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1. Uvod

1.1. Namen

Osnovni namen razpisa je vzpostavitev delujočih javno dostopnih e-vsebin in e-storitev za občane v okviru 
informacijskega sistema Mestne občine Koper. 

MO Koper ima na področju vzpostavljanja e-vsebin in e-storitev že veliko izkušenj in vpeljanih rešitev in je ena najbolj 
uspešnih slovenskih občin na področju e-poslovanja z občani.

1.2. Cilji

Do dodatnih e-storitev, ki posredujejo zasebne podatke in podatkov, ki niso javnega značaja, bo občan  lahko dostopal
po varnem komunikacijskem kanalu z uporabo kvalificiranega digitalnega spletnega potrdila.

Občan, ki bo postal e-Občan (v občinskem informacijskem sistemu se bo registriral s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom),  bo:

 poleg možnosti, da je obveščan po elektronski pošti  in kratkih telefonskih sporočilih (SMS-ih) o 
dogodkih vezanih nanj, dobil tudi možnost vpogleda v stanje in dokumente svojih zadev,

 dobil možnost vpogleda preko spleta v stanje svojih zadev in v dokumente, za katere mu je dodeljeno 
dovoljenje,

 dobil možnost vpogleda preko spleta v digitalni arhiv prostorskih podatkov in pripadajočo dokumentacijo,
 dobil  možnost izris izbranih prostorskih vsebin v izbranem merilu ter prenos dokumenta v PDF formatu .

Enotna obdelava  vse vhodne pošte (vloge občanov) ne glede na način posredovanja vloge (komunikacijski kanal):

 klasične vloge, oddane osebno v vložišču ali poslane s pošto,



M
es

tn
a 

ob
čin

a 
Kop

er

2

 vloge, poslane v obliki elektronskega sporočila na uradni občinski elektronski naslov,

 vloge, poslane preko faksa na uraden občinski faks, 

 elektronske vloge, oddane preko občinskega portala,

 elektronske vloge, oddane preko portala državne e-Uprave (eSJU).

V okviru občinskega informacijskega sistema  vzpostavljen »Digitalni arhiv prostorskih aktov« (postavitev 
podatkovne baze in zajem digitalnih vsebin, vzpostavitev postopkov urejanja pravic vpogledov v te prostorske vsebine, 
priprava spletne aplikacije za občana za dostop do podatkov).

1.3. Tehnološki pogoji

Programske rešitve predvidene v ponudbi, morajo biti prilagojene obstoječi tehnologiji baz podatkov, obstoječi strojni, 
programski in komunikacijski opremi, ki se uporablja v okviru informacijskega sistema Mestne občine Koper.
Programske rešitve morajo biti izvedene kot nadgradnja oziroma dopolnitev obstoječih programskih rešitev in ne kot 
samostojne rešitve. Naročnik bo zagotovil podatke v ustrezni (obstoječi) strojni, programski in komunikacijski opremi.

 Odjemalski del aplikacije, ki ga uporabljajo uslužbenci MO Koper, mora delovati na oper.sistemu Windows 
2000/XP/Vista. 

 Lokalna mreža v okolju Windows s strežniki Windows 2003
 Atributna in dokumentacijska podatkovna baza je v okolju Oracle 9i.
 Strežniški sistemi poslovne podatkovne baze  so v okolju Linux RedHat

 WEB strežnik Java Jetti ver.5x

 GIS strežnik MapServer 4.10.2 in HTTP strežnik Apache 2.2.4

 PostgresSQL 8.2.4 na Linux: Fedora 4

 PostGIS 1.2.1:
 Spletne aplikacije morajo delovati vsaj z brskalniki Internet Explorer ( verzije višja od 6) ter Mozilla Firefox
 Izvajalec mora vzpostaviti ustrezno projektno organizacijo za izvedbo projekta (udeleženci, odgovornosti, 

aktivnosti/izdelki, roki, medsebojne odvisnosti, informacijska podpora). Organizacija in plan izvedbe 
projekta z vsemi elementi morata biti jasno razvidna iz ponudbe.

