
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spletna aplikacija za pripravo proračuna in analize - 

SAPPrA 

PRIPRAVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

Uporabniški priročnik 

 

Ministrstvo za finance, Sektor za razvoj sistema proračuna, 1.7.2018 

 

 



 
2 

Vsebina 

1 UVOD ............................................................................................................................................... 4 

2 MODULI APLIKACIJE SAPPrA ........................................................................................................ 5 

3 FUNKCIONALNOSTI APLIKACIJE Z VIDIKA PFN IN PU VLOGE ................................................. 7 

3.1 Izbira uporabniške vloge (PFN, PU) ........................................................................................ 7 

3.2 Funkcionalnosti aplikacije glede na izbrano vlogo .................................................................. 8 

4 ZAČETEK – OSNOVNE NASTAVITVE ........................................................................................... 9 

4.1 Premikanje med obrazci .......................................................................................................... 9 

4.2 Izbira stolpcev ........................................................................................................................ 10 

4.3 Nastavljanje limitov ................................................................................................................ 11 

4.3.1 Vnos limitov ....................................................................................................................... 11 

4.3.2 Spreminjanje limitov........................................................................................................... 12 

4.3.3 Informacije o limitih ............................................................................................................ 12 

4.4 Dodajanje in urejanje proračunskih postavk .......................................................................... 13 

4.4.1 Dodajanje proračunskih postavk ....................................................................................... 13 

4.4.2 Zaklepanje postavk ............................................................................................................ 14 

5 OBRAZEC 3 – VNOS FINANČNIH IN DRUGIH PODATKOV O UKREPIH IN PROJEKTIH ........ 15 

5.1 Drevesna struktura obrazca 3 ............................................................................................... 15 

5.2 Nov ukrep/projekt................................................................................................................... 17 

5.3 Podatki o ukrepu/projektu ...................................................................................................... 18 

5.4 Podrobni podatki o projektu ................................................................................................... 19 

5.5 Podrobni podatki o ukrepu ..................................................................................................... 20 

5.6 Nova skupina projektov ......................................................................................................... 21 

5.7 Uvrščanje projektov v skupino projektov in razvrščanje ukrepov ter projektov v nosilni 

podprogram ........................................................................................................................................ 21 

5.8 Čarovnik za vnos teritorialnih enot ........................................................................................ 23 

5.9 Dinamika virov ....................................................................................................................... 24 

5.10 Prenos podatkov .................................................................................................................... 25 

5.11 Informacije Obrazca 3 / Izvozi / Poročila ............................................................................... 26 

5.11.1 Informacije ..................................................................................................................... 26 

5.11.2 Poročila in izvozi podatkov ............................................................................................ 27 

5.12 Povezava Obrazca 2 z Obrazcem 3 ...................................................................................... 28 

6 OBRAZLOŽITVE PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV TER CILJI IN KAZALCI ...................... 29 

6.1 Obrazci za vnos obrazložitev in ciljev .................................................................................... 29 

6.2 Obrazec Obrazložitve ............................................................................................................ 29 

6.2.1 Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta – vloga PFN ................................................. 29 

6.2.2 Oris proračunskega uporabnika – vloga PU ...................................................................... 30 

6.2.3 Opis podprograma – vloga PU .......................................................................................... 30 



 
3 

6.3 Obrazec Cilji .......................................................................................................................... 31 

6.3.1 Splošno o obrazcu Cilji ...................................................................................................... 31 

6.3.2 Urejanje splošnih, specifičnih ciljev in rezultatov  (PFN vloga) ter urejanje neposrednih 

učinkov (PU vloga) ......................................................................................................................... 33 

6.3.3 Opis politike in programa – vloga PFN .............................................................................. 37 

7 PRIPRAVA POROČIL IN ANALIZ FINANČNIH PODATKOV ........................................................ 38 

8 PRIPRAVA IZPISA OBRAZLOŽITEV IN ANALIZE S PODROČJA CILJEV .................................. 39 

9 PREVERJANJE IN POTRJEVANJE PRORAČUNA ...................................................................... 40 

9.1 Preverjanje proračuna ........................................................................................................... 40 

9.1.1 Vloga PU ............................................................................................................................ 40 

9.1.2 Vloga PFN ......................................................................................................................... 41 

9.2 Potrjevanje proračuna ........................................................................................................... 41 

9.2.1 Potrjevanje proračuna (za PU) .......................................................................................... 42 

9.2.2 Potrjevanje proračuna (za PFN) ........................................................................................ 43 

 

  



 
4 

1 UVOD 
 

Aplikacija SAPPrA – spletna aplikacija za pripravo proračuna in analize je namenjena 

neposrednim uporabnikom državnega proračuna za pripravo predlogov finančnih načrtov, razne 

analize ter pripravo obrazložitev predlogov finančnih načrtov. 

Aplikacija SAPPrA je dostopna na spletnem naslovu: https://sappra.mf-rs.si, kot je prikazano na sliki: 

 

 
Slika 1.: Spletni naslov aplikacije SAPPrA 

 

 
 

Podrobnosti glede aplikacije si lahko ogledate na spletni strani Ministrstva za finance, kjer se nahaja 

tudi neposredni dostop do spletne aplikacije SAPPrA.  

Izberite: Delovna področja, Proračun, Spletna aplikacija SAPPrA. 
 

 

Na tej spletni strani so objavljene vse informacije, ki ji potrebujete za delo z aplikacijo SAPPrA: 

- podrobnosti glede  zagona in prijave v aplikacijo SAPPrA, 

- navodilo in obrazec za pridobitev oz. urejanje pravic za delo z aplikacijo SAPPrA, 

- opis najpogostejših težav pri dostopu z opisom postopka njihovega odpravljanja, 

- uporabniški priročniki za delo s posameznimi moduli. 

 

 

Pomembno opozorilo: SAPPrA je dostopna le pooblaščenim osebam, ki so predhodno dobila 

uporabniška imena in gesla od Ministrstva za finance. Vsi dostopi in vse spremembe pri pripravi 

proračunov se beležijo. S tem vas tudi opozarjamo, da sta uporabniško ime in geslo vaša osebna 

identifikacija in da ju zato tudi temu primerno hranite! 

Uporabniški priročnik predstavlja navodilo za uporabo aplikacije SAPPrA. Vsa vsebinska 

pojasnila in morebitne posebnosti priprave predlogov proračunov so navedene v vsakoletnem 

navodilu (proračunski priročnik), ki ga pripravi Ministrstvo za finance pred pričetkom priprave 

predlogov proračunov. V tem navodilu je tudi navedeno, če katera izmed funkcionalnosti zaradi 

vsebinskih razlogov proračunskim uporabnikom ni na voljo (z vidika funkcionalnosti aplikacije to 

pomeni, da je neko opravilo, npr. dodajanje proračunskih postavk, uporabnikom onemogočeno). 
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2 MODULI APLIKACIJE SAPPrA 
 

Spletna aplikacija SAPPrA je sestavljena iz naslednjih modulov: 

 Priprava državnega proračuna: Preko tega modula se vnašajo vsi podatki za pripravo predlogov 

finančnih načrtov s strani predlagateljev finančnih načrtov in neposrednih proračunskih 

uporabnikov. Modul služi tudi vnosu obrazložitev, ki vključujejo opredelitev ciljev in kazalcev po 

programski strukturi proračuna.
1
 

 Priprava zaključnega računa: se uporablja za pripravo zaključnega računa proračuna vključno z 

obrazložitvami in poročanju o doseženih ciljnih vrednosti kazalcev, ki so bili določeni ob pripravi 

proračuna. 

