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Vsebina predstavitve

• Sistemu MFERAC  in sistem MFERAC za občine
• Izvrševanje proračuna, pravne podlage, nabava, 

fakturiranje in potni nalogi,
• Računovodsko poslovanje: glavna knjiga, 

saldakonti, blagajna in osnovna sredstva
• Kadrovska evidenca in obračun stroškov dela in 

drugih osebnih prejemkov iz proračuna
• Upravljanje in podpora
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Sistem MFERAC

• Je enotni finančno-računovodski sistem 
Ministrstva za finance in neposrednih 
proračunskih uporabnikov državnega 
proračuna ter MOL

• Zagotavlja enotni način izvrševanja proračuna 
in vodenja računovodstva 

• Sistem MFERAC tvorijo:
– Programska oprema in dokumentacija
– Organizacija upravljanja
– Postopki upravljanja in podpore
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Nastanek sistema MFERAC

• sistema MFERAC je rezultat projekta MFERAC iz 
leta 1996, Izgradnja sistema MFERAC je bila 
zaključena 1998

• Nadaljnji razvoj, vzdrževanje in uvajanje je 
potekalo in poteka kot projekt 
– do 2002 - projekt MFERAC01- uvedba fin.rač. dela pri PU 
– od 2002 - projekt MFERAC02- uvedba KR in SD pri PU
– od 2007 - projekt MFERAC03 nadgradnja, spremembe predpisov, 
– Od 2010 – projekt MFERAC04 – uvedba v MOL, elektronsko 

poslovanje
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Cilji projekta MFERAC

• Izgradnja enotnega finančno 
računovodskega sistema MF in 
proračunske uporabnike državnega 
proračuna

• Zagotoviti lastništvo nad  programsko 
opremo in neodvisnost MF od 
dobaviteljev in licenc
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Zakonske podlage 

• Zakon o javnih financah  (ZJF in ZUJF)
• Zakon o izvrševanju proračuna RS (letni) 

– Sprejeti proračun RS (dvoletni)
– NRP

• Zakon o računovodstvu
• Zakon o javnih uslužbencih
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
• podzakonski akti in sklepi Vlade RS
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PLP STK OS

DPS
Izvrševanje proračuna

KE-SD
Kadrovska 
evidenca in 
stroški dela

GKS
Glavna knjiga in saldakonti

Arhitektura aplikacij (poenostavljeno)
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Arhitektura - podrobneje

poročanje

NAR

TDB

APPrA

EOS
NOSD
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SD
Stroški 
dela

FAK POG

DPS
proračun

DPS
predobremenitve
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odredbe
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računovodstvo

ISARR
IS-PASPIS

zahtevkov
specifikacije

SK
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STK OS

ULP

računi. NOSD

E-NAB Nabavno poslovanje

KE
Kadrovska 
evidenca

ŠTIP
PN
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Podpora finančnim službam PU
DPS – Izvrševanje državnega proračuna

• Upravljanja s proračunom:
– Nalaganje sprejetega proračuna (II. del proračuna, načrti razvojnih 

programov- NRP),
– Prerazporeditve
– Upravljanje NRP 
– vzdrževanje šifrantov proračuna in upravljanje s pravili ter kontrolami.

• Obravnavanje predobremenitev:
– Pogodbe
– Finančni elementi predobremenitev (FEP)
– Finančno ovrednoteni programi (FOP)

• Prevzemanje obveznosti v breme proračuna
– Evidentiranje računov in finančna kontrola,
– Priprava, potrjevanje in odobravanje odredb

• Spremljanje realizacija, poročila, izpisi
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Ostali moduli za podporo PU

• Potni nalogi: izdaja in obračun
• Predlog za nabavo in naročilnice
• Fakturiranje
• Prevzemni zapisnik za OS
• Službena vozila: upravljanje s službenimi 

vozili, potni nalogi, evidenca servisov, 
poraba, ….
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E-NAB Nabavno poslovanje

• Podpora postopkom javnega naročanja
• Povezava na DPS
• Postopki do 40.000,-
• Postopki do 125.000,-
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Podpora računovodstvu

