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Poročilo o izvedenih aktivnostih projekta »EKT« 
 
1. Uvod  
Vlada RS je v juliju 2010 sprejela Akcijski načrt za Vzpostavitev poslovnega portala EKT – 
enotne kontaktne točke za podporo postopkom pridobivanja dovoljenj za opravljanje reguliranih 
dejavnosti v RS (v nadaljevanju: EKT), ki poleg implementacije Direktive 2006/123/ES o 
storitvah na notranjem trgu v RS in Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih, predstavlja 
tudi realizacijo pomembnih nacionalnih ciljev na področju poenostavitve poslovnega okolja za 
domače in tuje poslovne subjekte, postavitev enotne in pregledne baze reguliranih dejavnosti / 
poklicev in predstavitev zahtevne zakonske vsebine na prijazen, pregleden in strukturiran način. 
 
Zaradi kompleksnosti projekta je bila izvedena delitev na dva projekta: 

� EKT1 (informacijska funkcija) – spletni portal za tuje in domače ponudnike na enem 
mestu nudi informacije o pogojih poslovanja v RS (ustanovitev, čezmejno delovanje na 
notranje EU trgu, pogoji za dejavnosti in poklice, pridobivanje dovoljenj za 
dejavnosti….);1  

� EKT2 (procesna funkcija) – preko spleta bo omogočena oddaja vlog na daljavo iz držav 
članic EU in izvedba vseh formalnosti in postopkov, ki jih opredeljuje zahteve storitvene 
in poklicne direktive (v letu 2013). 

 
Operacijo delno sofinancira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete: ''Institucionalna in administrativna usposobljenost'', prednostne usmeritve: 
''Učinkovita in uspešna javna uprava'' (operacija Enotna kontaktna točka (EKT1): vzpostavitev 
poslovnega portala - informacijski del - OP RČV 5/1/008-0-MJU z dne 25. 8. 2010, in OP RČV 
5/1/008-1-MJU z dne 7. 12. 2011). 
 
Vlada se je s stanjem o realizaciji ciljev projekta seznanila na več sejah. Zadnje poročilo je bilo 
obravnavano dne 24.5.20122. Na podlagi sprejetega sklepa, št. 01000-4/2012/6, je MPJU 
ustanovilo Medresorsko delovno skupino za prenovo zakonodaje na področju reguliranih 
dejavnosti in poklicev in dne 13. 9. 2012 o tem seznanilo vlado. Vlada je hkrati sprejela tudi prvi 
paket ukrepov za prenovo zakonodaje na področju obrti, turizma in gradbeništva in naložila 
posameznim resorjem realizacijo do konca leta 2012. O realizaciji I. paketa ukrepov bo vlada 
seznanjena v lo čenem poro čilu. 
 
V okviru ciljev projekta EKT, smo v prvi polovici leta 2012, poleg vsebinskih (oblikovanje 
seznama reguliranih dejavnosti in poklicev, program dela delovne skupine za prenovo 
zakonodaje, priprava in usklajevanje prvega paketa predlogov za prenovo zakonodaje itd… ), 
izvedli vse potrebne tehni čne aktivnosti za vzpostavitev baze in portala ter o blikovanje 
enotne podatkovne strukture za vnos vsebin, predsta vili projekt EKT zunanji javnosti in 
izvedli vse spremljajo če aktivnosti s pristojnimi institucijami ter o stan ju na projektu 
poro čali Evropski komisiji. 
 
V drugi polovici leta 2012 so bile aktivnosti na projektu EKT1 primarno usmerjene v analizo 
reguliranih dejavnosti in poklicev, pripravo predlogov za njihovo prenovo, nadaljevanje s 
promocijo, dopolnjevanje primarnih in sekundarnih vsebin spletnega mesta, usposabljanjem 
spletnih urednikov, pripravo konceptov združevanja portalov s podjetniškimi vsebinami, 
urednikovanja spletnega mesta EUGO, modernizacije fizičnih VEM točk v povezavi s cilji 
projekta EKT in intenzivnim sodelovanjem z resornimi ministrstvi in drugimi organi ter 
organizacijami. 