 Projekt mora za vsakega od izdelkov imeti vsaj tri kontrolne točke:
o predstavitev dizajna in prototipa aplikacije s scenariji uporabe
o vzpostavitev aplikacije v testnem okolju
o predaja končnega izdelka.

Podrobnejši opis obstoječega sistema, v katerega je potrebno integrirati zahtevane izdelke, je v razdelku 1.6.

1.4. Zahteve naročniku

Ponudnik mora v ponudbi priložiti spisek pogojev z obrazložitvami, ki jih mora izpolnjevati naročnik, da bodo izdelki v 
okviru pogodbenega dela nemoteno delovali. 
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1.5. Grafična predstavitev obstoječega sistema
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1.6. Opis obstoječega sistema

V zgornji shemi obstoječega sistema so prikazane komponente občinskega informacijskega sistema, ki so povezane z 
zahtevano nadgradnjo e-storitev  in e-vsebin:

a) Zaledni občinski informacijski sistem
 Vodenje postopkov in pisarniško poslovanje. Mestna občina Koper za pisarniško poslovanje uporablja 

sistem VOPI s tehnologijo strežnik-odjemalec, čigar baza podatkov je v Oracle 9i, programske rešitve pa 
so izdelane s pomočjo Oracle Forms ter procedur v jeziku PL SQL. Nekateri moduli pisarniškega 
poslovanja (izhodna pošta, statistike...)  so izvedeni v Java tehnologiji.

 Vpogledovalnik v prostorske podatke. Za vpoglede v prostorske podatke se uporabljajo spletne 
aplikacije sistema 3MAP razvite v Java tehnologiji (3MAP/Prostor, 3MAP/Nepremičnine, 3MAP/Obala 
...). Te aplikacije omogočajo uporabniku poleg vpogleda v prostorske podatke tudi vpogled v poslovno 
podatkovno bazo (celotna dokumentacijo, ki se vodi v okviru upravnih in neupravnih postopkov na občini, 
registri in različne evidence...)

 Vzdrževanje GIS podatkovne baze. Vzdrževanje geokodirane podatkovne baze 3MAP/PB se vodi na tri 
načine:

o Of-line postopki vzpostavljanja novih slojev: priprava sloja in instalacijo izvede 
administratorja 3MAP/PB

o Servisi za generiranje slojev. Na določeno časovno periodo se prožijo posamezni servisi, ki 
na podlagi podatkov v poslovni podatkovni bazi, pripravljajo geokodirane sloje (npr. sloji: 
lokacijske informacije, dovoljenja za poseg v prostor ...) 

o Aplikacije za vzdrževanje geokodiranih slojev in poslovnih podatkov: REPR – register 
pravnih režimov, REOP – Register občinskih parcel, DIVO – Divja odlagališča...) 

b) Spletne storitve 
 Pregledovalnik javnih GIS podatkov. MO Koper ponuja občanom vpogled v javne prostorske vsebine: 

letalski posnetki (ortofoto), topologija v različnih merilih, zemljiški kataster, register prostorskih enot,  
namenska raba prostora, planski akte urejanja prostora...). V ta namen je uporabljen spletni pregledovalnik 
3MAP.

 Informativni izračuni. Občan ima na portalu MO Koper na voljo e-storitve, ki vključujejo informacije 
vezane na občinske odloke in širše veljavne predpise: 

o Informativni izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
o Informativno Potrdilo o namenski rabi prostora
o Prijava divjega odlagališča  

 e-vloge. MO Koper omogoča občanom oddajo elektronskih vlog. Te e-vloge lahko občan odda preko  
občinskega portala ali preko sistema državne uprave EUPLS. Zgrajen je enoten sistem za prevzem e-vlog 
v zaledni občinski IS. Servisi so izdelani v Java tehnologiji, uporabniški vmesnik EVA za prevzem e-vlog 
v sistem pisarniškega poslovanja VOPI pa je izdelan v Oracle Forms 6 okolju. 

