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Številka: 034-5/2019 
Datum: 11. 6. 2019 
 
OBČINA  
 
 
Zadeva: Vprašanje občine in zbir odgovorov občin 
 
Vprašanje občinam: 
»Občina članice ZOS se je nas obrnila s prošnjo, da povprašamo ostale članice za 
informacije o programski opremi za finančno-računovodsko delo, in sicer občino zanima: 

 katero programsko opremo uporabljate za finančno-računovodsko delo občine (od 
katerega podjetja)  

 ali ta programska oprema nudi vse potrebne storitve oz. ali uporabljajo še kakšno 
drugo programsko opremo kot povezavo ali dodatek za kakšen del (npr. za obračun 
najemnin, uvoz/izvoz za registrirno uro ipd.)  

 kako ste zadovoljni s programsko opremo, ki jo uporabljate in koliko časa jo 
uporabljate.« 
 

Zbir prejetih odgovorov 

 

OBČINA ORMOŽ 

Občina Ormož uporablja programsko opremo podjetja Cadis d.o.o. iz Lendave, ki nam 
nudi vso potrebno programsko podporo. S programsko opremo smo zelo zadovoljni. 
 
Za registrirno uro uporabljamo program podjetja Biromatik d.o.o. iz Maribora. 
 

OBČINA ROGAŠKA SLATINA 

Občina Rogaška Slatina za finančno – računovodsko delo uporablja programe podjetja 
Grad, d.d. iz Ljubljane. Z omenjenim programerjem sodelujemo že od samega začetka 
nastanka občine, se pravi od leta 1994. 
 
Z njimi so izredno zadovoljni tako glede odzivnosti, strokovnosti in kvalitete. 
 

OBČINA SVETI TOMAŽ 

Občina Sveti Tomaž uporablja programsko opremo Cadis iz Lendave. Uporabljamo jo od 
leta 2007 in smo zadovoljni. Druge opreme ne uporabljamo. 
 

OBČINA BOVEC 

Za finančno računovodska dela uporabljamo program družbe Cadis d.o.o. in sicer: 
- Cadis Poslovanje V3 za samo knjiženje GK, izdanih in prejetih računov, registra 

OS, turistična taksa, proračun, … 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 30, fax:+386 (1) 230 63 36 

                                                                                         

- Cadis  Plače V3 za obračune plač in drugih izplačil 
Registracijo delovnega časa imamo mi še vedno delno ročno, je pa možno v ta program 
uvažati podatke iz drugih programov za registriranje delovnega časa. 
 
Program uporabljamo od leta 2015 in smo z njim zadovoljni. 
 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

Občina Slovenska Bistrica uporablja Gradove programe za vse (tudi za registriranje). 
Imamo potem povezave v plače. Nimamo drugih programov, ker imajo oni vse, kar 
potrebuje računovodstvo.  
 
Smo zelo zadovoljni, tako z njihovo strokovnostjo kot pomočjo. 
 

OBČINA DOBREPOLJE 

Za finančno – računovodsko delo Občina Dobrepolje uporablja programsko opremo 
podjetja CADIS. 
 
Programska oprema omogoča delo celotnega poslovanja (knjigovodski del, spremljanje 
izvrševanja proračuna, vodenje evidenc JN in arhiviranje ). 
 
Programsko opremo smo začeli uporabljati v letu 2019 in smo z njo zelo zadovoljni 
(ustrezne prednastavitve, stala on-line pomoč, enostavna uporaba). 
 

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI 

GRAD d.d. Ljubljana - podjetje nudi vse potrebne storitve in programsko opremo, vendar 
niso poceni.  
 

OBČINA TURNIŠČE 

Občina Turnišče od leta 2016 uporablja opremo od podjetja Cadis Lendava.  
 
Z opremo in programi smo zelo zadovoljni saj imamo tudi možnost stalne podpore s strani 
navedenega podjetja.  
 

