtomatski Build

1.2 Aktivnosti
Nove aktivnosti (10):
- Mnenje o lastnostih nepremičnin v postopku ugotavljanja vzajemnosti
- Pridobitev mnenja pristojnega mnenjedajalca
- Pridobitev projektnih in drugih pogojev
- Pred-odločba
- Prijava začetka gradnje
- Legalizacija objekta
- Prijava začasnega naslova v tujini
- Voznik začetnik
- Vožnja s spremljevalcem
- Darovanje organov
Občasne aktivnosti:

Spremenjene aktivnosti:
-

Sklenitev zakonske ali partnerske zveze
Očetovski dopust
Starševski dopust
Starševski dodatek
Družinski prejemki
Otroški dodatek
Subvencija vrtca
Delno plačilo za izgubljeni dohodek zaradi nege otroka
Potrdila iz kazenskih evidenc
Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških
Subvencija za šolsko prehrano
Subvencionirana vozovnica
Hišna številka
Kulturno-varstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline
Pridobitev Zoisove štipendije
Denarna socialna pomoč
Varstveni dodatek
Pogrebnina in posmrtnina
Kandidatura za župana občine
Lokalne volitve
Kandidatura za predsednika Republike Slovenije
Volitve v državni zbor

-

Javne prireditve in shodi
Iskanje pogrešanih in iskanih ljudi
Informacije javnega značaja za ponovno uporabo
Gradnja ali obnova objekta ob državni cesti
Gradbeno dovoljenje
Uporabno dovoljenje
Vpis stavbe v kataster stavb
Ureditev podatkov registra nepremičnin
Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
Štipendije za deficitarne poklice
Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije
Plačilo letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
Izpit za voditelja čolna
Preizkus znanja za upravljanje čolna
Opravljanje vozniškega izpita

Ukinjene aktivnosti:
- Subvencionirani prevozi za dijake in študente
- Vpis v razvid medijev
- Vpis v razvid samostojnih novinarjev
- Listina s podatki o nepremičnini v postopku ugotavljanja vzajemnosti
- Ukrepi (skupne) kmetijske politike
- Poročanje v evidenco trga nepremičnin

1.3 Vloge
Nove vloge (15):
NAZIV VLOGE
Opredelitev v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa zaradi zdravljenja
Preklic opredelitve v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa zaradi zdravljenja
Glasovanje po pošti - invalidi (stalno) - brez digitalnega potrdila
Glasovanje po pošti - invalidi (stalno) - z digitalnim potrdilom
Predčasne volitve v državni zbor - brez digitalnega potrdila
Predčasne volitve v državni zbor - z digitalnim potrdilom
Zahteva za izdajo mnenja o lastnostih nepremičnin (v postopku ugotavljanja vzajemnosti)
Zahteva za legalizacijo objektov daljšega obstoja po 118. členu Gradbenega zakona
Zahteva za legalizacijo objektov daljšega obstoja (objekt, zgrejen pred 1.1.1998)
Prijava začetka gradnje
Zahteva za legalizacijo objektov pred uveljavitvijo Gradbenega zakona (17.11.2017)
Zahteva za izdajo predodločbe
Splošno sporočilo organu/dopolnitev vloge
Vloga za vpis v glasbeno šolo
Prijavnica za vpis v glasbeno šolo

TIP ODDAJE
generatorska
generatorska
generatorska
generatorska
generatorska
generatorska
obrazec e-oddaja
obrazec e-oddaja
obrazec e-oddaja
obrazec e-oddaja
obrazec e-oddaja
obrazec e-oddaja
generatorska
obrazec osebna oddaja
obrazec osebna oddaja

Posebni vlogi (programirani):
- e-podaljšanje – prehod na dnevni obračun
- KPK – nova vloga za prijavo premoženja
Občasne vloge:
- Podpora volivca zahtevi za razpis naknadnega referenduma o Odloku o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje na področju
Občine Trzin
- Podpora volivca zahtevi za razpis referenduma o odloku o spremembi meje med
naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje Jezersko
- Ponovno glasovanje na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji,
upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper
- Podpora volivca pobudi za vložitev Predloga zakona o prepovedi objavljanja
javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam
Spremembe vlog:
- Elektronska vloga za osnovne pravice iz javnih sredstev (otr. dodatek,
subvencija vrtca, drž. štipendija )
- Elektronska vloga za pridobitev državne štipendije
- Elektronski obrazec za sporočanje sprememb pri uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev
- Potrdila iz kazenskih evidenc
- Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
- Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino
- Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka

-

Vloga za uveljavitev pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije malice oz. subvencije kosila
Vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok
Vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi
dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva
Vloga za uveljavitev pravice do nadomestila/plačila prispevkov v času odmora
za dojenje
Vloga za pogrebnino in posmrtnino
Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila
Vloga očeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka
Vloga za uveljavitev pravice do pomoči ob rojstvu otroka
Vloga za izdajo dovoljenja za zbiranje prostovoljnih prispevkov
Vloga za določitev, preštevilčenje ali ukinitev hišne številke
Naročilo digitalnih geodetskih podatkov
Prijava javne prireditve oz. shoda
Vloga za izdajo potrdila o stalnem prebivališču za drugo osebo
Vloga za pristop k izpitu za voditelja čolna
Vloga za pristop k preizkusu znanja za upravljanje čolna
Vloga za izdajo kulturno-varstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev
arheološke ostaline
Vloga za izdajo lokacijske informacije
Informativni izračun letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice
Vloga za spremembo subvencionirane vozovnice
Vloga za podaljšanje subvencionirane vozovnice
Vloga za spremembo začasnega prebivališča
Vloga za potrdilo o začasnem prebivališču
Vloga za odjavo začasnega prebivališča s strani stanodajalca
Vloga za izdajo potrdila o prejšnjih stalnih prebivališčih
Vloga za odjavo začasnega naslova v tujini
Vloga za prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji

Ukinjene vloge:
-

-

Elektronska vloga za ponovno uveljavljanje otroškega dodatka in subvencije
vrtca (OPOMBA: to je bila ena izmed najpogosteje oddanih vlog, kar močno
vpliva na letno število oddanih vlog na portalu)
Vloga za izdajo potrdila, da občina ne uveljavlja predkupne pravice

1.4 Vpogledi
1 nov vir:
- Evidenca kazenskih točk – osebni vpogled
1 dopolnitev vira:
- GURS – osebni vpogled v nepremičnine (dopolnitev podatkov in prehod na
sinhroni klic)

1.5 Vodiči
Smrt
Javne prireditve in shodi
Spremembe na vodičih:
Lastništvo avtomobila
Rojstvo
Uporaba Moje eUprave (spremenjen vodič in video posnetki)

1.6 Vsebine
142 prevodov v znakovni jezik

2. Statistika
2.1 Piwik
Povprečje obiskov:
2016: 6.000 obiskov / dan
2017: 7.500 obiskov / dan
2018: 8.000obiskov / dan

2.2 Registrirani uporabniki
78.430 registriranih uporabnikov na dan 31.12.2018

2.3. Oddane vloge

Število oddanih vlog po mesecih v 2016
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Število oddanih vlog po
mesecih 2016
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
Št.oddanih
leto
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
244.550

Pripravila:
ekipa eUprava

Število oddanih vlog po
mesecih 2017
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 2018
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