 Realizacija državnega proračuna in Realizacija državnega proračuna - Načrt razvojnih programov: 

Osnovni namen teh dveh modulov je izdelava analiz in poročil po meri. Pri tem lahko uporabnik 

poljubno združuje podatke o sprejetih proračunih, veljavnem proračunu, realizaciji in predlogih 

finančnih načrtov ter jih prikazuje v poljubni hierarhični strukturi (uporaba institucionalne, 

programske, ekonomske klasifikacije, itd.) in s tem izdela takšne preglede in analize, kot jih pri 

svojem delu najbolj potrebuje. 

Ta dva modula v postopku priprave proračuna omogočata sprotno preverjanje in analize vnosov, 

kot tudi razne analize, ki so lahko v pomoč pri načrtovanju predlogov proračunov.
2
 

 Šifranti: pregled šifrantov, ki se uporabljajo pri pripravi državnega proračuna.  

 Cilji in kazalci: Modul uporabnikom
3
 omogoča pregled ciljev in pripadajočih kazalcev po 

programski strukturi proračuna, načrtovane ciljne vrednosti, izhodiščne in dosežene vrednosti 

kazalcev ter finančna sredstva za posamezne programske sklope iz strukture proračuna. Podatki 

so povzeti iz sprejetih proračunov in zaključnih računov proračunov. Modul ni namenjen vnosom 

ali spreminjanju podatkov, saj ti postopki še vedno potekajo v modulih Priprava državnega 

proračuna (ciljne vrednosti kazalcev, načrtovane finančne vrednosti) in Priprava zaključnega 

računa (dosežene vrednosti kazalcev, realizirane finančne vrednosti). Podatki v modulu Cilji in 

kazalci se dnevno osvežujejo (načrtovane vrednosti iz sistema APPrA, realizacija iz sistema 

MFERAC).
4
 

 

Za namen priprave predloga državnega proračuna se uporabljajo vsi moduli, razen modula za 
pripravo zaključnega računa. 

 

  

                                                      
1
 Funkcionalnosti tega modula so podrobneje predstavljene v tem priročniku. 

2
 Podrobneje so funkcionalnosti tega modula opisane v Uporabniškem priročniku za delo z aplikacijo SAPPrA – 

modul Realizacija državnega proračuna in Realizacija državnega proračuna NRP, ki je dostopen na spletni strani 
Ministrstva za finance (Delovna področja, Proračun, Spletna aplikacija SAPPrA). 

3
 Vsi uporabniki aplikacije SAPPrA, ki imajo pravice za modul Priprava državnega proračuna ali Priprava 

zaključnega računa proračuna, imajo dodeljene uporabniške pravice še za modul Cilji in kazalci. Uporabniki lahko 
pregledujejo cilje vseh 24 politik. Če podatki iz kakršnih koli razlogov ne morejo biti na voljo vsem, so ti v aplikaciji 
zaščiteni oz. skriti. 

4
 Podrobneje so funkcionalnosti tega modula opisane v Uporabniškem priročniku za delo z aplikacijo SAPPrA – 

cilji in kazalci. Dostopen je na spletni strani Ministrstva za finance (Delovna področja, Proračun, Spletna aplikacija 
SAPPrA). 
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Po uspešni prijavi se vam odpre pozdravno okno. Posamezni modul izberete s klikom na ustrezno 

povezavo. 

 

Slika 2.: Vstopno okno v aplikacijo SAPPrA po uspešni prijavi 

 

Če do katerega izmed modulov ne morete dostopati (povezava ni aktivna), sta možnosti dve: 

- nimate pravic za dostop do želenega modula, 
- modul trenutno ni na voljo za uporabo. 

Na pozdravnem oknu so objavljena tudi aktualna kratka obvestila (posebnosti glede aktivnosti 

modulov in roki za vnose podatkov). 
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3 FUNKCIONALNOSTI APLIKACIJE Z VIDIKA PFN IN PU VLOGE 
 

3.1 Izbira uporabniške vloge (PFN, PU) 

 

Uporabnik aplikacije lahko nastopa: 

 v vlogi predlagatelja finančnega načrta (PFN) ali 

 v vlogi proračunskega uporabnika (PU). 

V kateri vlogi bo nastopal, je odvisno od dodeljenih pravic in od uporabnikove lastne izbire. 

 

Uporabnik izbira oz. spreminja vlogo s klikom na 'Izbira vloge' v meniju Aktivnosti. Uporabniku se v 

seznamu za izbiro vloge pojavijo le tiste, za katere ima dodeljene uporabniške pravice. 

 
Slika 3.: Okno za izbiro uporabniške vloge 

 

Od izbrane vloge uporabnika je odvisno, katere funkcionalnosti bodo uporabniku na voljo (PFN oz. PU 

opravila). V primeru, ko ima uporabnik pravice za delo z več vlogami,  lahko vnaša podatke le za tisto 

organizacijsko enoto, s katero je v aplikacijo trenutno prijavljen (izbrana vloga je vidna v desnem 

zgornjem kotu ekrana). 

 
Slika 4.: Informacija o izbrani vlogi uporabnika  

 

Uporabnik, ki ima pravice za delo z več vlogami, lahko v aplikaciji z dvojnim klikom na šifro v zgornjem 

desnem delu aplikacije nastavi privzeto vlogo, ki mu bo pri nadaljnjem delu v aplikaciji na razpolago 

vsakič po izbiri modula ´Priprava državnega proračuna´.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5.: Nastavitev privzete uporabniške vloge  
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3.2 Funkcionalnosti aplikacije glede na izbrano vlogo  

 

Predlagatelj finančnega načrta (PFN) je vedno tudi proračunski uporabnik in v večini primerov je to 

ožje ministrstvo. Na primer: 
1611MINISTRSTVO Z A FIN ANCE (= PFN)  

1611 Ministrstvo za finance (= PU) 
1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja (= PU) 
1618 Uprava za javna plačila (= PU) 
1619 Urad RS za nadzor proračuna (= PU) 
1620 Finančna uprava Republike Slovenije (= PU) 

 

V tem primeru nastopa 1611 Ministrstvo za finance (ožje ministrstvo) v dvojni vlogi in sicer: 

 v vlogi PFN - predlagatelja finančnega načrta za 1611 Ministrstvo za finance in za vse svoje 
organe in organizacije v sestavi, ter 

 v vlogi PU - proračunskega uporabnika kot 1611 Ministrstvo za finance (ožje ministrstvo). 
 

Predlagatelj finančnega načrta (z vidika uporabe aplikacije SAPPrA) nastavlja limite proračunskim 

uporabnikom, določa splošne, specifične cilje in rezultate ter potrjuje posamezne predloge finančnih 

načrtov proračunskih uporabnikov ter celotni finančni načrt predlagatelja. 

 

Vloga proračunskega uporabnika je dodeljena običajno najširšemu krogu ljudi, to je tistim, ki so 

zadolženi za dejanski vnos pravic porabe v posameznem finančnem načrtu. Naloge PU-ja v povezavi 

s tem priročnikom in pripravo proračuna so zlasti: 

 Načrtovanje odhodkov in drugih izdatkov proračuna. 

 Priprava obrazložitev finančnih načrtov. 

 Priprava obrazložitev posameznih ukrepov, skupine projektov in projektov v okviru Načrta 
razvojnih programov. 

 
Proračunski uporabnik mora uskladiti in upoštevati limite, ki so bili dogovorjeni s predlagateljem 

finančnih načrtov, kajti v nasprotnem primeru predlog finančnega načrta ne more biti potrjen. 