                                                      
1 V testni »Beta« verziji portal že deluje na www.eugo.gov.si.  
2 Več: http://www.mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/boljsi_predpisi_in_nevladne_organizacije/ 
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Vzpostavitev testnega poslovnega portala EKT/EUGO – enotne kontaktne točke za podporo 
postopkom pridobivanja dovoljenj za opravljanje reguliranih dejavnosti v RS, dne 21. 6. 2012, 
pomeni pomembno nadgradnjo vsebine domačega portala e-Vem za domače subjekte in 
vzpostavitev popolnoma novega portala za tujce. Cilj projekta EKT pa ni samo postavitev 
portala  in objava informacij o pogojih za delo v RS, temveč tudi racionalizacija, poenostavitev in 
deregulacija zakonodaje. Zato je velik poudarek namenjen analizi pogojev in postopkov za 
opravljanje dejavnosti in poklicev ter pripravi enotno strukturirane vsebine podatkov za zajem 
vsebine in objavo. 
 
Namen celotnega projekta je izboljšati poslovno oko lje za razvoj podjetništva v Republiki 
Sloveniji, s ciljem enostavnega in hitrega vstopa n a trg, tako za doma če kot za tuje 
podjetnike. Povezano s cilji EKT, se izvajajo aktiv nosti v skupini za prenovo obširnega 
paketa regulacij (preko 400 predpisov in regulirani h dejavnosti ter poklicev) ter program 
ukrepov za odpravo administrativnih ovir.  
 
 
2. Izvedene aktivnosti in napredek na projektu EKT,  od junija do decembra 
2012 
 
Novi Portal »EUGO Slovenia«  s svojimi vsebinami zajema celoten življenjski cikel podjetja 
oziroma podjetnika: razmišljanje, začetek, poslovanje in zaključek. Na portalu so opisani  pogoji 
za vstop na slovenski trg, pogoji in postopki za ustanovitev podjetja, lastnosti posameznih 
pravno-organizacijskih oblik podjetij v Sloveniji in pogoji ter postopki za čezmejno opravljanje 
storitev v Sloveniji. Pomembna je nadgradnja v primarni vsebini, ki se nanaša na pogoje za 
opravljanje posameznih reguliranih poklicev in dejavnosti. Opisane so tudi obveznosti, ki jih 
mora podjetnik v Sloveniji izpolniti v procesu zaposlovanja, vodenja poslovnih knjig in davčne 
obveznosti.  
 
Čezmejno opravljanje storitev je na EUGO Slovenia posebej izpostavljeno. Podan je splošen 
opis pogojev in postopkov za čezmejno opravljanje storitev. Istočasno je čezmejno opravljanje 
storitev še posebej izpostavljeno znotraj opisa vsake regulirane dejavnosti in poklica. 
 
Pomembno: EUGO Slovenia (http:www.eugo.gov.si) je v angleški različici namenjen tujim 
poslovnim subjektom, ki želijo poslovati za stalno ali čezmejno (občasno) v Sloveniji. Z novo 
vsebino in arhitekturo, ki bo povzeta po modelu EUGO Slovenia, se bo prenovil tudi portal e-
VEM (za domače subjekte), predvidoma že v prvi polovici 2013. Trenutno pa je že možno 
dostopati do  vsebin, ki so v slovenski različici dostopne na portalu www.eugo.gov.si/si.   
 
 
Pregled pomembnejših aktivnosti v obdobju junij – d ecember 2012: 
 
EKT1:  

- dne 21. 6. 2012, smo objavili testni državni spletni portal EUGO Slovenia – Slovenia 
Business Point, ki je namenjen tako tujim kot domačim ponudnikom (www.eugo.gov.si); 

- na portalu EUGO Slovenia smo objavili pogoje za 100 dejavnosti in 25 poklicev , popis 
postopkov za pridobitev 70 vstopnih dovoljenj  za opravljanje dejavnosti, in 118 
drugih pogojev , vezanih na opravljanje dejavnosti ali poklicev; 

- oblikovali smo standardizirano in strukturirano spletno orodje, ki omogoča kvaliteten 
vnos podatkov za regulirane dejavnosti in poklice, kar omogoča pohitritev objav vsebin 
na EUGO Slovenia;  

