
 

Odgovori občin na povpraševanje o programski opremi 
 

povpraševanje poslano: 6.2.2017 

Vprašanje je glasilo:  

 

»Eno izmed članic SOS zanima ali ste pripravljeni podati informacijo s katerimi programskimi 
rešitvami (ponudniki rešitev) imate v vaši občini podprta naslednja področja: 

 finančno-računovodsko in proračunsko, 
 upravljanja z dokumentarnim  gradivom, 
 upravljanja s človeškimi viri (kadrovsko področje, plače), 
 podpora programom sofinanciranj v občinah. 
Podatek bi potrebovali čim prej. Prosimo, da odgovore pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si.« 
 

Prejeti odgovori do 10.2.: 47 občin, ki se jim lepo zahvaljujemo in z njimi delimo zbrane odgovore. 

 

Seznam občin, ki so odgovorile na povpraševanje: 

Ankaran 

Apače 

Brežice 

Celje 

Cerknica 

Cerkvenjak 

Dol 

Gornji Grad 

Hoče Slivnica 

Hrastnik 

Jesenice 

Kobilje 

Koper 

Krško 

Ljubljana 

Loška dolina 

Majšperk 

Medvode 

Metlika 

Miren Kostanjevica 

Mirna 

Murska Sobota 

Nova Gorica 

Novo mesto 

Oplotnica 

Piran 

Pivka 

Ptuj 

Razkrižje 

Rogaška Slatina 

Semič 

Slovenske Konjice 

Sv. Andraž 

Sv. Jurij 

Šentjernej 

Šentjur 

Škocjan 

Škofja Loka 

Tišina 

Trbovlje 

Velenje 

Vojnik 

Vrhnika 

Zreče 

Žalec 

Žetale 

Žirovnica 

 

finančno-računovodsko in proračunsko področje Št.občin 

Cadis 25 

GRAD 12 

SAOP 4 

INDEPENDENT 1 

Maop 1 

MFERAC 1 

poslovno informacijski sistem SIRENA (izvaja se na IBM i520 okolju), podjetje MZR d.o.o 1 

Septima 1 

VASCO 1 

Skupaj odgovorov 47 

mailto:sasa.kek@skupnostobcin.si?subject=ODGOVOR%20NA%20POVPRA%C5%A0EVANJE%20-%20PROGRAMSKA%20OPREMA


upravljanje z dokumentarnim gradivom Št. občin 

ODOS 17 

VBIT 9 

EPP-Zaslon Telecom 6 

SPIS 6 

Doksis 3 

(prazen) 2 

VOPI 3port 2 

Lotus Notes 1 

RAČUNALNIŠKI INŽENIRING, ELIZABETA TURŠIČ S.P. 1 

Skupaj odgovorov 47 
 

Upravljanje s človeškimi viri (kadrovsko področje, plače) Št. občin 

Cadis 21 

GRAD 9 

SAOP 4 

(prazen) 4 

Četrta pot, Grad 1 

GRAD, CRONOS, ODOS 1 

INDEPENDENT 1 

MFERAC 1 

nimamo posebnega programa (zadeve vodimo v EPP Zaslon), plače v CADIS-iu 1 

Septima 1 

Spekter 1 

v uvajanju novi programski paket podjetja SAOP (tako kadri kot osebni 
dohodki) 1 

VASCO 1 

Skupaj odgovorov 47 
 

Podpora programom sofinanciranj v občinah (spodaj opomba!) 
Št. 
občin 

ni 22 

(prazen) 14 

Grad 2 

Trenutno v pripravi in izvajanju s podjetjem dSPOT, program tendee 1 

Cadis in EPP 1 

SAOP 1 

državne aplikacije 1 

lastne aplikacije (fin.-rač. orodja: izdane fakture, odredbe za izplačila, glavna knjiga-temeljnice, 
priprava proračuna - vse v ukinjanju; Iso dok.sistem – osnova DocMgr) 1 

neprofitna stanovanja (Razpis, ugotavljanje pogojev,… - B2 d.o.o.), obračunavanje – Cadis 1 

aplikacija sistema ZFO-1 Ministrstva za finance (ISSAR) 2 

za sofinanciranje na področju kulture ter predšolske vzgoje in izobraževanja uporabljamo tako 
imenovano rešitev E-razpisi (gre za spletno rešitev, ki jo je razvilo podjetje Positiva), na področju 
športa pa uporabljamo spletni rešitvi Tendee (sofinanciranje) in Lygim (urniki zasedenosti dvoran), 
ki ju je razvilo podjetje Dspot. V letošnjem letu bomo z rešitvijo E-razpisi pokrili sofinanciranje tudi 
na področju sociale in zdravstvenega varstva. 1 

Skupna vsota 47 



OPOMBA: Glede zadnjega vprašanja je veliko občin dodalo, da jim ni jasno, kako naj razumejo to 

alinejo. Zato kratka razlaga: 

Občine razpisujejo sredstva za različne namene – občine pripravijo razpis, na katerega se prijavijo 
njihova podjetja, nevladne organizacije (kulturna društva, športna društva,…). Obstaja različna 
programska oprema, ki je v pomoč pri pripravi razpisov, točkovanju, izbiri ipd. Gre za orodje za 
izvedbo javnih razpisov v elektronski obliki. Namenjeno je tako vlagateljem, kot razpisovalcem. 
Občutno omeji papirologijo, zmanjšuje stroške, porabljeni čas, poveča preglednost ter izboljša 
nadzor. 

POMEMBNO! SOS se je z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za javno upravo dogovoril, da 

rešitev, ki jo je za ta namen naročila država lahko uporabljajo tudi občine. »Projekt souporabe rešitve 

z lokalnimi skupnostmi« je v fazi testiranja, trenutno ga testira MO Maribor, ki bo tudi poročala o 

rezultatih testa. Po testiranju, predvidoma nekaj mesecev, bomo rešitev predstavili ostalim občinam. 