 

Funkcionalnosti aplikacije se prilagajajo vlogi, s katero je uporabnik aplikacije vanjo prijavljen. Na 

splošno lahko funkcionalnost razdelimo na sistemske nastavitve, osnovna funkcionalnost in dodatne 

funkcionalnosti. 

 

Pregled strukture SAPPrA:  

 
PREDLAGATELJ 

FINANČNEGA NAČRTA 
PRORAČUNSKI 

UPORABNIK 

SISTEMSKE 
NASTAVITVE 

Postavljanje limitov za PU  

Izbira stolpcev Izbira stolpcev 

Zaklepanje postavk  

Potrjevanje finančnega načrta Potrjevanje finančnega načrta 

OSNOVNA 
FUNKCIONALNOST 

 Odhodki (hitri pregled - Obrazec 2) 

 Načrt razvojnih programov  
(vnos - Obrazec 3) 

Obrazložitve in cilji   
(vnos – Obrazložitve, Cilji) 

Obrazložitve in cilji   
(vnos – Obrazložitve, Cilji) 

DODATNE 
FUNKCIONALNOSTI 

Tiskanje poročil za PFN Tiskanje poročil za PU 

Preverjanje proračuna Preverjanje proračuna 

 Dodajanje in urejanje novih PP 

 Dodajanje sovlagateljev 

 Dodajanje novih skupin projektov in projektov ter ukrepov 
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4 ZAČETEK – OSNOVNE NASTAVITVE 
 

4.1 Premikanje med obrazci 

 

Aplikacija je sestavljena iz posameznih obrazcev in podobrazcev. Za premikanje med njimi sta 

namenjena:  

 menijski seznam, ki se prikazuje v levem delu ekrana ter  

 orodna vrstica na traku v zgornjem delu ekrana. 

 

Z izbiro v meniju levo lahko uporabnik za delo v aplikaciji glede na svojo vlogo izbira med naslednjimi 

sklopi funkcionalnosti: Obrazci, Proračun, Generična poročila, Šifranti in Aktivnosti. 

 

                   Vloga PFN                    Vloga PU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Slika 6.: Menijski seznam za premikanje med obrazci  
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Orodna vrstica omogoča uporabniku premikanje znotraj posameznega obrazca po podobrazcih in 

med posameznimi opravili, ki so na voljo v izbranem obrazcu. 

 
Slika 7.: Primer orodne vrstice za premikanje po podobrazcih  

 

4.2 Izbira stolpcev 

 

Z izbiro stolpcev si uporabnik sam lahko nastavi, kateri stolpci oz. podatki se mu bodo prikazovali v 

Obrazcu 2, ki je namenjen hitremu pregledovanju podatkov (za obsežnejša poročila in analize se 

uporabljata modula Realizacija državnega proračuna in Realizacija državnega proračuna – NRP). 

Stolpce izbirate v meniju 'Aktivnosti/Izbira stolpcev', kadar se nahajate v Obrazcu 2. 

 

Nekateri stolpci so privzeto že nastavljeni (v oknu za izbiro stolpcev so prikazani v desnem delu 

izbirnega okna). Običajno so to delovni aktivni stolpci, ki prikazujejo vnose podatkov po posameznih 

letih: 

- Ocena realizacije za tekoče leto, 
- Predlog proračuna ali predlog sprememb proračuna za naslednje leto (t+1), 
- Predlog proračuna za leto, ki sledi (t+2), 

 

Uporabnik lahko doda oz. izbira še med stolpci, ki so prikazani v levem delu okna. Na voljo so veljavni 

proračun, realizacija do nivoja PP/K6 (R13), realizacija NRP (NR10), FEP-i. Vse to so podatki 

preteklega dne iz sistema MFERAC. 

 

Stolpce dodajate ali odstranjujete s pomočjo puščic (levo-desno).  

  
Slika 8.: Izbira stolpcev 



 
11 

4.3 Nastavljanje limitov 

4.3.1 Vnos limitov 

Uporabnik lahko v vlogi PFN postavlja limite
5
 za vse PU-je, katerih predlagatelj finančnega načrta je.  

 

Predlagatelj finančnega načrta nastavlja limite svojim proračunskim uporabnikom po strukturi: 

predlagatelj finančnega načrta/ nadskupina tipov proračunskih postavk/  politika/ program/ 

podprogram/  skupina tipov proračunskih postavk/ proračunski uporabnik. 
 

 
Slika 9.: PFN vloga – nastavljanje limitov  

 

Limiti sami proračunskega uporabnika pri delu z aplikacijo nič ne omejujejo, dokler PU ne želi potrditi 

svojega proračuna. Takrat se izvede preverjanje. V primeru preseganja limitov PU svojega proračuna 

ne more potrditi.  

 
 

Koraki za nastavitev limitov: 

- iz menija izberite ukaz 'Obrazci/Nastavljanje limitov', 

- odprite drevo po letih in po programih do nivoja skupine tipov proračunskih postavk (s klikom 
na skupino); takrat se vam na spodnjem seznamu izpišejo proračunski uporabniki, 

- izberite vrstico v seznamu; vrstica se postavi v urejevalni način (tam kjer je vnos možen, je 
vrstica obarvana), 

- vnesite limit v izbrano vrstico. 

 

Opisane korake ponovite za vse proračunske uporabnike. Ko to končate, so limiti vneseni. Ne 

pozabite shraniti sprememb! (shranite s klikom na gumb Shrani na traku zgoraj) 

 

                                                      
5
 Limiti predstavljajo podrobnejšo delitev razreza odhodkov, ki so potrjeni na proračunski seji Vlade RS, kar je 

osnova za pripravo finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov. 
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4.3.2 Spreminjanje limitov 

PFN lahko spreminja limite toliko časa, dokler ni potrjen celotni finančni načrt predlagatelja finančnega 

načrta. Pri spreminjanju limitov lahko pride do naslednjih možnosti: 

- PU, ki je že potrdil svoj proračun, presega nove limite. V tem primeru dobita PFN, ki je spremenil 

limite, in PU sistemsko sporočilo, v katerem je zapisano, da je potrditev proračuna razveljavljena 

zaradi prekoračitve limitov; 

- PU, ki še ni potrdil svojega proračuna, presega nove limite. Ko bo PU želel potrditi svoj proračun, 

bo prejel obvestilo, da to ni možno zaradi prekoračitve limitov (če bo v času potrjevanja še vedno 

presegal limite). 

4.3.3 Informacije o limitih 

V vlogi PFN so na obrazcu Nastavljanje limitov vidni limiti po posameznih letih, politikah in 

nadskupinah tipov proračunskih postavk ter primerjava (odstopanja) med limiti, ki jih je sprejela Vlada 

RS (»Limiti Vlada«), limiti, ki jih je nastavil PFN v odnosu do PU (»Limiti PFN«), in vnosi PU.  

 
Slika 10.: Informacije o limitih – PFN vloga 

 

V Obrazcu 3 lahko PU s postavitvijo na posamezno politiko v drevesni strukturi dobi informacije o 

nastavljenih PFN limitih na ravni podprograma ter jih primerja s svojimi vnosi. 

 
Slika 11.: Informacije o limitih – PU vloga 
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4.4 Dodajanje in urejanje proračunskih postavk 

4.4.1 Dodajanje proračunskih postavk 

Postavke lahko proračunski uporabniki dodajate in urejate v vlogi PU preko orodne vrstice 

'Šifranti/Nove proračunske postavke', ki vas preusmeri v okno, kjer lahko dodajate ali uredite  nove oz. 

obstoječe proračunske postavke. 