- izvedli smo usposabljanja za učinkovito urednikovanje in pisanje vsebin za splet za 
spletne urednike, usposabljanje RH318 in nove mrežne tehnologije za projektno enoto; 
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- prevedli smo dodatne primarne in sekundarne vsebine v angleški jezik; 
- pripravili smo različne promocijske materiale; 
- projekt EKT oziroma spletno mesto EUGO Slovenia smo predstavili na različnih 

dogodkih kot npr.: na konferenci Deregulacija poklicev - med javnim interesom in 
konkurenčnostjo (MDDSZ), sestanku skupine Point of Single Contact v Bruslju, 
delegaciji Ministrstva za javno upravo Republike Kosovo, Združenju avtošol Slovenije, 
na konferenci Informatika v javni upravi, na Tednu enotnega trga v Sloveniji - za 
slovenske in tuje ponudnike (MGRT), objavili smo tudi vrsto člankov v različnih medijih 
itd.; 

- dne 1. 8. 2012 smo zaradi reorganizacije državne uprave, s sklepom št. 024-
478/2012/6, na novo imenovali člane projektnega sveta in projektnih skupin EKT1 in 
EKT2 za izvedbo projekta, v katere so vključeni predstavniki MPJU, MDDSZ, MGRT, 
MF, AJPES, MZ, MNZ, MORS, MIZKŠ, MzIP in MKO; 

- z vidika implementacije storitvene in poklicne direktive ter odprave administrativnih ovir 
in deregulacije (turizem, obrt in gradbeništvo) smo pripravili predloge za spremembo 
zakonodaje s področja I. sklopa;  

- intenzivno smo izvajali sestanke in usklajevanje popisa pogojev II. sklopa  (veterina, 
nepremičninsko posredovanje, geodetska dejavnost, odvetništvo, detektivska dejavnost 
in dejavnost šole vožnje);  

- nadaljujemo izvajanje popisa III. sklopa dejavnosti na področjih kmetijstva, gostinstva 
in nastavitve, varovanja in varnosti pri delu, trgovine in poslovnih storitev; 

- pripravili smo vsebine in organizacijsko tehnične aktivnosti za pomoč in podporo tujim in 
domačim uporabnikom (pojmovniki, seznami pristojnih organov, sistem »Help desk«); 

- pripravili smo končni pregled oziroma seznam reguliranih / nereguliranih dejavnosti in 
sicer na podlagi Standardne klasifikacije dejavnosti in posebnih seznamov storitvenih 
dejavnosti, pri čemer smo vzpostavili »šifrant EKT«; 

- pripravili smo prve vsebinske in tehnične načrte združitve portala EUGO s portalom e-
VEM ; 

- pripravili smo prve analize modernizacije fizičnih VEM točk v povezavi s cilji projekta 
EKT, v sodelovanju z MGRT in MDDSZ; 

- pripravili smo koncept urednikovanja spletnega portala EUGO. 
 

EKT2: 
- dne 19. 6. 2012 je bila izdana odločba o dodelitvi sredstev Evropskega socialnega 

sklada v višini 2.975.000,00; 
- s sklepom št. 024-478/2012/6, z dne 1. 8. 2012, smo na novo imenovali tudi člane 

medresorske projektne skupine EKT2; 
- izvajati smo začeli aktivnosti za vzpostavitev EKT2-jedra, ki bo služilo kot osrednji del 

delovanja celotnega informacijskega sistema EKT2, z namenom zagotavljanja 
integracije z različnimi / obstoječimi informacijskimi sistemi (npr. za e-vročanje, e-
hrambo, itd.); 

- začeli smo z razvojem skupnih oz. horizontalnih gradnikov za uvedbo rešitev za e-
dokumente, centralnega avtentikacijskega sistem in e-podpisa, skupaj z zahtevami za 
prepoznavanje tujih identifikatorjev; 

- pričeli smo z analizo uporabniške izkušnje, ki bo služila kot podlaga za pripravo načrta 
uporabniškega vmesnika;  

- aktivnosti projekta EKT2 so povezane z izvajanjem dveh mednarodnih projektov iz 
programa Evropske komisije za konkurenčnosti in inovacije CIP, in sicer SPOCS (za 
vzpostavitev druge generacije enotnih kontaktnih točk), STORK 2.0 (za čezmejno 
avtentikacijo poslovnih subjektov) in novim e-SENS projektom (krovni projekt za 
čezmejne storitve). 
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3. Podrobnejša predstavitev posameznih izvedenih ak tivnosti 
 
Priprava enotne podatkovne strukture  
Slovenska enotna kontaktna točka združuje zahteve storitvene in poklicne direktive – je enotna 
točka za regulirane dejavnosti in poklice. Tudi uporabnik ne razlikuje med poklicem ali 
dejavnostjo, zanj je pomembno samo, da pridobi informacije o pogojih, vezanih na opravljanje 
njegovega dela.   
 
