
e-VEM 3.0

Ministrstvo za javno upravo
Služba za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost

Enotna Poslovna Točka 



Modernizacija s pomočjo informacijske 

tehnologije za gospodarsko rast, 

spodbujanje inovacij ter izboljšave v 

vsakodnevnem življenju državljanov in 

podjetij. 

Spletno mesto Eugo Slovenia na testiranju 

držav članic EGP doseglo nadpovprečne 

rezultate 

Testiranje enotnih kontaktnih točk za podporo postopkom 

pridobivanja dovoljenj za opravljanje reguliranih dejavnosti
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Indikatorji



Poročilo Evropske komisije za Slovenijo 

(priporočilo CSR 7: Odprava administrativnih ovir in boljša zakonodaja za 

izboljšanje poslovnega okolja)

✓

✗

Sprejem številnih ukrepov za boj proti birokraciji - e-VEM

Povečana uporaba elektronskih storitev

Hitra ustanovitev podjetij

✓

✓

Nezadostna informatizacija upravnih in poslovnih postopkov

Elektronski postopki na poslovnem portalu EUGO✗



Direktiva o 

storitvah na 

notranjem trgu 

(2006) 

Uredba za e-

identifikacijo in 

storitve zaupanja na 

notranjem trgu

(2014)

Razvoj e-storitev na način, da bodo od leta 2018 dostopne za 

kateregakoli uporabnika EU, tako za podjetja kot tudi državljane



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)



40
integracij

38
e-postopkov

260.486
oddanih 

vlog 

37.521 
registriranih 
uporabnikov

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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• 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



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«



E-VEM EUGO

EPT

Združitev e-VEM in EUGO

• ustanovitve podjetja na daljavo na 

enem mestu ter

• dejanski vstop na trg z registracijo 

dejavnosti oziroma poklicev

• Vzpostavitev enotne vstopne točke za potrebe poročanja vsem 

pristojnim institucijam

• dosegljivost vseh relevantnih informacij glede poročanja na enem mestu

• elektronsko podprti postopki poročanja

• združevanjem istovrstnih podatkov in zmanjšanje števila potrebnih 

poročil

• odpravljeno poročanjem o istih zadevah več organom

• racionalizacija in enotni vpogled v podatke - izmenjava podatkov po 

uradni dolžnosti



• učinkovitejše poslovanje, 

• prihranek v času, 

• znižanje stroškov,

• racionalizacija delovanja javne uprave 

• večji pregled nad informacijami ter podatki 

o poslovanju poslovnih subjektov.

• zagotovitev vseh informacij v zvezi s procesom poslovanja in 

poročanja na enem mestu;

• elektronska podpora splošnim obveznim poročanjem;

• standardizacija obrazcev in poročil;

• enotni vpogled v podatke in omogočena izmenjava podatkov

med pristojnimi organi.

Glavni cilji projekta vzpostavitve Enotne poslovne

točke (EPT):



Hvala za 

pozornost!


