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Informacije za poročanje o smotrnosti delovanja 

POROČANJE  je osnovno orodje za spremljanje in ocenjevanje smotrnosti  
 
delovanja javnega sektorja. 
 
 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih  je poročilo o smotrnosti delovanja (do ravni podprograma) in je 

del poslovnega poročila  v zaključnem računu državnega proračuna in letnem poročilu proračunskih uporabnikov. 

 

Pravne podlage z zahtevami za poročanje o smotrnosti delovanja: 

 Zakon o javnih financah, 

 Zakon o računovodstvu, 

 Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, 

 Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 

 vsakoletna navodila za pripravo obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna Republike 

Slovenije MF, 

 vsakoletni Proračunski priročnik  za pripravo proračunov Republike Slovenije MF. 
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Informacije za poročanje o smotrnosti delovanja 

 
V IS APPrA (aplikacija SAPPrA) poteka priprava programov dela NPU (obrazložitve  
 
proračuna) in poslovnih poročil  NPU (obrazložitev posebnega dela ZR in letnega  
 
poročila)  po strukturi programske klasifikacije (vrsta členitve odhodkov/stroškov). 
 
 
 
 

Za pripravo finančnega dela proračuna in zaključnega računa se finančni podatki  
 
uvažajo v IS APPrA iz IS MFERAC. V IS MFERAC so finančni podatki strukturirani po  
 
ekonomski klasifikaciji. 
 
 
Programska in ekonomska klasifikacija sta med seboj ločeni in neodvisni.  
 
 
Način povezovanja podatkov iz obeh klasifikacij ni (ustrezno) določen.  
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Informacije za poročanje o smotrnosti delovanja 

 

V letih 2017 in 2018  bo predvidoma potekala prenova aplikacij  IS MFERAC, in sicer: 
 
  

  uvajanje novih modulov, 

  uvedba novih tehnologij, 

  selitev IS MFERAC v DRO in 

  vsebinska prenova aplikacij IS MFERAC. 

 

Pri vsebinski prenovi aplikacij IS MFERAC  čakajo MF in MJU za vzpostavitev programskega  

proračuna pomembni izzivi, predvsem na področju finančnega poslovanja in vodenja enotnega  

računovodstva. 

 

Zagotoviti bo potrebno tudi tehnično povezljivost med IS APPrA in IS MFERAC (določiti natančna 

pravila prenosa podatkov med  različnimi IS in zbirkami podatkov, določiti sintaktična pravila za 

podatke, pripraviti podatkovni slovar ipd.). 
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Informacije za poročanje o smotrnosti delovanja 

 
Izzivi ob vsebinski prenovi aplikacij informacijskih sistemov MF: 
 
  

  zagotoviti vsebinsko povezljivost med procesi načrtovanja, izvrševanja in poročanja o državnem proračunu, 

 

  vpeljava ustreznih stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev  ter uvedba računovodenja  po nastanku poslovnega 

dogodka  (računovodstvo), 

 

  zagotoviti ustrezne in zadostne podatke za poslovno poročanje (pravilnost , verodostojnost – resničnost, točnost, 

posodobljenost, kakovost – relevantnost, povezljivost med finančnimi in nefinančnimi podatki, ustrezno finančno 

ovrednotenje podprogramov, priprava metodologije poročanja za PU, identificirati podatke in informacije, ki še 

manjkajo), 

 

 zagotoviti ustrezen vsebinski nadzor nad podatki in dejansko prevzemanje odgovornosti za verodostojnost in 

kakovost podatkov o delovanju v IS, 

 

  nadgraditi IS, da bo mogoča izdelava analiz za ocenjevanje smotrnosti delovanja tudi za raven programov in 

politik. 

 



6 

Informacije za poročanje o smotrnosti delovanja 

 

Za vsebinsko izboljšanje poslovnih zahtev za zasnovo IS, bi MF moralo tudi: 
 
 

  izdelati analizo pomanjkljivosti pri načrtovanju in poročanju NPU, 

  uskladiti določbe glede postopka in postopkov pri pripravi proračuna med pravili EU in v okviru Evropskega 

semestra, ZJF in Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja, 

  opredeliti pristojnosti na področju k ciljem in rezultatom usmerjenega proračunskega procesa tako, da bo jasna 

razmejitev odgovornosti, 

  izdelati metodologijo za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih, 

 vzpostaviti formalno dokumentiranje glavnih poslovnih procesov in informacijskih tokov MF pri pripravi, 

izvrševanju in poročanju o izvršitvi državnega proračuna, 

 vzpostaviti register tveganj za procese priprave, izvrševanja in poročanja o izvršitvi državnega proračuna ter 

 novelirati finančno-računovodske predpise. 
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Hvala za vašo pozornost ! 

 

Vprašanja? 

Pripombe? 

Predlogi? 