To je bilo tudi izhodišče pri oblikovanju podatkovne strukture. Oblikovali smo podatkovno 
strukturo, ki omogoča popis pogojev, tako za opravljanje reguliranih dejavnosti kot tudi popis 
pogojev za opravljanje reguliranih poklicev, in je osnova za razvoj projekta EKT2 in razvoj 
elektronskih storitev. 
 
Razvojno okolje, ki smo ga postavili na lastni infrastrukturi, nam je omogočilo razvoj aplikacij za 
zajem vsebine in izvoz v različnih oblikah, s katerimi smo temeljito preizkusili podatkovni model. 
Podatkovni model je omogočil oblikovanje spletnega obrazca za popis primarne vsebine. 
 
Oblikovanje celostne grafi čne podobe spletnega mesta in potrditev Eugo Sloveni a za ime 
spletnega mesta projekta EKT  
Spletno mesto EKT je namenjeno tujim poslovnim subjektom, ki bi radi poslovali v Sloveniji, in 
je del projekta EUGO, ki poteka v vseh članicah EU. Za slovenske državljane, ki bi radi 
poslovali v članicah Evropske unije, so informacije zbrane na spletnem mestu Evropske 
komisije, in sicer v poglavju o enotnih kontaktnih točkah. Na nacionalni ravni pa že obstaja 
uveljavljeno spletno mesto e-VEM, ki je namenjeno slovenskim državljanom, ki bi radi poslovali 
v Sloveniji. 
  
V skladu z logiko poimenovanja, opredeljeno znotraj evropskega projekta EUGO, deluje enotna 
kontaktna točka za tuje poslovne subjekte v Sloveniji pod blagovno znamko z imenom EUGO 
Slovenia . Ime tvori preprosta zloženka imena projekta »EUGO« in ime partnerske države 
»Slovenia«. S takšnim poimenovanjem podpiramo konsistentnost evropskega projekta, 
blagovna znamka se s tem smiselno umesti v partnersko mrežo kontaktnih točk, hkrati pa 
pridobi prepoznavnost in kredibilnost. Ime EUGO Slovenija pa lahko deluje tudi neodvisno od 
evropskega projekta EUGO. EUGO Slovenija poudarja evropsko identiteto Slovenije, ki je tako 
del njene geografske umeščenosti kot tudi skupnega evropskega poslovnega okolja. 

  
Spletno mesto EUGO Slovenia je na voljo na naslovu URL: http://eugo.gov.si/  
Naslov je sestavljen iz imena blagovne znamke »eugo« in končnice državnih spletnih mest RS 
»gov.si«. Domena je bila izbrana z namenom hitre prepoznavnosti, hitrega pomnjenja, hkrati pa 
izraža kredibilnost spletnega mesta, ki je nastalo v okrilju evropskega projekta, in v izvedbi 
državnega organa RS. 
 
Kadar se blagovna znamka ne pojavlja znotraj besedila, se uporablja znak blagovne znamke 
EUGO Slovenia , ki ga sestavljata: 

● ikona iz znaka mednarodnega projekta EUGO in 
● pozicijski slogan blagovne znamke EUGO Slovenia: »Slovenia business point«.  

 
Osnovna pojavna oblika znaka blagovne znamke, ki se uporablja na spletnem mestu EUGO 
Slovenia: 
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V primeru komuniciranja blagovne znamke izven spletnega mesta EUGO Slovenia  (off-site ali 
off-line) se uporablja pasica z dodanim spletnim naslovom. Pojavna oblika znaka spletnega 
mesta z navedbo spletnega naslova je predstavljena spodaj: 
 

 
 

Smernice oblikovanja: 

 
 
 
 



 

 8 

 
 

 
 
 
 



 

 9 

 
Primeri prikaza vsebine na spletu: 
 

 
 
 
 