 Obveščanje občana o zadevah. Vzpostavljena je e-storitev, ki občanu omogoča, da se registrira kot o-
občan in s tem dobi možnost, da je avtomatsko obveščen o najpomembnejših dogodkih vezanih na 
njegove zadeve. Obveščanje poteka preko e-maila in/ali preko SMS sporočil. Vsi servisi in uporabniški 
vmesniki so razviti v Java tehnologiji.

c) Podatkovne baze
 Baza poslovnih podatkov. Podatkovna baza je Oracle 9i z mehanizmi replikacije in arhiviranja ter 

izvajana backup postopkov. Ta baza je uporabljena tudi kot baza za dokumentacijski sistem.
 Baza prostorskih podatkov. Na PostGres okolju je vzpostavljena centralna baza vseh prostorskih slojev 

(preko 300 slojev), ki je dostopna preko GIS strežnika MapServer. Uporabniki imajo dostop do 
prostorskih podatkov preko pregledovalnika 3MAP in tudi preko orodij kot so ArcView.
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2. Naloge v okviru projekta

Seznam izdelkov s pričakovanimi roki izvedbe:

2.1 Enoten sistem sprejemanja vlog občana (VVP - Vodenje vhodne pošte)
A1    Aplikacija za sprejem klasičnih vlog in vlog po faksu v enoten sistem 12.11.2009

A2    Aplikacija za sprejem vlog, poslanih kot e-mail 12.11.2009

A3    Aplikacija za sprejem e-vlog, oddanih preko občinskega portala 17.02.2010

A4   Aplikacija za sprejem e-vlog, oddanih preko sistema eSJU 15.12.2009

2.2 Digitalni arhiv prostorskih aktov - DAPA
A5    Podatkovna baza za digitalne prostorske vsebine 06.10.2009
A6    Digitalizirani prostorski akti 17.09.2010
A7    Aplikacija za pregledovanje digitalnega arhiva prostorskih podatkov 22.10.2009

2.3 Dograditev sistema Vodenja postopkov in pisarniškega poslovanja 
A8    Aplikacija za dodeljevanje pravic e-občanu za vpogled v dokumente v zadevah 16.06.2010
A9    Aplikacija za posredovanje statusa reševanja vloge sistemu e-SJU 27.05.2010

2.4 Vzpostavitev novih e-storitev za e-občana
A10    e-storitev za prijavljanje e-občana 02.06.2010

A11-1    e-storitev prikaz stanja zadev e-občanu 28.05.2010
A11-2    e-storitev za vpogled v popis zadeve in pripadajoče dokumente 13.07.2010
A12-1    Aplikacija za dodeljevanje pravic e-občanu za vpogled v prostorske podatke 21.05.2010
A12-2    e-storitev  za vpogled v digitalni arhiv prostorskih aktov za e-občana 20.07.2010

A13    e-storitev za izris prostorskih vsebin 23.07.2010

Razvoj programske opreme  in nadgradnje obstoječe programske opreme oz. vse aktivnosti potekajo v treh fazah za 
vsak izdelek A1-A13 posebej:

 Faza 1: Analiza in načrtovanje
o Priprava tehnične specifikacije posameznih nalog (analiza zahtev  in dizajn)
o Priprava podrobnega terminskega plana izvedbe;
o Potrditev s strani naročnika;

 Faza 2: Izvedba
o Izvedba po terminskem planu;
o Sodelovanje z naročnikom;
o Potrditev s strani naročnika;

 Faza 3: Kontrola
o Vsebinske kontrole;
o Logične kontrole;
o Kontrole uporabnosti uporabniškega vmesnika;
o Kontrole uporabnosti predane dokumentacije;

Kontrola posameznega izdelka obsega: 
 Izdelava testnega scenarija
 Testiranje modulov  in vmesnikov:

o pravilnost delovanja,
o stabilnost izdelane rešitve,
o hitrost izdelane rešitve.