 
Slika 12.: Dodajanje novih proračunskih postavk 

 

Vsi atributi postavke se urejajo v vodoravni vrstici. Vse na novo odprte postavke se začnejo s črko, ki ji 

sledi šifra proračunskega uporabnika, pri katerem je postavka odprta, ter zaporedna številka nove 

proračunske postavke. Tako dodeljena šifra je le začasne narave. Pravo (šestmestno) šifro Ministrstvo 

za finance določi naknadno. 

 

Uporabnik mora določiti Naziv PP, Naziv PP v angleškem jeziku, uvrstitev v podprogram (POD) in 

tip proračunske postavke (Tip PP). Zadnja dva uporabnik lahko izbere iz spustnega seznama. 

 

Uporabnik lahko spreminja atribute novih proračunskih postavk (naziv, tip..), dokler finančni načrt ni 

potrjen. 

 
Slika 13.: Urejanje proračunskih postavk 
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4.4.2 Zaklepanje postavk 

Predlagatelju finančnih načrtov je omogočeno, da v samem procesu priprave finančnih načrtov 

posameznemu PU-ju zaklene proračunsko postavko, kar pomeni, da proračunski uporabnik na 

proračunskih vrsticah znotraj te postavke ne more več vnašati sprememb. 

 
 

Koraki za zaklepanje postavke: 

- iz menija izberite ukaz 'Aktivnosti/Zaklepanje postavk'; 

- v drevesni strukturi v zgornjem delu okna izberite ustrezen PU, Bilanco; v seznamu v 
spodnjem delu okna se izpišejo ustrezne postavke; 

- izberite postavko, ki jo želite zakleniti; izbrana vrstica se postavi v urejevalni način; 

- označite postavko za zaklenjeno (kliknite na kvadratek, da se pokaže kljukica); 

- ne pozabite shraniti sprememb s klikom na ustrezno ikono za shranjevanje v orodni vrstici. 

 

 

Koraki za odklepanje postavke so enaki zgornjim, le da v tem primeru označimo postavko za 

odklenjeno (odstrani se kljukica s kvadratka).  

 

 
 

Slika 14.: Zaklepanje proračunskih postavk 
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5 OBRAZEC 3 – VNOS FINANČNIH IN DRUGIH PODATKOV O UKREPIH 

IN PROJEKTIH 
 

Vnos podatkov o projektih in ukrepih v Načrt razvojnih programov poteka preko Obrazca 3 v vlogi PU, 

ki je sestavljen iz treh vnosnih oken in sicer: Osnovni podatki, Podrobno, Dinamika. 

 
Okni Osnovni podatki in Dinamika sta enaki za projekt in ukrep, vnosi podatkov v drugo okno 
Podrobno pa se razlikujejo glede na to, ali vnašate podatke za projekt ali ukrep.  

 

5.1 Drevesna struktura obrazca 3 

Drevesna struktura Obrazca 3 sledi programski klasifikaciji (politika, program, podprogram) ter 

različnim vrstam vnosa, tako da se prikazujejo grupe: 

- SP – Skupina projektov in znotraj teh posamezni projekti, 
- U – Ukrepi. 
 

 

Slika 15.: Drevesna struktura obrazca 3 

 

Skupine projektov in ukrepi se v drevesni strukturi prikazujejo dvakrat, razlika je le v načinu sortiranja 

oz. grupiranja podatkov. Zato ni pomembno iz katere razvrstitve izhajate pri nadaljnjih vnosih. 

 V zgornjem delu drevesne strukture se skupine projektov in ukrepi razvrstijo po nosilnem 
podprogramu preko ustreznih nosilnih politik in programov. 

 V srednjem delu drevesne strukture se skupine projektov in ukrepi razvrstijo po podprogramih iz 
proračunskih postavk, iz katerih se projekti/ukrepi financirajo. 

 V spodnjem delu se prikazujejo še sofinancerski projekti oz. ukrepi. To so tisti, pri katerih 
proračunski uporabnik (trenutno izbrane vloge v SAPPrA) ni skrbnik, ampak projekt/ukrep 
sofinancira (skrbnik je drug PU), zato lahko v svojih vlogi spreminja le dinamiko projekta/ukrepa 
na svojih proračunskih postavkah. Vse ostale atribute in lastnosti lahko spreminja le skrbnik 
projekta (tisti PU, kateremu je izbrani element NRP lasten). 

 

PROJEKTI 

UKREPI 

SKUPINA PROJEKTOV 

NOSILNA POLITIKA, 

PROGRAM IN PODPROGRAM 
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Slika 16.: Razvrstitev projektov v drevesni strukturi obrazca 3 

 

Posamezni ukrepi in projekti so v drevesni strukturi podrobneje razčlenjeni še po letih in proračunskih 

postavkah. 

 

Slika 17.: Podrobna delitev projektov v drevesni strukturi obrazca 3 

 

 

 

 

SOFINANCERSKI PROJEKTI 

RAZVRŠČENO PO PODPROGRAMU 

IZ PRORAČUNSKIH POSTAVK, 

IZ KATERIH SE FINANCIRA PROJEKT 

RAZVRŠČENO PO  

NOSILNEM PODPROGRAMU 

PROJEKTA 

LETA IN PRORAČUNSKE POSTAVKE 
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5.2 Nov ukrep/projekt 

 

Dodajanje novega projekta ali ukrepa se izvede preko izbire 'Šifranti, Novi projekti/ukrepi'. V okno za 

vnos novega projekta vnesete ključne podatke projekta in sicer: 

 

- vrsta vnosa (projekt ali ukrep), 

- kratek naziv, 

- začetek financiranja, 

- konec financiranja, 

- vrednost (za vse razpoložljive vire in celotno planirano obdobje) 

- vrsto - podkategorijo vnosa (izmed 8 vrst se za ukrep vrsta avtomatsko nastavi na U - ukrep).  

 

 
Slika 18.: Dodajanje novega projekta ali ukrepa 

 

Projektom in ukrepom, ki se planirajo na novo, se šifre (v nasprotju s sistemom MFERAC) dodelijo 

avtomatsko na ustaljen način (dodelitev prve zaporedne proste šifre). 

 

Aplikacija omogoča tudi prehode med projektom in ukrepom (za projekte v pripravi), tako da se na 

Obrazcu 3.1. – Osnovni podatki označi vrsta vnosa (projekt, ukrep), v katero bi želeli spremeniti 

obstoječi vnos. S spremembo vrste vnosa se 

spremenijo tudi zahteve po atributih, ki jih je potrebno 

vnesti in urediti. Prehodi so namenjeni predvsem v 

primerih, ko med samim načrtovanjem (med pripravo) ugotovite, da glede na vsebino na novo 

oblikovani elementi načrtovanja niso ustrezni in bi jih želeli načrtovati vsebini primerno.  
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5.3 Podatki o ukrepu/projektu  

 

 
 

Slika 19.: Osnovni podatki projekta oz. ukrepa 

 

Osnovne podatke o ukrepu/projektu predstavljajo: 

 

Podatki: 

- Šifra ukrepa/projekta (šifre uporabnik ne more spremeniti) 

- Kratek in dolg naziv ukrepa/projekta ter angleški naziv 

- Začetek in konec financiranja 

- Uvrstitev v skupino projektov, če gre za projekt (izberite ustrezno skupino projektov) 

- Prednik (EP): pri projektu izberite evidenčni projekt, iz katerega projekt izhaja (če izhaja iz EP) 

 

Vrednosti: 

Vrednosti uporabnik sam ne more spreminjati. Izhajajo iz investicijske dokumentacije (izhodiščna 

vrednost se vpiše ob prvem vnosu projekta) oz. predstavljajo seštete vrednosti iz načrtovanih sredstev 

v dinamiki. 

