
 

 

 

Maribor, 10. marec 2015 

VABILO NA OKROGLO MIZO 

MFERAC ZA OBČINE 

okrogla miza bo v sredo, 8. aprila 2015  

s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend hotela (dvorana Horus),  

Dunajska cesta 154, Ljubljana 

 

Spoštovane, spoštovani, 

Pred časom smo občine seznanili z informacijami prejetimi iz MF v zvezi s sistemom MFERAC in 

prizadevanji ministrstva na tem področju. 

MFERAC, katerega lastnik je MF, je celovit informacijski sistem (ERP), ki pokriva ključne funkcije 

izvrševanja proračuna, vodenja računovodstva, vodenja kadrovske evidence, obračuna plač in drugih 

stroškov dela. Podprte so tudi nekatere druge funkcije: potni nalogi, evidenca in upravljanja avto-

parka, podjemne pogodbe in avtorske pogodbe. Ministrstvo meni, da je ena od možnosti zmanjšanja 

stroškov poslovanja občin tudi možnost uporabe sistema v občinskih upravah. 

Na podlagi številnih vprašanj občin smo predstavnike Ministrstva za finance zaprosili za srečanje z 

zainteresiranimi občinami. Vljudno vas vabimo na okroglo mizo, ki bo namenjena predstavitvi in 

razpravi o možnostih, priložnostih, tehničnih zahtevah, stroških in morebitnih zadržkih občin pri 

uporabi informacijskega sistema MFERAC. 

Izhodišča za kasnejši razgovor, ki ga bosta vodila dr. Vilma Milunovič, predsednica komisije za 

proračun in javne finance ter mag. Edi Kozel, predsednik komisije za e-poslovanje, bodo predstavili: 

 predstavniki Ministrstva za finance: Marija Janc, direktorica Direktorata za javno 

računovodstvo in vodja projekta MFERAC04 ter Slavko Lenarčič, vodja Oddelka za poslovne 

rešitve  v Službi za informacijske tehnologije in storitve in koordinator projekta MFERAC04.   

 predstavniki Mestne občine Ljubljana, kot edine uporabnice izmed občin: mag. Arian 

Debeljak, Vodja Centra za informatiko MOL in Urška Otoničar, vodja oddelka za finance in 

računovodstvo MOL 

 

Zaradi učinkovitejšega dela predlagamo, da vprašanja, ki se vam že sedaj ob ponujeni priložnosti 

Ministrstva za finance porajajo, pošljete po elektronski pošti na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.  

 

Vljudno vabljeni! 

Sekretariat SOS 
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