 Namestitev dopolnjene programske opreme 

Izvajalec izvede po predaji vseh  izdelkov kontrolo delovanja vseh modulov in vseh procesov od začetka do konca. 
Izvede se tudi kontrola vmesnikov. 
Rezultat izvedene kontrole je poročilo o opravljenih testih.

2.1. Enoten sistem sprejemanja vlog občana   (VVP – Vodenje vhodne pošte)
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Cilj

Enotna obravnava vse vhodne pošte (vloge občanov) ne glede na način, kako je ta pošta bila posredovana na občino.

Oris predvidenega sistema

Vsi papirni vhodni dokumenti se morajo na občini skenirati in vnesti v evidenco „Vhodne pošte“. Z vnosom v to 
evidenco se vnašajo še dodatni atributi z namenom poenostavitve in pohitritve nadaljnjih aktivnosti referentov pri 
vodenju postopkov po zahtevah pravil pisarniškega poslovanja.

Občan lahko odda vlogo na občino tudi preko e-maila na uraden občinski elektronski naslov. Vso pošto, ki pride na 
uraden občinski e-naslov, mora odgovorni referent pregledati in se odločiti o nadaljnji obdelavi. 
Pošto, ki ni „spam“, mora referent evidentirati v skupno evidenco „Vhodne pošte“ in v to evidenco mora vključiti tudi 
samo elektronsko sporočilo skupaj s prilogami. Sledi enotna obdelava vhodne pošte, ki se elektronsko posreduje 
referentom v delo, tako da se pospeši izvedba zahtevanega postopka.

Informacijski sistem  MO Koper že danes omogoča občanom oddajo nekaterih vlog preko spleta na občinskem portalu. 
Te e-vloge se morajo tudi evidentirati v enotnem sistemu „Vhodne pošte“ tako, da se lahko posredujejo referentom v 
delo na enak način kot ostali vhodni dokumenti. 

Preko „Življenjskih dogodkov“ na sistemu javne uprave eSJU bo občan dobil možnost da odda e-vlogo. Občinski 
zaledni sistem mora zagotoviti, da bo z uporabo spletnih servisov oddano vlogo prenesel v občinski informacijski 
sistem. E-vloge, ki bodo prišle v občinski informacijski sistem, se morajo - tako kot vse ostale vloge - vključiti v enotni 
sistem sprejema „Vhodne pošte“, tako da se vsi nadaljnji postopki reševanja vlog poenotijo.

2.2. Digitalni arhiv prostorskih aktov DAPA

Cilj
Postavitev podatkovne baze za digitalni arhiv  prostorskih aktov. Digitalizacija 10 izbranih prostorskih aktov in 
pripadajoče projektne dokumentacije. Podatkovna baza mora omogočiti poleg vodenja atributnih podatkov in 
skenogramov dokumentov tudi vodenje vsebin, vključenih v prostor.
Omogočiti vsem referentom, ki delajo s na področjih, povezanih s posegi v prostor, da imajo vpogled v digitalni arhiv 
prostorskih aktov. Veliko hitrejši dostop do informacij jim bo olajšal vodenje postopkov, povečal kvaliteto dela ter 
postopek bistveno skrajšal.