 

Uvrstitev: 

- Vrsta projekta (kadar gre za projekt) 

- Tip projekta (kadar gre za projekt) 

- Skrbnik ukrepa/projekta 

- Nosilec investitor (NPI/PPU) 

- Nosilec investitor (Poslovni partner) 

- Nosilni podprogram ukrepa (v primeru projekta se prevzame nosilni podprogram skupine 

projektov, v katerega je ta uvrščen) 

- označitev atributov: Operacija, Državna pomoč, Program (kadar gre za projekt) 

 

Informacije: 

Prikazane so informacije o limitih, načrtovanih sredstvih na projektu,... 

 

Obvestila: 

V obvestilih se prikažejo kontrole, če podatki projekta odstopajo od ustaljenih pravil načrtovanja. 
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5.4 Podrobni podatki o projektu 

 
Slika 20.: Podrobni podatki o projektu 

 

Med podrobne podatke o projektu uporabnik vpiše: 

 

Kontaktni podatki: 

- Kontaktna oseba, telefon, e-mail, odgovorna oseba, telefon 

 

Lastnosti: 

Med lastnosti se vpisujejo datumski atributi, kot so potrditev posameznih dokumentov investicijske 

dokumentacije z oznako sklepov. 

 

Namen in cilj projekta: opisno polje, uporabnik vnese ustrezno besedilo 

 

Stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v letih, za katere se pripravlja proračun: opisno 

polje, uporabnik vnese ustrezno besedilo 

 

Teritorialne enote: 

Delež po teritorialnih enotah se lahko vpiše ali določi s pomočjo uporabe čarovnika za vnos 

teritorialnih enot (klik na gumb Čarovnik). Za podrobnejša pojasnila glej poglavje Čarovnik za vnos 

teritorialnih enot. 

 

Dinamika: 

Vrednosti v tem razdelku uporabnik ne more spreminjati. Vrednosti predstavljajo seštete vrednosti 

načrtovanih sredstev v podobrazcu Dinamika.  
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5.5 Podrobni podatki o ukrepu 

 
Slika 21.: Podrobni podatki o ukrepu 

 

 

Med podrobne podatke o ukrepu uporabnik vpiše: 

 

Kontaktni podatki: 

- Kontaktna oseba, telefon, e-mail, odgovorna oseba, telefon 

 

Pravne podlage: 

Iz seznama izberite ustrezne pravne podlage. 

 

Kazalci: 

Vnos kazalcev je povezan z določenimi konti iz ekonomske klasifikacije. Če so katerem od teh 

načrtovana sredstva, se v vrsticah pojavijo povezani vhodni kazalci. Uporabnik vnese vrednost v 

zadnji stolpec.  

 

Opis ukrepa: opisno polje, uporabnik vnese ustrezno besedilo 

 

Teritorialne enote: 

Delež po teritorialnih enotah se lahko vpiše ali določi s pomočjo uporabe čarovnika za vnos 

teritorialnih enot (klik na gumb Čarovnik). Za podrobnejša pojasnila glej poglavje Čarovnik za vnos 

teritorialnih enot. 

 

Dinamika: 

Vrednosti v tem razdelku uporabnik ne more spreminjati. Vrednosti predstavljajo seštete vrednosti 

načrtovanih sredstev v podobrazcu Dinamika.  
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5.6 Nova skupina projektov 

 

Novo skupino projektov PU določi tako, da v menijski vrstici 'Šifranti' izbere ukaz 'Nova skupina 

projektov'. V vnosno okno za dodajanje skupine projektov PU vnese kratek naziv in iz spustnega 

seznama izbere ustrezni nosilni podprogram skupine projektov.  

 
Skupini projektov se avtomatsko doda šifra, ki je sestavljena iz šifre PU-zadnji dve številki leta-črka S 
in  trimestna številka (npr. 1611-18-S001). 
 

Slika 22.: Dodajanje nove skupine projektov 

 

 

 

5.7 Uvrščanje projektov v skupino projektov in razvrščanje ukrepov ter 

projektov v nosilni podprogram 

 

Vsak posamezni projekt mora biti uvrščen v skupino projektov. Za razvrstitev projekta iz ˝neznane˝ v 

znano skupino projektov je potrebno: 

 izbrati projekt, 

 določiti atribut Spada v skupino projektov (na Obrazcu 3.1 – Osnovni podatki projekta) – 

uporabnik izbere ustrezno skupino iz nabora, ki je na razpolago, 

 shraniti izbor. 

 

Projekt avtomatično prevzame podatek o nosilnem podprogramu skupine, v katero je bil umeščen. 

 

Ukrepe uvrščamo v ustrezni nosilni podprogram neposredno z izborom ustreznega podprograma v 

polju Nosilni podprogram 2012. 
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Slika 23.: Izbira nosilnega podprograma ukrepa 

 

 
Slika 24.: Uvrstitev projekta v skupino projektov 
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5.8 Čarovnik za vnos teritorialnih enot 

 

Čarovnik za vnos teritorialnih enot vam lahko služi kot pomoč pri vnosu deležev po posameznih 

teritorialnih enotah. Čarovnik je sestavljen iz dveh oken, pri čemer v prvem izberete teritorialne enote, 

v drugem pa določite deleže. 

 
Slika 25.: Čarovnik za določitev teritorialnih enot – prvi korak 

 
V pomoč za razdelitev sta dva gumba 

- Razporedi linearno: enakomerno razdeli deleže po izbranih teritorialnih enotah 

- Razporedi po deležih: glede na vpisana razmerja (npr. 5, 3, 1) čarovnik razdeli deleže po 

posameznih teritorialnih enotah (vpisana razmerja pretvori v odstotke).  

 

Deleže lahko vpišete tudi ročno. Seštevek deležev teritorialnih enot na projektu mora biti 100%. 
 

 
Slika 26.: Čarovnik za določitev teritorialnih enot – drugi korak 
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5.9 Dinamika virov 

 

Tretji podobrazec Obrazca 3 je Dinamika projekta, ki je namenjen vnosu podatkov o virih financiranja 
projekta ali ukrepa. 
 

 
Slika 27.: Dinamika projekta 

 

Pri vnosu nove vrstice v dinamiki je potrebno upoštevati naslednji vrstni red: najprej vnesite leto, nato 

vir ter prednika (če gre za sredstva iz evidenčnega projekta), proračunsko postavko, podkonto, kliknite 

nekam v prazno polje pod tabelico (siv prostor). Ko sistem zazna novo vrstico, vam bo vrednost 

obarval sivo. Nato lahko vnesete vrednost. Na tak način lahko vnesete več vrstic in šele nato kliknete 

gumb shrani (ni potrebno shranjevati vsake vrstice posebej). Vedno vnesite vsaj 1 euro, saj vrstic, ki 

nimajo vrednosti, sistem ne shrani.  

Zelo pomembno je, da natančno sledite postopku. V primeru preskakovanja polj za vnose se namreč 

lahko pojavijo težave (vrstice ne bo mogoče shraniti). 

 

Pri Dinamiki virov je možno sortiranje po stolpcih posameznega vira kot po npr. Letu, PP -

Proračunski postavki, K6- Podkontu in Vrednosti. Možnost sortiranja je omogočena s klikom na 

posamezni stolpec. 