• GKS glavna knjiga in saldakonti:
– Glavna knjiga
– Saldakonti dobaviteljev in kupcev
– Obdelava specifikacij zahtevkov
– Izdelava plačilnih navodil
– Prevzem izpiska
– Knjiženje realizacije
– Prenos realizacije

• Poročanje
– Poročila za proračunske uporabnike

• Poročilo o realizaciji odhodkov (5.1)
• Poročilo o odprtih obveznostih (5.2)

– Računovodska poročila in izpisi
– Bilance: Bilanca prihodkov in odhodkov, bruto bilanca,…
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Pomožna  knjigovodstva

• OSN – vodenje osnovnih sredstev, 
obračun amortizacije

• STK – obračun stanarin, obračun obrokov 
odplačil od prodanih stanovanj, vodenje 
knjigovodstva terjatev ter obveznosti

• TDB – Tuja in domača blagajna –
prevzem, izplačilo in vračilo gotovine v 
tujih valutah, 
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Kadrovska evidenca ter Stroški dela in drugi  
osebni prejemki  iz sredstev proračuna KE-SD

• Enotno vodenje kadrovske evidence
• Povezava tajništev, kadrovskih služb organov, 

KSV in računovodstva stroškov dela 
• Poenotenje dela kadrovskih služb v povezavi z 

KSV
• Enotni obračun plač v državni upravi kot del 

enotnega računovodstva
• Povezava obračuna plač z DPS in GK
• Posredovanje podatkov na ustrezne inštitucije 

(DURS, AJPES,ZPIZ, ….)
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MFERAC in občine

• V zadnjih letih kar nekaj pobud za 
uporabo sistema MFERAC v občinah

• Uvedba KE-SD v MOL v letu 2009 in 
uvajanje finančno računovodskega dela v 
letu 2010,

• Predlogi tudi iz zavodov
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Prednosti in slabosti

• Prednosti:
– Izboljšanje finančnega poslovanja občin, boljše kontrole v 

MFERA-cu
– Zmanjšanja izdatkov za informatiko pri občinah
– Izboljšanje črpanja EU sredstev
– Povezava z aplikacijo za pripravo proračuna
– Manj dela z pripravo predlogov sprememb on spremembah 

predpisov

• Slabosti:
– Večji stroški MF
– Zagotavljanje dodatnih kadrov
– Občutek zmanjšanja samostojnosti
– Težave ob prehodu
– Odvisnost od centra
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Možnosti uvedbe

• MFERAC kot je sedaj, je kompleksen in 
primeren le za večje občinske uprave

• Za manjše potrebna prilagoditev, mogoče 
skupne zaledne službe

• Najprej uvedba v največjih (mestnih) občinah
• Različne možne organizacijske oblike:

– Na infrastrukturi  MF
– Ločena postavitev infrastrukture
– Skupne zaledne službe

• Uporaba na prostovoljni osnovi
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Vsebina: Izvrševanje proračuna

• Faze v postopku izvrševanja proračuna 
• Logika delovanja programske opreme – nadzor
• Logika delovanja programske opreme –

procesi
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Faze v priprave in postopku izvrševanja 
proračuna

Priprava 
proračuna

Izvrševanje 
proračuna

Zaključevanje  in 
poročanje

APPRAAPPRA

APPRAAPPRAMFERACMFERAC
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Faze v postopku izvrševanja proračuna - 2
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Priprava in izvrševanje proračuna

MF
ERAC

SAPPRASAPPRA
Sprejeti
proračun

Realizacija
proračuna

po
da
tk
i
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ila

podatki
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Delovanje programske opreme – procesi 1

• Izplačila iz proračuna
– odredbe
– NOSD-i
– potni nalogi
– plače
– štipendije
– …
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Pravila delovanja sistema MFERAC

• Podatki se vnašajo samo enkrat in so na voljo 
vsem aplikacijam sistema

• Zagotovljeni so prenosi podatkov med 
posameznimi aplikacijami

• Prenosi podatkov iz lokalnih (MO, MNZ) v 
centralno bazo podatkov (MF)
– Šifranti,
– Proračun,projekti NRP in prerazporeditve
– prevzete obveznosti
– Specifikacije zahtevkov 
– Realizacija.
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Ostali  procesi 