 
Začetek promocijskih aktivnosti spletnega mesta EUGO S lovenia  
V drugi polovici leta 2012, smo za namene promocijskih aktivnosti, izvedli javno naročilo 
zasnove in produkcije promocijskih materialov. Gre predvsem za promocijske tiskovine: plakate, 
brošure, letake, vizitke in pingvin stojala (število vseh promocijskih tiskovin skupaj je 42.300). 
Plakate in ostale promocijske materiale smo lahko uporabili na določenih dogodkih že v letu 
2012, in sicer 21. junija na sestanku vseh ministrstev in pristojnih institucij v Sloveniji, 20. 
oktobra na sestanku projektne skupine EKT1, 7. decembra na sestanku Združenja avtošol 
Slovenije in 12. decembra na sestanku Zbornice za arhitekturo Slovenije. 
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Plakat: 
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Brošura: 
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Koncept urednikovanja  spletnega mesta EUGO Sloveni a 
V drugi polovici leta 2012 smo zasnovali koncept urednikovanja spletnega mesta EUGO 
Slovenia. 
 
Osnovna izhodišča pri zasnovi koncepta urednikovanja so bila: 

–         Enostavna uredniška struktura z jasno porazdelitvijo nalog in odgovornosti. 
–         Sistem, ki omogoča viru vsebin enostavno posredovanje vsebine. 
–         Sistem, ki omogoča urednikom nadzor nad objavo vsebin. 
–         Predvidena perioda obnavljanja vsebin na EUGO Slovenia je nekajkrat letno. 

  
 
Uredniška struktura:  
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Vloge, naloge, odgovornosti, pravice:  
 

VLOGA  NALOGA  ODGOVORNOST PRAVICA  PRIMER 

ODGOVORNI 

UREDNIK 

Določa nove vsebinske sklope 

Skrbi za uporabniško izkušnjo – 

(analiza Helpdesk) 

Koordinira zunanje sodelavce-

prevajalci, lektorji 

Odgovoren za objavo vsebin v 

skladu s pravili pisanja za splet za 

celotno spletno mesto 

Pravica objave vsebin 

Pravica prenosa uporabniškega 

gesla 

Pravica vnosa vsebin v obrazec 

MPJU 

PODROČNI 

UREDNIK 1 

Objavi vsebino 

Usposablja področne urednike 2 

Odgovoren za objavo vsebin v 

skladu s pravili pisanja za splet za 

svoje področje 

Pravica objave vsebin na svojem 

področju 

Pravica prenosa uporabniškega 

gesla 

Pravica vnosa vsebin v obrazec 

MPJU, MGRT, 

MDDSZ 

PODROČNI 

UREDNIK 2 

Koordinira pridobitev vsebine Odgovoren za vnos vsebine v 

skladu s pravili strukture vsebin 

Pravica prenosa uporabniškega 

gesla 

Pravica vnosa vsebin v obrazec 

SKUPINA EKT1 

AVTOR Potrjuje vsebino Odgovoren za pravilnost vsebin v 

skladu s zakonodajo 

Pravica vnosa vsebin v obrazec MINISTRSTVO 

SODELAVEC Vnaša vsebino Odgovoren za zagotavljanje 

vsebin 

Pravica vnosa vsebin v obrazec ZBORNICA 

  
Združevanje e-Vem in EUGO Slovenia  
V primeru združevanja e-Vem in EUGO Slovenia gre za vsebinsko in kasneje tudi tehnično 
nadgradnjo spletnega mesta e-Vem. 
 

 
V drugi polovici leta 2012 smo oblikovali koncept in postopek združevanja, ki bo potekal v 
naslednjih korakih: 

1 združitev vsebin spletnih mest e-Vem in EUGO Slovenia za domače subjekte3, 
2 poenotenje vsebin spletnih mest za tujce (EUGO, SPIRIT…), 
3 poenotena vsebinska pomoč – Helpdesk, 
4 enoten sistem vzdrževanja vsebin/urednikovanja, 
5 poenotena podoba spletnih mest, 
6 razmejitev vsebin posameznih spletnih mest, 
7 poenoten zaledni sistem spletnih mest. 

                                                      

3 Preveriti in poenotiti tudi vsebine drugih portalov, ki se nanašajo na podjetniško svetovanje in podporo! 
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4. Izvedene aktivnosti na podro čju prenove reguliranih dejavnosti in 
poklicev 
 
Z namenom priprave predlogov poenostavitve zakonodaje in deregulacije na področju 
reguliranih dejavnosti in poklicev je MPJU, dne 28. 6. 2012, ustanovilo medresorsko delovno 
skupino za prenovo zakonodaje na področju reguliranih dejavnosti in poklicev, v kateri 
sodelujejo še MDDSZ, MGRT, SVZ in MF (program dela skupine z opredeljenim terminskim 
načrtom dela). Cilji delovne skupine so tesno povezani tudi s cilji, ki jih ima Vlada RS na 
področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir.   
 