 

 

V dinamiki se prikaže nabor vrstic glede na to, iz katerega nivoja v drevesni strukturi obrazca 3 ste 

prešli na podobrazec Dinamika. Tako lahko dobite nabor vrstic za posamezno leto ali nabor vrstic za 

posamezno leto in izbrano postavko.  

 

Slika 28.: Izbrane vrstice dinamike projekta 
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Posamezno leto se vam prikaže šele takrat, ko so na proračunski postavki v tem letu načrtovana 

sredstva na izbranem projektu/ukrepu. Drevesna struktura namreč predstavlja nabor postavk in let, na 

katerih so sredstva že načrtovana. Če želite dodati leto v dinamiki projekta/ukrepa se postavite na 

katerokoli leto oz proračunsko postavko v poljubnem letu, izberete obrazec Dinamika in vnesete 

želene vrednosti. Ko boste spremembo shranili, bo na novo dodano leto vidno v drevesni strukturi 

osnovnega menija (isti postopek velja za novo dodano proračunsko postavko).    

 
 

5.10 Prenos podatkov 

 
 

Slika 29.: Prenos podatkov o projektu iz sistema MFERAC 

 
 

S to funkcijo lahko uporabnik na lastno željo prenese določene podatke iz sistema MFERAC v 

aplikacijo SAPPrA. Uporabnik za posamezen projekt izbere (označi s kljukico), katere podatke želi 

prenesti. Najpogosteje se ta funkcionalnost uporablja pri spremembah in popravkih posameznih 

podatkov v sistemu MFERAC. 

Opozorilo: uporabnik se mora zavedati, da prenos podatkov iz sistema MFERAC pomeni izgubo že 

vnesenih podatkov v aplikaciji SAPPrA. V primeru, ko je uporabnik že načrtoval novo dinamiko v 

aplikaciji SAPPrA in želi nato prenesti podatke iz sistema MFERAC za npr. veljavni plan za prihodnja 

leta, bo ob prenosu uporabnik na izbranem projektu ''izgubil'' dinamiko, ki jo je pred tem vnašal v 

aplikacijo SAPPrA. 

Opozorilo: podatkovni vir iz katerega se črpa podatke, se pripravi preko noči. Tako bodo prenesene 

vse spremembe, ki so bile narejene v sistemu MFERAC do 18.00 ure preteklega dne. 
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5.11 Informacije Obrazca 3 / Izvozi / Poročila 

5.11.1 Informacije 

V pomoč pri vnašanju podatkov so vam na razpolago tudi informacije o načrtovanih sredstvih na 

ravni proračunskega uporabnika (PU) in posameznih nivojih programske klasifikacije do posameznega 

projekta/ukrepa.  

 

 
Slika 30.: Informacije o projektih in ukrepih 

 

 

PU s postavitvijo na posamezno politiko v drevesni strukturi pridobi tudi informacije o nastavljenih 

PFN limitih po letih, podprogramih znotraj politike in skupinah tipov PP ter jih primerja s svojimi vnosi. 

 

 
Slika 31.: Informacije o limitih 
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5.11.2 Poročila in izvozi podatkov 

Aplikacija omogoča tudi različne oblike tiskanja projektov ter izvoz v izbranem formatu (Excel ali 

Acrobat Reader). V prvem koraku izberete obliko poročila. 

 
Slika 32.: Izbira poročila 

 

 
Slika 33.: Primer poročila 

 

V drugem koraku izberete še vrsto izvoza: 'Select a format' in 'Export'. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 34.: Izvoz poročila 
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5.12 Povezava Obrazca 2 z Obrazcem 3 

 

Obrazec 2 je z Obrazcem 3 povezan tako, da uporabnik znotraj podprograma z izbiro želene 

proračunske postavke dostopa do tistih projektov in ukrepov v Obrazcu 3, ki jih izbrana proračunska 

postavka financira. 

 

 

 
Slika 35.: Povezava Obrazca 2 in Obrazca 3 
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6 OBRAZLOŽITVE PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV TER CILJI IN 

KAZALCI  
 

6.1 Obrazci za vnos obrazložitev in ciljev  

 

Obrazložitve in opis ciljev ter kazalcev sestavljajo VNOSI po posameznih vlogah (vloga PFN, vloga 

PU), ki se vnašajo: 

 skozi obrazec Obrazložitve: Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta, oris proračunskega 

uporabnika in opis podprograma.  

 ter z vnosi skozi obrazec Cilji: Opis politike, opis programa, cilji in kazalci.  

 

 
Slika 36.: PFN in PU vloga vnosov obrazložitev 

 

6.2 Obrazec Obrazložitve 

 

Obrazložitve se urejajo na obrazcu obrazložitev, do katerega dostopate preko menija 'Obrazložitve'.  

 

6.2.1 Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta – vloga PFN 

Če v drevesni strukturi izberete PFN, se na desni prikaže vnosno okno za opis Poslanstva 

predlagatelja finančnega načrta. 

 
Slika 37.: Vnos obrazložitev – poslanstvo PFN 

PROGRAMSKA 

STRUKTURA
STRUKTURA CILJEV

PFN Opis politike PFN
Opis splošnega cilja
in pripadajočih kazalnikov

PFN Opis programa PFN Opis specifičnega cilja
in pripadajočih kazalnikov

PU Opis podprograma PFN Opis rezultata
in pripadajočih kazalnikov

PU
Opis skupine projektov/ 

ukrepa
PU Opis neposrednega učinka

in pripadajočih kazalnikov

OPIS UPORABNIKA 

(PFN, PU)

PFN
Poslanstvo predlagatelja 

finančnega načrta

PU
Oris proračunskega 

uporabnika
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6.2.2 Oris proračunskega uporabnika – vloga PU 

Če se v vlogi PU v drevesni strukturi postavite na proračunskega uporabnika, se vam odpre vnosno 

polje za oris proračunskega uporabnika.  

 
Slika 38.: Vnos obrazložitev – oris PU 

 

6.2.3 Opis podprograma – vloga PU 

Če se v vlogi PU v drevesni strukturi postavite na podprogram, se vam odpre vnosno polje za opis 

podprograma. S premikanjem po podprogramih pa se prikazujejo polja za opisa posameznih 

podprogramov. 

 
Slika 39.: Vnos obrazložitev – opis podprograma 
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6.3 Obrazec Cilji 

6.3.1 Splošno o obrazcu Cilji 

Cilji in kazalci se urejajo na obrazcu 'Cilji'. Možnosti vnosa se razlikujejo glede na to, s katero vlogo ste 

prijavljeni. PFN vloga vnaša splošne, specifične cilje in rezultate, PU vloga pa neposredne učinke. 

 

Več o povezanosti ciljev in kazalcev s programsko strukturo proračuna ter njihovo medsebojni 

odvisnosti si lahko pogledate v dokumentu Metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljev, ki 

je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za finance. 
 

 
Barve v drevesni strukturi ločujejo programsko klasifikacijo od ciljev: modra barva označuje nivo 

programske klasifikacije in rdeča barva označuje cilje pripadajoče izbranemu programskemu nivoju. 

Tako se s postavitvijo na izbrani nivo programske klasifikacije v drevesni strukturi prikaže pripadajoča 

kategorija ciljev z naborom ciljev kot to prikazujeta spodnje slike. 