• Projekti NRP
• NOSD
• Obračun potnih nalogov
• Upravljanje z osnovnimi sredstvi
• …
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Procesi poročanja in posredovanja 
podatkov

• Poročila
– delovna poročila
– končna poročila
– poročila za zunanje institucije

• Posredovanje podatkov drugim sistemom
– APPrA, SAPPrA
– ISARR
– ISPA
– …

• Izvozi podatkov
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• Kadrovska evidenca
• Obračun plač
• Obračun drugih stroškov dela
• Obračun štipendij
• Podpora izobraževanju

Vsebina predstavitve KE-SD
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Cilji vodenja kadrovske evidence

1. Operativni podatki za kadrovske službe
2. Podpora vodstvu pri:

• upravljanju s kadri
• spremljanju stroškov dela

3. Podlaga za obračun plač
4. Zagotavljanju podatkov za CKE 
5. Podatki za interni trg dela
6. Podatki za zunanje institucije
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Procesi, ki jih podpira kadrovska 
evidenca v aplikaciji KE-SD

• Kadrovsko načrtovanje
• Sistemizacija (notranja organizacija in delovna 

mesta)
• Zaposlitev in sprejem javnih uslužbencev v 

delovno razmerje
• Napredovanje (horizontalno in vertikalno), 

razporeditve in plača
• Dopust javnega uslužbenca
• Usposabljanje in izpopolnjevanje ter druge 

pravice javnega uslužbenca
• Prenehanje delovnega razmerja
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Izpis priloge k Aktu
o notranji organizaciji
in sistemizaciji

Priprava sistemizacije

Kataloga  delovnih 
mest za organ

Sistemizacije 
delovnih mest

Organizacijske 
strukture enote

Priprava
kadrovskega 

načrta

ZJU‐pogodbe o
zaposlitvi

Podatki
javnega uslužbenca

Povezava s CRPPovezava s CRP

OBRAČUN
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MFERAC 
KE-SD

Prevzemanje šifrantov drugih 
državnih institucij ter poročanje



31MINISTRSTVO ZA FINANCE18.2.2015

Podpora izobraževanju (IZO)

• Neposredna povezanost področja 
izobraževanja s kadrovsko evidenco

• Določila ZJU o dolžnostih delodajalcev ter 
pravicah in obveznostih javnih uslužbencev v 
zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem

• Cilji 
- Podpora procesom v izobraževalni dejavnosti
- Poenotenje postopkov evidentiranja
- Učinkovit zajem podatkov v CKE
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Postopki izobraževanja, 
izpopolnjevanja in usposabljanja JU

KE‐IZO 20 
Plan

KE‐IZO 25
Razpis

KE‐IZO 26
Organizacija 

KE‐IZO 27
Izvedba

KE‐IZO 22
Evidenca

KE‐IZO 21
Napotitev
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Kadrovska poročila

Sistem omogoča veliko izpisov, npr.: 
• Izpis kadrovskega načrta
• Sistemizacije in zasedbe delovnih mest
• Pogodb, napredovanj in ocenjevanj 

javnih uslužbencev
• Podatkov o javnih uslužbencih, vključno z 

izplačanimi plačami
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–Izplačevanje

–PoročanjeŠTIPENDIJE

POGODBENO 
DELO

PLAČE

Obračun stroškov dela    

MFERAC
KE-SD
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‐Delovna doba
‐KDPZ
‐TRR
‐Bonitete,…

Postopki za obračun plače

ZJU‐pogodbe o
zaposlitvi

Obračun plač in 
drugih stroškov
dela

Evidence odsotnosti
in dela

Stalni podatki
za plačo

Uspešnost

Banke
DURS
ZPIZ
ZZZS
Vzajemna
KAD
PPD
AJPES
UJP
SURS
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Izplačevanje plač - izmenjava podatkov

BANKA
BANKA
BANKA

BANKE

ZAVAROVALNICA
ZAVAROVALNICE

TRR
KREDITI

PZZ

MFERAC 
KE-SD
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Izplačevanje 

BANKA
BANKA
BANKA
BANKEUJP

PLAČILNI NALOGI
DIREKTNE ODOBRITVE

MFERAC 
KE-SD
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Poročanje          1/2