Oris predvidenega sistema
Podatkovna baza  za vodenje digitalnih vsebin prostorskih aktov, ki bo vključevala povezave na že obstoječe prostorske 
vsebine v prostorski podatkovni bazi MO Koper.
Izbrani prostorski akti in pripadajoča digitalizirana projektna dokumentacija bodo povezani z obstoječimi prostorskimi
vsebinami in vključeni v »Digitalni arhiv prostorskih aktov«. Seznam 10 izbranih prostorskih aktov  in njihovo vsebino 
ter obseg je možno preveriti na sedežu Mestne občine Koper v času uradnih ur pri g.Matjažu Maršiču  na Uradu za 
okolje in prostor, telefon  05 6646 314.
Izdelana spletna aplikacija bo referentu omogočala za posamezen prostorski akt vpogled v celotno projektno 
dokumentacijo. Referent bo imel možnost posamezne dele dokumentacije izvoziti in jih kot podlage uporabiti v drugih 
namenskih GIS orodjih.
Sistem vodenja postopkov in pisarniškega poslovanja bo nadgrajen tako, da bo omogočal referentu, da na podlagi 
zahtevka občana določi dokumente iz popisa spisa, v katere bo občanu dovolil vpogled preko spleta.

2.3. Dograditev sistema vodenja postopkov in pisarniškega poslovanja

Cilji
Omogočiti občanu, da na podlagi zahteve za vpogled v spis/zadevo, dobi dovoljenje, da do zahtevanih podatkov in 
dokumentov dostopa preko spleta. O tem, v katere dokumente spisa ima občan pravico vpogleda, odloča referent, ki 
rešuje postopek, na podlagi veljavnih predpisov. 
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Za e-Vloge, ki jih bo občan oddal preko centralnega državnega sistema e-SJU in bodo posredovane v zaledni občinski 
sistem, mora občan na sistemu e-SJUdobiti vpogled v trenutni status reševanja vloge. 

Oris predvidenega sistema
Sistem vodenja postopkov in pisarniškega poslovanja se nadgradi tako, da bo omogočal referentu, da na podlagi 
zahtevka občana, določi dokumente iz popisa spisa, v katere bo občanu dovolil vpogled preko spleta. 
Občinski sistem za vodenje postopkov in pisarniško poslovanje bo nadgrajen tako, da bo spremembe statusov e-vlog, ki 
bodo oddane preko centralnega državnega sistema e-SJU, posredoval nazaj temu sistemu. Pri tem bodo uporabljeni 
objavljeni spletni servisi sistema e-SJU.

2.4. Izdelava novih e-storitev za e-občana

Cilj
Mestna občina Koper ima na svojem portalu www.koper.si vzpostavljene številne elektronske storitve (vloge za 
lokacijsko informacijo, potrdilo o namenski rabi prostora itd). Namen naloge je izdelati dodatne e-storitve.
Obstoječe ponudbe e-storitev in e-vsebin MO Koper za občana je potrebno nadgraditi: dodajo se nove e-storitve, za 
katere je potrebno predhodno zanesljivo ugotoviti identiteto občana.
Omogočiti občanu, da dobi vpogled v seznam vseh zadev, ki so vezane nanj, in da na podlagi zahteve za vpogled v 
spis/zadevo, dobi dovoljenje tudi za vpogled preko spleta v dokumentacijo, ki je v spisu/zadevi.
Občanu, potencialnemu investitorju, omogočiti preko interneta vpogled v digitalne vsebine prostorskih aktov in v 
pripadajočo projektno dokumentacijo.
Občanu omogočiti, da pri vpogledih v prostorske podatke z uporabo spletnega pregledovalnika pridobi možnost izrisa 
izbranih prostorskih vsebin v izbranem merilu v PDF dokument. To dodatno funkcionalnost se bo omogočilo e-
občanom na podlagi zahteve, ki jo bodo posredovali občini.

Oris predvidenega sistema
Obstoječi sistem obveščanja občanov o dogodkih, povezanih z reševanjem njihovih zadev, z uporabo elektronske pošte 
in/ali SMS sporočil, se nadgradi z novimi funkcionalnostmi. Organizacijsko in informacijsko se mora učinkovito in 
varno  podpreti postopek, s katerim kako občan lahko postane e-občan in tako z uporabo kvalificiranega digitalnega 
spletnega potrdila dobi pravico dostopa do novih e-vsebin in e-storitev.