 

 
Slika 40.: Drevesna stuktura obrazca Cilji 

 
Politika in splošni cilji (Primer: Prikazani so splošni cilji politike 02) 

 
Slika 41.: Prikaz splošni ciljev v obrazcu Cijli 
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Program in specifični cilji (Primer: Prikazani so specifični cilji programa 0204) 

 
Slika 42.: Prikaz specifičnih ciljev v obrazcu Cijli 

 
Podprogram in rezultati (Primer: Prikazani so rezultati k podprogramu 020401) 

 
Slika 43.: Prikaz rezultatov v obrazcu Cijli 

 

S postavitvijo na konkretni cilj lahko PFN pod Informacije vidi vse povezave med posameznimi cilji ter 

opredeljenost kazalcev. 

 
Slika 44.: Povezava med cilji v informacijah obrazca Cilji 
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6.3.2 Urejanje splošnih, specifičnih ciljev in rezultatov  (PFN vloga) ter urejanje neposrednih 

učinkov (PU vloga) 

Vloga PFN vidi samo tiste splošne in specifične cilje ter rezultate, katerih skrbnik je in tiste 

neposredne učinke, katerih skrbnik je PU v okviru posameznega PFN-ja. 

Ureditev je posledica tega, da je PFN kot vloga v aplikaciji SAPPrA prevzel naloge KPO (koordinatorja 

politike), ki je bil zadolžen za urejanje splošnih, specifičnih ciljev in rezultatov politike. Ker v isti politiki 

lahko sodeluje več PFN-jev, se ti lahko dogovorijo, da v sodelovanju vsak zase urejajo posamezne 

splošne, specifične cilje in rezultate. S tem postanejo skrbniki posameznega cilja. To je tisti, ki cilj vidi 

v svoji drevesni strukturi in ga lahko tudi ureja. Da pa bi PFN vedel, kateri so tudi ti drugi cilji in svoje 

cilje pravilno umestil v politiko, ima v enem izmed izpisov možnost pregleda vseh ciljev, ki nastopajo v 

določeni politiki. Gre za izpis ciljev za celotno politiko, ki ga kreira v KPO vlogi (npr. v vlogi KPO-01 

lahko uporabnik natisne obrazložitve za politiko 01). 

 

Cilje uporabnik pregleduje na dva načina:  

 Vloga PFN: Drevesna struktura v aplikaciji SAPPrA pokaže tiste cilje, ki jih PFN lahko ureja.  

 Vloga KPO: Izpis po politikah pokaže vse cilje politike (ne glede na to, kdo je cilje vnesel)  

Vloga PU ureja cilje na nivoju ukrepov in skupin projektov, to je neposredne učinke. 

Dodajanje in urejanje ciljev 

S postavitvijo na izbrano kategorijo ciljev se v drevesni strukturi prikažejo vsi cilji za pripadajoči 

programski nivo ter Informacije o ciljih in možnost Dodajanje novega cilja. 

 
Slika 45.: Dodajanje ciljev 

 
Če želite dodati nov cilj, se postavite na izbrano kategorijo ciljev (npr. specifični cilji) v okviru 

programskega nivoja, kjer bi cilj radi dodali, ter izberete ukaz 'Dodajanje novega cilja'. Vsakemu 

novemu cilju  je potrebno določiti: 

 naziv,  

 datum začetka in konca trajanja, 

 nadrejeni cilj iz nabora ciljev višjega nivoja (razen v primeru splošnega cilja) ter 

 šifro (le-ta se avtomatsko generira). 

 

Nadrejenost ciljev je potrebno določiti s povezavami med cilji na posameznih nivojih: 

- specifični cilj ima nadrejeni splošni cilj, 

- rezultat ima nadrejeni specifični cilj in 

- neposredni učinek ima nadrejeni rezultat. 

Splošni cilji nimajo nadrejenih ciljev. 
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Slika 46.: Določitev lastnosti novega cilja 

 

S postavitvijo na želeni cilj je le-tega možno urejati: 

- Opis cilja omogoča dodatno pojasnitev cilja 

- Druge lastnosti cilja omogočajo urejanje povezave cilja z nadrejenim ciljem, določitev obdobja, 

za katerega cilj velja ter opis podrobnejših usmeritev uporabnikom. 

 
Slika 47.: Določitev drugih lastnosti novega cilja 
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Dodajanje in urejanje kazalcev 

Kazalec dodate tako, da se postavite na izbrani cilj in izberete možnost Dodajanje kazalcev. Kazalcu v 

prvem koraku določite naziv in mersko enoto. 

 
Slika 48.: Dodajanje kazalcev 

 

 

V drugem koraku kazalcu določite še: 

- Izhodiščno vrednost v izbranem letu, 

- Ciljne vrednosti za posamezna leta (Ciljno vrednost je možno določiti le, če predhodno 

določite izhodiščno leto in izhodiščno vrednost. Ciljne vrednosti se v odvisnosti od periode 

merjenja navedejo v posebnih vnosnih vrsticah, ki zahtevajo določitev leta in pripadajoče 

vrednosti v posameznem letu (t.j. pričakovana vrednost v določenem letu oz. obdobju - 

periodi). 

 

 
Slika 49.: Izhodiščne in ciljne vrednosti kazalcev 
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Vnesete lahko še vir podatkov in podrobnejšo obrazložitev kazalca na zavihku Druge lastnosti 

kazalca. Druge lastnosti kazalca so namenjene podrobnejši metodološki opredelitvi kazalca (urejanju 

naziva, formata, merske enote, vira podatkov za merjenje,…). 

 
Slika 50.: Urejanje drugih lastnosti kazalcev 

 

Doseženih vrednosti kazalcev ne morete spreminjati, saj je ta povzeta iz obrazložitev zaključnih 

računov proračuna.  

 
Obstoječi in novi kazalci se prikažejo v drevesni strukturi pod posameznimi cilji. 

 

 
Slika 51.: Prikaz ciljev in pripadajočih kazalcev 
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6.3.3 Opis politike in programa – vloga PFN 

V obrazcu Cilji se v drevesni strukturi postavite na ustrezno politiko ali program. Na desni strani se 

vam prikaže vnosno polje za opis politike oz. programa.  

 
Slika 52.: Vnos obrazložitev – opis politike in programa 
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7 PRIPRAVA POROČIL IN ANALIZ FINANČNIH PODATKOV 
 

Izdelava poročil in analiz je v spletni aplikaciji SAPPrA mogoča v modulu Realizacija državnega 

proračuna in Realizacija državnega proračuna – Načrt razvojnih programov.  

 

Do modula Realizacija državnega proračuna lahko dostopate preko menijskega seznama Generična 

poročila, s klikom na povezavo Analiza proračuna I. in II. del, kjer lahko z izbiro stolpcev za 

posamezno leto spremljate in analizirate vnose ob pripravi finančnih načrtov ter pripravljate poročila. 

Bodite pozorni na to, s katero vlogo ste prijavljeni v posamezni modul (to je razvidno iz informacije v 

desnem zgornjem kotu). Vloga, s katero ste prijavljeni v modul za pripravo državnega proračuna ni 

vedno enaka tisti, s katero ste prijavljeni v modul Realizacija državnega proračuna. 

 

Dostop do modula Realizacija državnega proračuna – Načrt razvojnih programov je mogoč preko 

pozdravnega/vstopnega okna aplikacije. 

