
PIA 

Integracija ODOSa je z eVlogami preko državnih portalov eUprava in SPOT že izvedena, saj smo po 

analizi trga s strani podjetja PRIMS (Mojaobčina.si), ki je lansko leto dalo pobudo za integracijo, edini 

od ponudnikov dokumentnih sistemov na občinah, izkazali interes za sodelovanje v pilotskem projektu. 

Preko sodelovanja v pilotskem projektu smo integracijo uspešno izvedli, kar nam je v izredno veliko 

zadovoljstvo. 

Odločili smo se, da bomo to storitev omogočili našim obstoječim naročnikom BREZPLAČNO, oziroma, 

da bo to nova funkcionalnost sistema ODOS, ki je posledica nenehnega razvoja sistema, katerega 

strošek pokrije naše podjetje.  

Želimo namreč, kot vedno doslej, VSEM našim naročnikom zagotoviti možnost razbremenitve dela 

uslužbencev in hitrega reševanja vlog občanov, kot posledico te dodatne funkcionalnosti. Storitev bo, 

ko bo pilotski projekt zaživel v produkciji, na voljo vsem našim obstoječim naročnikom, kot tudi 

morebitnim novim občinam, ki se bodo odločile preiti na sistem ODOS, BREZ DODANIH STROŠKOV 

zanje. 

3PORT 

V 3 PORT-u smo prvo integracijo razvili že za takratni državni portal ESJU z neposrednim prevzemom v 

zaledni dokumentni sistem VOPI (več na https://www.3-port.si/podpora-lokalni-samoupravi/e-

storitve-za-obcane/e-vloge). Ker je bil sistem vzdrževanja obrazcev na portalu ESJU za občine preveč 

zahteven (občine so morale šolati urednike obrazcev) se sistem ni prijel. Storitve integracije, ki smo jih 

takrat razvili (modul VOPI/EVA) še vedno živijo. Predelali smo jih tako, da komunicirajo z e-vlogami, ki 

smo jih pripravili za občine in delujejo na spletnih portalih občin.  

Veseli nas, da država ponovno omogoča vključitev občinskih vlog v državni portal (eUprava) in obljublja 

potrebno in promptno tehnično podporo pri vpeljavi. Našo dodatno storitev VOPI/EVA bomo dogradili 

za naše stranke tako, da bo prilagojena tudi za sprejem iz eUprave, skladno z novimi specifikacijam za 

prevzem vlog. Modul dokumentnega sistema VOPI/EVA bo tako kot do sedaj ostal v naši ponudbi 

zainteresiranim občinam v obliki dodatne storitve (najemnina) za prevzem elektronskih vlog 

neposredno v dokumentni sistem. 

Za dodatne informacije smo vam in občinam na voljo na prodaja@3-port.si. 

 

COMLAND 

Sporočamo vam, da smo z veseljem pripravljeni ponuditi občinam integracijo eVloge z našim sistemom 

in morebitnimi ostalimi zalednimi sistemi v občinah.  

https://www.3-port.si/podpora-lokalni-samoupravi/e-storitve-za-obcane/e-vloge
https://www.3-port.si/podpora-lokalni-samoupravi/e-storitve-za-obcane/e-vloge
mailto:prodaja@3-port.si


SRC 

Vsem uporabnikom SPIS bomo ponudili povezavo eVloge z državnimi  portali. Na tem področju imamo 

veliko izkušenj in znanja tako, da se bomo z veseljem odzvali. Vse občine, ki uporabljajo SPIS lahko 

računajo na našo popolno podporo tudi v prihodnje.  

VBIT 

Zahvaljujem se vam za informacijo in povpraševanje. Povezavo z eUpravo bomo naredili v kolikor bo s 

strani občin, ki uporabljajo naš sistem zanimanje za to.  

Pred leti smo že imeli integracijo z elektronskimi vlogami na eUpravo vendar zaradi različnih razlogov 

ni nikoli zaživela. Trenutno ponujamo povezavo z elektronskimi vlogami s portalom eObčina ( podjetje 

Sigmateh d.o.o.).  Stroški vključitve pa bodo odvisni od zanimanja občin. 

ZASLON TELECOM 

ZASLON TELECOM razvija lasten sistem e-obrazcev, vključno z eVlogami. To nam omogoča, da prejeta 

vloga ne pride le v naš DMS v obliki vhodne pošte ampak samodejno odpre zadevo in prenese vse 

pripadajoče meta podatke. Celoten sistem je povezan z že delujočo storitvijo www.evrocanje.si, ki 

omogoča se brezplačen prejem in prevzem dokumentov skladno z ZUP. Na kratko, smo precej bolj 

napredni kot MJU zato njihovega sistema ne bomo uporabljali. Predvidoma bomo prve občine v sistem 

vključili v septembru 2019. 

 

http://www.evrocanje.si/