Delovna skupina se srečuje na rednih delovnih sestankih, delavnicah in predstavitvah. Deluje in 
sledi aktivnostim projektne skupine EKT1, ki opravlja analizo in popis reguliranih dejavnosti in 
poklicev. Na podlagi opravljenih analiz in popisov, delovna skupina pregleda obstoječe stanje in 
pripravi predloge sprememb in poenostavitev obravnavanega področja. Pri obravnavi 
posameznih področij se v delo vključi tudi področno ministrstvo. Predlogi, ki jih pripravi delovna 
skupina, se medresorsko uskladijo in posredujejo na vlado, ki seznam sprejme in določi 
obveznosti ter roke posameznih resorjev za implementacijo predlaganih ukrepov. 
 
Skladno s terminskim planom je vlada že sprejela I. paket ukrepov za prenovo regulacij na 
področju obrti, turizma in gradbeništva in pristojnim resorjem naložila, da ukrepe realizirajo do 
31.12. 20124. MPJU je pri pripravi novih predpisov intenzivno sodelovalo, še posebej pri pripravi 
Obrtnega zakona in Zakona o spodbujanju in razvoju turizma. O realizaciji I. paketa predlogov 
bo vlada seznanjena v ločenem poročilu. 
 
V kratkem bo na vlado posredovan II. paket ukrepov za prenovo regulacij na področju veterine, 
nepremičninskega posredovanja, geodetske dejavnosti, odvetništva, detektivov in dejavnosti 
šole vožnje, skupaj s poročilom o realizaciji I. paketa ukrepov.  
 
Proces in metodologija dela za prenovo zakonodaje n a podro čju reguliranih dejavnosti in 
poklicev:  
Za učinkovit pristop k spremembam predmetne zakonodaje je vzpostavljen delovni proces, ki 
omogoča temeljit pregled zakonodaje in analizo obstoječega stanja, kateremu sledi pregled in 
potrjevanje vsebine s pristojnim ministrstvom za objavo vsebine na spletu. Le na podlagi tako 
pripravljene vsebine, je mogoče pripraviti konkretne predloge za prenovo zakonodaje. 

 
Slika 1: Proces popisa in analize zakonodaje 

 
 
 
 
                                                      

4 Zakoni s področja obrti, turizma in gradbeništva so še vedno v vladni proceduri oziroma so bili iz nje umaknjeni, tako 
da sklep o realizaciji ni bil dosežen. 
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5. Predviden plan aktivnosti na projektu EKT v letu  2013 
 
Na projektu EKT1 največjo pozornost namenjamo uporabniški izkušnji oziroma zadovoljstvu 
uporabnikov, ker želimo, da je portal zanimiv, enostaven, pregleden in vsebinsko popoln. 
Objava informacij o pogojih poslovanja v Sloveniji mora biti pregledna in strukturirana, zato smo 
oblikovali enotno podatkovno bazo za dejavnosti in poklice. Portal se bo v nadaljevanju razvijal, 
baza podatkov se bo dopolnjevala, potekala bo intenzivna komunikacija z resorji glede sistema 
urednikovanja oziroma vzdrževanja, ker se pričakuje tudi vrsta sprememb, predvsem na podlagi 
predlogov, ki jih bo podala medresorska skupina za prenovo zakonodaje na področju reguliranih 
dejavnosti in poklicev.  
 
Po analizi in objavi informacij o pogojih, bo potrebno največ napora vložiti v pripravo ukrepov za 
spremembo (poenostavitev, deregulacijo, itd.) zakonodaje. Le na podlagi tega bomo lahko 
zagotovili uspešno izvajanje projekta EKT2, ki bo vzpostavil elektronsko podporo postopkom, ki 
so povezani s pridobivanjem različnih dovoljenj.  
 
Projekt EKT2 skupaj s projektom EKT1, vzpostavljata celovit poslovni portal, namenjen tako 
domačim kot tujim uporabnikom. Domačim uporabnikom bo namenjen prenovljen portal e-VEM, 
portal v angleškem jeziku »Slovenian Business Point« pa je namenjen tujim uporabnikom.  
 