OBČINA DOBRNA 

Uporabljamo programsko opremo Independent iz Maribora. Iz njihovih programov lahko 
izvažamo podatke v e davke, appro..  
 
S programsko opremo smo zadovoljni. 
 

OBČINA BLOKE 

Uporabljamo programsko opremo podjetja Cadis d.o.o.. 
 
Z opremo smo zelo zadovoljni in nudi vse kar potrebujemo za nemoteno delovanje. 
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OBČINA ŠENTJUR  

CADIS Lendava – nudi vse potrebne storitve, smo zadovoljni, uporabljamo jo od leta 2006. 
 

OBČINA ŠKOCJAN 

Za finančno računovodsko delo uporabljamo samo programsko opremo podjetja Grad d.d. 
in sicer od leta 2008. 
 

OBČINA LUKOVICA 

Uporabljamo programe podjetja Grad 01 25 72 195, več si lahko ogledate na njihovi 
spletni strani ali kar na sedežu podjetja. 
 
Smo zelo zadovoljni! 
 

OBČINA PODVELKA 

Občina Podvelka uporablja programe SAOP d.o.o  iz Šempetra pri NG. Za obračun 
najemnin in izdajo položnic uporabljamo program podjetja BLIM d.o.o. iz Ljubljane in 
imamo urejene uvoze oz.izvoze v računovodski program SAOPa, registrirne ure pa mi ne 
uporabljamo, ampak ima SAOP urejeno tudi to.  V svoji ponudbi imajo različne module, 
med katerimi lahko izbirate glede na svoje potrebe. 
 
Programsko opremo SAOPa uporabljamo od leta 2005. Programi omogočajo veliko stvari, 
povezav, izpisov, analiz, … potrebne so samo pravilne prve nastavitve.Imajo zelo dobro 
urejeno pomoč. 
 

OBČINA ŠALOVCI 

Uporabljamo programsko opremo podjetja Cadis d.o.o. in smo z njo zelo zadovoljni. 
 

OBČINA STARŠE 

Občina Starše uporablja programsko opremo od podjetja CADIS d.o.o. – računalniško 
projektiranje d.o.o. Lendava in sicer od leta 2012. 
 
Programska oprema nudi vse potrebne storitve in smo z njo zelo zadovoljni – izjema je 
programska oprema za občinsko blagajno Občine Starše (nabavili smo jo pred letom 
2012). 
 

OBČINA GORNJI PETROVCI 

Za finančno-računovodsko delo občine uporabljamo programsko opremo podjetja CADIS 
d.o.o. iz Lendave.  
 
Ta programska oprema nudi vse potrebne storitve.  
 
S programsko opremo smo zelo zadovoljni, uporabljamo jo od leta 1998. 
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OBČINA GORNJI GRAD 

V občinski upravi Občine Gornji Grad uporabljamo računovodske programe podjetja Grad 
d.d. 
 
Uporabljamo devet njihovih programskih rešitev oziroma različnih računovodskih 
programov, ki omogočajo pregledno in učinkovito opravljanje najrazličnejših računovodskih 
opravil (knjiženje prejetih in izdanih računov, obračun plač in sejnin, vodenje osnovnih 
sredstev, itd). 
 
Z omenjenimi programi smo zadovoljni, prav tako pa je tudi učinkovita pomoč 
uporabnikom, ki jo omogoča ponudnik omenjene programske opreme.  
 
Sam uporabljam te programe od nastopa delovnega mesta računovodje, od novembra 
2015, torej tri leta in pol.  
 

OBČINA ČRENŠOVCI 

Občina Črenšovci uporablja pri svojem poslovanju programsko opremo podjetja CADIS 
d.o.o. Lendava  
 
Uporabljamo programsko opremo za proračun-glavna knjiga, saldakonti in davčna knjiga, 
uporabljamo program za fakturiranje in program za plače. 
 
Z njihovo opremo in vzdrževanjem smo zelo zadovoljni in jo uporabljamo že od leta 1995 
naprej. 
 

* * * 


