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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA:  Sprememba veljavnega Načrta razvojnih programov 2019-2022 – uvrstitev projekta 
1611-19-0008 »Vzdrževanje in nadgradnja sistema EZRLKV08« - predlog za 
obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) je Vlada Republike Slovenije 
na ... seji dne ... pod točko .....  sprejela naslednji

S K L E P:

Vlada Republika Slovenija je sklenila, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022 skladno 
s priloženo tabelo uvrsti projekt 1611-19-0008 »Vzdrževanje in nadgradnja sistema EZRLKV08«.

    Stojan Tramte
   GENERALNI SEKRETAR

Priloga: 
- Priloga 1: Predlog sklepa
- Priloga 2: Obrazložitev
- Priloga 3: Tabela – Obrazec 3

Sklep prejme:
- Ministrstvo za finance,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:



/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Andrej Verhovnik, generalni sekretar, Ministrstvo za finance,
- Aleksandra Černjač - Žvanut, vodja projekta, Ministrstvo za finance, 
- Andreja Sladoje Jemec, vodja Službe za informacijske tehnologije in storitve, Ministrstvo za 

finance
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Vladi se z gradivom predlaga uvrstitev projekta Vzdrževanje in nadgradnja sistema EZRLKV za 
upravljanje denarnih sredstev sistema EZR (EZRLKV08) v Načrt razvojnih programov, sredstva 
za sofinanciranje pa se bodo zagotovila s prerazporeditvijo sredstev iz evidenčnega projekta 1611-17-
0003. Namen programa je razvoj informacijske podpore enotnemu zakladnemu sistemu in izgradnja 
informacijskega sistema in evidenc javnega premoženja. Program se izvaja skozi več projektov 
manjših vrednosti, preko katerih se bo dosegel skupni namen.

Obstoječi projekt, ki je bil v sprejetem proračunu za leto 2008, je bil odprt za informatizacijo sistema 
podpore enotnemu zakladnemu sistemu in izgradnja informacijskega sistema in evidenc javnega 
premoženja in druge storitve, ki so s centralizacijo prešle na Ministrstvo za javno upravo. V letu 2019 
prehajamo v nov razvojni cikel in prenovo sistema na področju upravljanja denarnih sredstev sistema 
enotnega zakladniškega računa. 

Informacijski sistem za upravljanje denarnih sredstev sistema EZR je kompleksen sistem in je osnovni 
gradnik podatkov, ki jih Upravljavec sredstev sistema EZR države uporablja pri upravljanju denarnih 
sredstev sistema EZR države. Informacijski sistem je tudi iz vidika sklepanja poslov s proračunskimi 
uporabniki ter bankami nepogrešljiv. V državni upravi v tem trenutku ni drugih primerljivih sistemov za
to področja poslovanja. Zato je nadaljnja uporaba sistema tudi v prihodnjih letih nujna. Zaradi 
sprememb zakonodaje, razmer na denarnih trgih, naraščajočega števila uporabnikov in novih 
kompleksnejših potreb obstoječih uporabnikov, je potrebno sistem redno spreminjati, dopolnjevati, 
nadgrajevati in vzdrževati.

V sprejetem proračunu so zagotovljene pravice porabe za razvoj in vzdrževanje sistema
Ocenjena vrednost celotnega programa je 487.882,00 EUR. Program se bo izvajal v obdobju 2019 –
2023.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti ma la  i n  s redn ja  pod je t j a  ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Ocenjena vrednost projekta je 487.882,00 EUR. Celotna finančna sredstva so zagotovljena v okviru
integralnih postavk Ministrstva za finance. Obdobje trajanja projekta je 2019 – 2023. Dinamika po 



letih: 2019: 51.000 €, 2020: 164.220 €, 2021: 94.676 €, 2022: 139.018 €,2023: 38.968 €.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti 
za druga javnofinančna 
sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