DURS

•REK obrazci 

•Dohodnina

MFERAC 
KE-SD

AJPES
• Podatki o plačah v javnem 

sektorju 
• Statistika

KAPITALSKA DRUŽBA

• Sklad ZVPSJU

• Sklad SODPZ
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Poročanje 2/2

ZPIZ

Pokojninsko in 
invalidsko 
zavarovanje M-4

MFERAC 
KE-SD
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Stroški dela – poročila za uporabnike

Sistem omogoča veliko izpisov, npr.: 
• Izpis plačilnega lista
• Izpis obračunskega lista, ki nosi vse 

pomembne finančne informacije o 
izplačanih plačah po vrstah izplačil

• Izpisi, ki vsebujejo pomembne 
informacije o izplačilih za proračun RS
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• Upravljanje sistema MFERAC
• Uporaba programske opreme
• Razvoj programske opreme – osnova za 

odločanje
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Organizacija  upravljanja

• Upravljanje sistema MFERAC se izvaja 
kot projekt 

• Upravljanje sistema izvajajo
– projektna skupina
– Služba za IT v MF 

• v sodelovanju
– z zunanjimi izvajalci in 
– s proračunskimi uporabniki
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Projekta skupina

• Sestava projektne skupine
– Direktor projekta
– Koordinator pogodbe
– Strokovni vodje
– Vodje posameznih nalog
– Koordinatorji posameznih nalog
– Izvajalec
– Predstavnik MO in MNZ

• Tedenski sestanki projektne skupine 
– obravnava odprtih vprašanj, pobud za spremembe, problemov 

pri uvajanju
– usklajevanje aplikacijskih rešitev s spremembami zakonodaje 

in drugih predpisov
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Zunanji izvajalci

– Zunanji izvajalci izvajajo:
• Vzdrževanje  programske opreme in 

dokumentacije
• Analize novih potreb
• Izvajanje izobraževanja
• Pomoč uporabnikom

– CPU 
• Namestitve odjemalca in aplikacij pri PU
• Distribucija novih verzij 
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Zakonodaja

Vsebina in 
cilji projekta

Zahteve Ministrstva za 
finance (vsebina in 

tehnologija)

Zahteve uporabnikov
Področna zakonodaja in Predpisi
Zahteve, povezane z uporabo aplikacije

Razvoj programske opreme – osnova za 
odločanje
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Izobraževanje

• Redni tečaji in dopolnilna izobraževanja
• Predstavitve novosti, okrogle mize, posveti, …
• Koordinator pri PU prijavi udeleženca  z 

obrazcem
• Povezovalec uporabnikov se dogovori za 

termin z izvajalcem in obvesti kandidate o 
uvrstitvi na tečaj

• Izvedba: rezervacija učilnice oziroma drugega 
primernega prostora, zagotovitev gradiv,…

• Izdaja potrdila
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Nudenje pomoči

• Izvajalci: MF-SITS,izvajalec vzdrževanja 
aplikacije, MJU-CPU, ASTEC, koordinatorji v 
MF

• Vrste pomoči
– telefonska (na zahtevo koordinatorja/uporabnika)

– Pomoč na terenu (na zahtevo koordinatorja)

– Pomoč pri napakah strojne opreme in postavitev

– Pomoč pri problemih HKOM in distribucije

– Pomoč pri določenih napakah baze

• Vzdrževanje evidence vprašanj in odgovorov
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Varnost – nadzor dostopa do aplikacij in 
podatkov

• Dostop do aplikacij zaščiten z uporabniškim
imenom in geslom ter na uporabniško ime
vezanimi pravicami:

• Pravica je opredeljena z:
– Vloge – uporaba posamezne funkcionalnosti je

možna le z dodelitvijo ustrezne vloge uporabniku
– OE - organizacijske enote za katere lahko vnašalec

podatkov dela
– Zadolžitve – odgovornosti in pooblastila delavcev v

okviru posameznega dokumenta
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Kontrole v aplikacijah

• Statusi – statusi dokumentov in prehodi
statusov

• Blokade – opozorila in blokade pri vnosu
oziroma obdelavi dokumentov

• Preprečevanje preseganja pravic 
uporabe na proračunski vrstici, FEPu

• Nekatere blokade in opozorila so 
nastavljiva centralno