Razvita in vpeljana bo spletna aplikacija, ki bo e-občanu omogočala vpogled v seznam zadev, ki so povezane z njim.  
Za posamezno zadevo bo e-občan lahko zahteval vpogled v popis spisa/zadeve preko spleta.  Vpogled v popis spisa in 
tudi v posamezne dokumente bo omogočen v skladu s pravicami, ki mu jih bo dodelil referent, odgovoren za reševanje 
posamezne zadeve (upoštevanje omejitev o vpogledu v spis/zadevo, ki izhajajo iz veljavnih predpisov).

Na podlagi vloge občana bo pristojni referent na občini dodelil e-občanu pravico vpogleda preko spleta v digitalni arhiv 
za zahtevani prostorski akt in pripadajočo projektno dokumentacijo. Izdelana bo spletna aplikacija, ki jo bo e-občan 
uporabil pri dostopu do odobrenih prostorskih e-vsebin.

Nadgrajeni prostorski vpogledovalnik bo omogočal izris izbranih vsebin v izbranem merilu. Izris se bo shranil v 
datoteko tipa PDF, ki si jo bo lahko e-občan prenesel na svoj sistem in jo tam izrisal oziroma vključil v svojo 
dokumentacijo

2.5. Skupni rezultati projekta in pogoji

Skupni rezultati

Vsak izdelek smiselno sestavljajo:
- seznam zahtev sistema (funkcionalnih in nefunkcionalnih),
- dizajn sistema,
- logični model baze podatkov (E-R ali UML diagram),
- fizični model relacijske baze podatkov (tabele, atributi, prožilci)

o Vsaka tabela mora biti opisana na naslednji način:
 Namen: V namenu se opiše čemu je namenjena tabela, kakšne podatke hrani.
 Izvor: V izvoru se opiše, od kje in na kakšen način se polni tabela. 
 Mogoče še kakšen smiseln element opisa.
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o Za vsako tabelo opis atributov. Vsak atribut mora biti opisan na naslednji način:
 Enolično ime atributa 
 Tip podatkov (npr. VARCHAR2)
 Dolžina (npr. 13)
 Stanje atributa (aktiven, neaktiven, kazalec, null – prazen)
 Zaloge vrednosti atributa in njihov pomen, če jih ima (npr. status 'A' pomeni aktiven zapis) 

in niso napisani v drugih tabelah (šifrantih)
 Opis namena in vsebine atributa 

- poročilo o testiranju, 
- Opis instalacij, ki mora vsebovati :

o opis aplikacij in modulov aplikacij,
o razporeditev aplikacij po strežnikih,
o zahtevana sistemska programska oprema,
o zahtevana licenčna programska oprema,
o minimalne zahteve za strojno opremo,
o podrobna navodila za namestitev aplikacij,
o instalacijske procedure.

- objektna koda z instalacijskimi procedurami in navodili za instalacijo in vzdrževanje na DVD-ju,
- izvorna programska koda na DVD-ju.

Rezultati projekta so tudi vsa poročila v okviru projekta za izdelavo izdelkov iz poglavja 2.

Izdelek A6 dopolnjujejo digitalizirani prostorski akti po seznamu v zahtevanem formatu.
Modele za posamezne izdelke se lahko smiselno združi v enoten model.

Pogoji: 
 Izvajalec naročniku tedensko poroča o stanju na projektu. O posebnostih, odprtih vprašanjih in dilemah ga 

obvešča sproti.
 Programska oprema je namenjena delovanju v intranet/internet okolju ter  v okolju Oracle Forms 6 (odjemalec-

strežnik) in deluje v okviru obstoječih informacijskih sistemov MOK, opisanih v poglavju 1.
 Izvajalec mora upoštevati varnostna navodila in tehnične karakteristike produkcijskega in distribucijskega 

sistema Mestne občine Koper. 
 Izvedba nalog ne sme vplivati na učinkovitost in pravilnost delovanja obstoječih modulov. 
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