Ministrstvo za 
finance

1611-19-0008

2847 Investicije 
in investicijsko 

vzdrževanje 
državnih 
organov

20.000 EUR 20.400,00 EUR

Ministrstvo za 
finance 1611-19-0008

4600 Tekoče 
vzdrževanje 

informacijskega 
sistema MF

31.000 EUR 143.820,00 EUR

SKUPAJ 51.000,00 EUR 164.220,00 EUR

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

Ministrstvo za
finance 1611-17-0003

2847 Investicije 
in investicijsko 

vzdrževanje 
državnih 
organov

20.000 EUR 20.400,00 EUR

Ministrstvo za
finance 1611-17-0003

4600 Tekoče 
vzdrževanje 

informacijskega 
sistema MF

31.000 EUR 143.820,00 EUR

SKUPAJ 51.000,00 EUR 164.220,00 EUR
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1



SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 
54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13 in 10/14) javnost ni bila 
povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa Vlade RS.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
           
                                                                                                                       Natalija Kovač Jereb
                                                                                                                    DRŽAVNA SEKRETARKA  

PRILOGE: 
 Priloga 1: Predlog sklepa
 Priloga 2: Obrazložitev
 Priloga 3: Tabela - Obrazec 3



PRILOGA 1

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19 ) je Vlada Republike Slovenije 
na ... seji dne ... pod točko .....  sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republika Slovenija je sklenila, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022
proračuna Republike Slovenije, skladno s priloženo tabelo uvrsti projekt 1611-19-0008 »EZRLKV08 –
Informacijski sistem EZR«.

    Stojan Tramte
   GENERALNI SEKRETAR

Priloga: 
- Priloga 1: Predlog sklepa
- Priloga 2: Obrazložitev
- Priloga 3: Tabela – Obrazec 3

Sklep prejme:
- Ministrstvo za finance,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.



PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV

Opis stanja: V osnovi se aplikacija deli na dva osnovna dela, to sta Modul upravljanja in Modul glavne 
knjige zakladnice. Modula si izmenjujeta podatke in sta povezana. Funkcija aplikacije je podpora 
upravljanju in računovodenju denarnih sredstev sistema EZR države. Sistem je z izmenjavami 
podatkov povezan s produkcijsko in arhivsko bazo Uprave RS za javna plačila za izmenjavo podatkov, 
prav tako poteka tudi komunikacija z zalednimi UJP sistemi. Izmenjave podatkov so vzpostavljene z 
MFERAC aplikacijo preko namenskih tabel in pogledov za pridobivanje podatkov.
Trenutna pogodba o vzdrževanju in nadgradnji aplikacije EZRLKV se izteče 18. 9. 2019. V zadnjih 
mesecih je bila pripravljena Dokumentacija identifikacije investicijskega projekta v skladu z Uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in pridobljen sklep o njegovi potrditvi. Trenutno teče postopek za 
pripravo in izvedbo javnega naročila, kateremu bo sledil izbor in podpis pogodbe, predvidoma pred 
zaključkom obstoječe pogodbe. 

Namen projekta:
Omogočiti nadaljnji konstantni razvoj (in vzdrževanje) aplikativne podpore EZRLKV, s čemer se lahko 
zagotovi nemoteno poslovanje pri upravljanju denarnih sredstev sistema EZR države in enako tudi 
sistemov EZR občin, ko bodo občine vzpostavile tak način upravljanja.

Cilji projekta so naslednji:
 modernizirati sistem v skladu s smernicami informacijske stroke,
 razširiti povezljivosti sistema z drugimi internimi informacijskimi sistemi ministrstva in 

državnimi organi,
 izboljšati prilagodljivost sistema poslovnim spremembam in različni organiziranosti 

uporabnikov,
 racionalizacija postopkov preko avtomatizacije in informatizacije le-teh,
 zagotavljanje neprekinjenega, učinkovitega in kakovostnega poslovanja ministrstva, 
 zagotavljanje učinkovite, hitre, sledljive in prijazne podpore uporabnikom,
 zagotavljanje višje stopnje brezpapirnega poslovanja oz. elektronskega poslovanja,
 povečanje zanesljivosti, varnosti in sledljivosti podatkov in procesov v sistemu. 

Vrednost projekta v celoti je ocenjena na 487.882,00 EUR.

Dinamika po letih:

2019: 51.000 EUR                                                       
2020: 164.220 EUR
2021: 94.676EUR 
2022: 139.018EUR                                                                                                                 
2023: 38.968 EUR

Viri financiranja se v celoti zagotavljajo iz integralnih sredstev Ministrstva za finance.

Obdobje izvajanja projekta je 2019 – 2023.
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