 

 
Slika 53.: Izdelava analitičnih poročil 

 
 

Uporabniški priročnik za delo z modulom Realizacija državnega proračuna in Realizacija 

državnega proračuna – Načrt razvojnih programov je dostopen na spletni strani Ministrstva za 

finance. Izberite: Delovna področja, Proračun, Spletna aplikacija SAPPrA. 
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8 PRIPRAVA IZPISA OBRAZLOŽITEV IN ANALIZE S PODROČJA CILJEV  
 

Skupne obrazložitve so predstavljene v dveh delih: 

 Obrazložitve posebnega dela proračuna oz. obrazložitve predloga finančnega načrta za 

PFN kot celoto ter po posameznih PU in zajema opisa poslanstva PFN oz. orisa PU, ustrezne 

umestitve v programsko klasifikacijo, opisov podprogramov ter predstavitvijo ukrepov in skupin 

projektov (vključno z neposrednimi učinki) po nosilnem podprogramu. Poročilo se kreira v PFN 

vlogi. 

 Obrazložitve politik in programov, kjer so navedeni predlagatelji finančnih načrtov, ki 

prispevajo k izvajanju politike, predstavljena je politika s programi in podprogrami vključno s 

splošnimi in specifičnimi cilji ter rezultati. Poročilo se kreira v KPO vlogi. 

 
 

Celovite obrazložitve natisnete preko povezave Cilji, Poročila. 
 

 

V končno gradivo predlogov proračunov se vključita dva kompleta obrazložitev: 

- Obrazložitve politik (poročilo je dostopno v vlogi KPO. Vsebuje opise politik in programov ter 
prikaže splošne, specifične cilje in rezultate posamezne politike). 

- Obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov (poročilo se kreira v vlogi PFN. 
Vsebuje obrazložitve PFN in vseh PU v okviru predlagatelja finančnega načrta, opise 
podprogramov, ukrepov in skupin projektov ter pripadajoče neposredne učinke). 

Uporabniki imajo kot delovni pripomoček še obrazložitve po proračunskih uporabnikih (poročilo je 
dostopno v vlogi PU in vsebuje obrazložitve PU, njegove ukrepe/skupine projektov ter pripadajoče 
neposredne učinke). 

 
Obrazložitve se generirajo v format Acrobat Reader.  

Slika 54.: Kreiranje obrazložitev 
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9 PREVERJANJE IN POTRJEVANJE PRORAČUNA 
 

9.1 Preverjanje proračuna 

Aplikacija v vsakem trenutku omogoča preverjanje usklajenosti oziroma neusklajenosti finančnega 

načrta. Tako na vlogi PFN, kot na vlogi PU se ob tem zaženejo določene kontrole (npr. preseganje 

limitov, % NRP v naslednjih letih, ...). Vse nepravilnosti vam tudi izpiše. Če nepravilnosti ni, se v oknu 

izpiše obvestilo »Ni vsebinskih napak!«. 

 

Preverjanje proračuna izberete preko menijske vrstice in sicer 'Proračun/Preverjanje proračuna'. 

Kontrole, ki se izvajajo v vlogi PFN in PU so različne, tako da je potrebno preverjanje v obeh vlogah. 

Šele, ko bodo odpravljene vse napake, bo finančni načrt mogoče tudi potrditi. 

 

Opozorila na podlagi kontrol so obarvana ali rdeče ali modro, pri čemer je rdeče opozorilo 

zavezujoče in pomeni, da uporabnik ne bo mogel potrditi svojega finančnega načrta dokler ne uredi 

vsebin, na katere je opozorjen (opozorila v povezavi s ključnimi izhodišči za pripravo proračuna in 

proračunskimi pravili kot so: limiti, umestitev v programsko klasifikacijo, določitev ciljev, obdobje 

izvajanja in financiranja,…); modro opozorilo ni zavezujoče in informira uporabnika o odstopanjih v 

predlogih finančnih načrtov od proračunskih pravil in prakse.   

 

9.1.1 Vloga PU 

 
Slika 55.: Preverjanje proračuna - PU 

 

Z izborom  lahko tako poročilo tudi natisnete.  
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9.1.2 Vloga PFN 

 

 
Slika 56.: Preverjanje proračuna - PFN 

 

 

 

9.2 Potrjevanje proračuna 

Funkcionalnost potrjevanja proračuna je namenjena tako predlagateljem finančnih načrtov kot tudi 

proračunskim uporabnikom. S potrditvijo finančnega načrta proračunski uporabnik zaključi vnos le 

tega in ga "preda" PFN-ju. Enako velja za potrjevanje obrazložitev. V primeru, da je finančni načrt 

neusklajen, potrditev ni mogoča in je predhodno potrebno odpraviti neskladja. 

 

PFN lahko potrdi celotni finančni načrt (in obrazložitve) šele, ko so potrjeni finančni načrti (in 

obrazložitve) vseh proračunskih uporabnikov tako s strani PU-ja, kakor tudi s strani PFN-ja. 
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9.2.1 Potrjevanje proračuna (za PU) 

Vsak proračunski uporabnik mora potrditi proračun, preden ga lahko Ministrstvo za finance sprejme v 

obdelavo (pred tem ga mora potrditi še uporabnikov PFN). 

 

 
Slika 57.: Kontrole ob potrjevanju proračuna 

 

 

Proračunski uporabnik potrjuje finančni načrt in obrazložitve kot celoto. 

 
 

Koraki za potrjevanje proračuna: 

- iz menijske vrstice izberite ukaz 'Proračun/Potrjevanje'; 

- odpre se okno, kjer je proračun izpisan po programih, skupinah proračunskih postavk, 
predlogu proračuna za posamezno leto in limitih; 

- z gumboma, ki se nahajata v zgornjem delu okna se potrdi celotni finančni načrt PU-ja (Potrdi 
proračun) oziroma celotne obrazložitve PU-ja (Potrdi obrazložitve). 

 
 

 

Če potrjevanje proračuna ne uspe se odpre okno, v katerem je jasno izpisano sporočilo 

˝POTRJEVANJE NI USPELO˝, pod njim pa so izpisani še vsi razlogi, zaradi katerih proračuna ne 

morete potrditi. 

 

Potrjen proračun lahko tudi sprostite – prekličete potrditev fin. načrta (vse dokler ga ne potrdi tudi 

PFN) z enakimi koraki, kot so opisani za potrjevanje proračuna (v obratnem vrstnem redu), le da v tem 

primeru izberete gumb.  
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9.2.2 Potrjevanje proračuna (za PFN) 

 
Slika 58.: Potrjevanje proračuna 

 

 
 

Koraki za potrjevanje proračuna: 

iz menijske vrstice izberite ukaz 'Proračun/Potrjevanje'; 

v seznamu izberite PU-ja, za katerega želite potrditi proračun (v stolpcih 'PU – fin. načrt' ter 'PU – 
obrazložitev' vidite, kateri PU je že potrdil svoj proračun oziroma svojo obrazložitev); 

izbrani stolpec se postavi v urejevalni način, urejate lahko samo zadnja dva stolpca, to sta 
stolpca 'PFN – fin. načrt' in 'PFN – obrazložitev'; 

vklopite potrditveno stikalo (v stikalu se izriše kljukica) in pritisnete ikono za shranjevanje v 
orodni vrstici, s čimer shranite spremembe; 

s potrditvenim stikalom v zgornjem delu okna se potrdi celotni finančni načrt oziroma obrazložitev 
PFN-ja.  

 
 

 

Potrjen proračun lahko tudi ˝odpotrdite˝ (vse dokler ga ne potrdi tudi Ministrstvo za finance) z enakimi 

koraki, kot so opisani za potrjevanje proračuna (v obratnem vrstnem redu), le da v tem primeru 

izklopite potrditveno stikalo (v stikalu ne sme biti kljukice). 

 