V letu 2013 so v sklopu projekta EKT1 predvidene naslednje aktivnosti: 

• ažurno objavljanje dodatnih informacij o popisanih dejavnostih , poklicih in 
vstopnih ter drugih pogojih na EUGO (dovoljenja, postopki, …) v skladu s predvidenim 
programom;  

• pregled, poenotenje vsebin in posledi čno združevanje portalov EUGO Slovenia – 
Slovenia Business Point,  e-VEM, portala, ki nudi informacije o reguliranih poklicih ter 
o pogojih in načinu priznavanja poklicnih kvalifikacij za državljane EU in za čezmejno 
opravljanje storitev (www.reguliranedejavnosti.si), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve, v sodelovanju s Centrom za poklicno izobraževanje, 
podjetniškega portala JAPTI oziroma Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, 
inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT), in drugih podobnih portalov, z 
namenom  modernizacije in ustrezne umestitve podjetniških vsebin; 

• modernizacija fizi čnih VEM to čk z vidika vsebin, ki jih pokriva portal EUGO Slovenia 
oziroma projekt EKT1, kjer bo potrebno popisati obstoječe stanje, pripraviti spremembe 
zakonodaje, ki to področje ureja (Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o 
sodnem registru, Pravilnik o točkah VEM) s ciljem racionalizacije sistema (določitev 
novih pogojev za delovanje, dopolnitev kroga storitev, ki jih izvajajo, združitev vsebin 
VEM z EUGO vsebinami itd.). Projekt že poteka v sodelovanju z MGRT, MDDSZ, 
SPIRIT in AJPES.; 

• povezovanje z novo javno agencijo SPIRIT, katere namen je zagotavljanje večje 
učinkovitosti, in posledično izboljšanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter 
doseganja racionalizacije delovanja javne uprave, kar so tudi glavni cilji projekta EKT1; 

• izvajanje aktivne promocije projekta EKT  in spletnega portala EUGO Slovenia; 
promocijske tiskovine bomo poslali na vsa slovenska predstavništva v tujini (države 
EU), na tuja EU predstavništva v Sloveniji (veleposlaništva, tuje gospodarske 
zbornice...), določene poslovne šole (fakultete) v tujini (Avstrija, Italija, Hrvaška...), vse 
slovenske pristojne institucije za izdajo dovoljenj, vsa ministrstva, GZS, SPIRIT, 
določene točke VEM;  

• intenzivno izvajanje popisov reguliranih dejavnosti  in poklicev  na področjih: 
zdravstvo, sociala, varstvo in varovanje, trgovina, pravosodje, okolje, promet in 
logistika, gostinstvo in nastanitve, energetika, finance, šolstvo, šport, kultura, kmetijstvo, 
druge osebne in poslovne storitve, skupaj z resornimi organi in v sodelovanju z 
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medresorsko delovno skupino za prenovo zakonodaje na področju reguliranih 
dejavnosti in poklicev; 

• aktivno vklju čevanje koordinatorjev EKT po ministrstvih,  z namenom izgradnje 
učinkovitega koncepta urednikovanja spletnega mesta EUGO Slovenia ter v povezavi s 
tem izvedli potrebna usposabljanja; 

• nadaljnje izvajanje aktivnosti v sklopu projekta EK T2, ki se nanašajo na izvedbo 
uporabniške izkušnje za postavitev uporabniškega vmesnika elektronsko podprtih 
postopkov, pripravo javnih naročil za razvoj centralnega avtentikacijskega sistema CAS, 
za razvoj laboratorijskega okolja za EKT2-jedro, za nakup novih strežniških kapacitet 
(skupaj še za ostale operacije), ki bodo zmanjšale število motenj pri obratovanju, 
povečale stabilnost in omogočile dejansko uporabo komponent tudi za ostale 
informacijske sisteme; potrebna bo še operacionalizacija, za izvedbo različnih 
usposabljanj itd. 

• mednarodno sodelovanje  z namenom izmenjave dobrih praks, preučevanje 
posameznih ureditev v ostalih DČ s ciljem implementacije najboljših rešitev, nadaljnje 
sodelovanje v pomembnejših skupinah pod okriljem EU (STORK, SPOCS 2.0, e-
SENSE itd.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


