
   

  

 

 

KPK, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana 
tel.: 01 400 5710 / fax: 01 478 84 72 
anti.korupcija@kpk-rs.si / www.kpk-rs.si 
 
1/3 

 

INTEGRITETA, ODGOVORNOST, 

VLADAVINA PRAVA 
 

 

 

DOSTOP DO PODATKOVNIH BAZ APLIKACIJE ERAR 
 

Komisija za preprečevanje korupcije želi vsem državljanom, zlasti pa zainteresirani javnosti in raziskovalcem 

omogočiti prost dostop do nabora podatkov. Zato zagotavljamo programski vmesnik do podatkov v strojno 

berljivi obliki. Opis se nahaja na http://erar.si/doc/. 

Poleg tega omogočamo dostop tudi do same podatkovne baze v strojno berljivi obliki, ki jo zainteresirani 

uporabniki lahko uporabijo pri nadaljnji obdelavi teh podatkov. S to objavo želi komisija še povečati 

transparentnost porabe javnih sredstev, hkrati pa državljane spodbuditi k še aktivnejšemu nadzoru nad 

porabo državnega denarja. 

Če boste objavljene podatke uporabili za pripravo morebitne nove analize ali aplikacije, bomo veseli, če nas 

o tem obvestite. Prav tako bomo veseli vsakršnega sodelovanja, ki bi pripomoglo k še večji transparentnosti 

javne porabe. 

OPOZORILO: podatki se lahko brez opozorila spremenijo tudi za nazaj v primeru, da se zaradi povezav na 

dodatne vire podatkov ugotovi, da čiščenje podatkov ni bilo izvedeno popolno oz. je bilo izvedeno preveč 

učinkovito. 

 

Podatki o mesečnih seštevkih prejetih sredstev po posameznih proračunskih uporabnikih 

in prejemnikih javnih sredstev 

 

Podatki se nahajajo v CSV tekstovnih datotekah (posamezna polja so ločena s podpičjem) v Unicode (UTF-8) 

formatu z Unix/Linux koncem vrstice. Prva vrstica datoteke vsebuje imena podatkovnih atributov. V 

datotekah se nahajajo podatki za vsako leto posebej (od leta 2003 dalje), za zadnje leto pa za vsak mesec 

posebej. Posamezna datoteka je kompresirana v .gz obliko. 

Opis strukture podatkov 

 
 Polje Opis polja Oblika 

sifra_pu  Šifra proračunskega uporabnika. 
 
Šifre proračunskih uporabnikov se nahajajo v Registru proračunskih 
uporabnikov 
(http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=354). Za 

Celo število 
(integer) 

http://erar.si/doc/
http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=354
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nekatere ukinjene organe so šifre proračunskih uporabnikov dodane 
ročno. 

davcna_stevilka  Davčna številka poslovnega subjekta, ki je prejel proračunska 
sredstva. 
 
Seznam davčnih zavezancev je dostopen na spletni strani DURS 
(http://www.fu.gov.si/javne_objave/seznami_davcnih_zavezancev/) 
oziroma v Ajpes PRS registru (http://www.ajpes.si/prs/). 

Celo število 
(integer) 

leto  Leto prejema proračunskih sredstev. Celo število 
(integer) 

mesec  Mesec prejema proračunskih sredstev. Celo število 
(integer) 

vsota_prejemkov  Skupna vsota vseh mesečnih prejemkov v EUR (vključno s 
fiduciarnimi posli in nepovratnimi sredstvi), ki jih je poslovni subjekt 
prejel od proračunskega uporabnika. 

Število 
(numeric 
16.4), 
decimalno 
ločilo je pika. 

nepovratna_sredstva  Ocena vsote nepovratnih sredstev, ki jih je poslovni subjekt prejel 
od proračunskega uporabnika. 
 
Ocena je izdelana na podlagi namena transakcije. 
 
Od 1.2.2016 komisija več ne prejema podatkov o namenu 
transakcije iz katerih bi bilo mogoče ugotoviti, ali gre za nepovratna 
sredstva. 

Število 
(numeric 
16.4), 
decimalno 
ločilo je pika. 

fiduciarni_posli  Skupna vsota mesečnih prejemkov, ki jih je poslovni subjekt prejel 
od proračunskega uporabnika na svoj fiduciarni račun. 

Število 
(numeric 
16.4), 
decimalno 
ločilo je pika. 

 

Podatki o posameznih finančnih transakcijah proračunskih uporabnikov 

 

Podatki se nahajajo v CSV tekstovnih datotekah (posamezna polja so ločena z vejico) v Unicode (UTF-8) 

formatu z Unix/Linux koncem vrstice. Prva vrstica datoteke vsebuje imena podatkovnih atributov. V 

datotekah se nahajajo podatki za vsako leto posebej (od leta 2003 dalje), za zadnje leto pa za vsak mesec 

posebej. Posamezna datoteka je kompresirana v .gz obliko. 

Opis strukture podatkov 

Polje  Opis polja  Oblika 

podracun_v_breme Številka podračuna v breme. 
 
Oznake podračunov proračunskih uporabnikov se nahajajo v 
Registru proračunskih uporabnikov 
(http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=354). 

Besedilo 
(text) 

datum_transakcije Datum izvedbe transakcije.  Datum 
(date) 

http://www.fu.gov.si/javne_objave/seznami_davcnih_zavezancev/
http://www.ajpes.si/prs/
http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=354
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znesek_transakcije Znesek transakcije.  Število 
(numeric 
16.4), 
decimalno 
ločilo je pika. 

oznaka_valute_trans
akcije 

Oznaka valute transakcije. 
 
Valute so označene v ISO 4217 formatu. 

Besedilo 
(text) 

racun_v_dobro Transakcijski račun prejemnika. 
 
Oznake transakcijskih računov se nahajajo v Ajpes RTR registru 
(http://www.ajpes.si/eRTR). 

Besedilo 
(text) 

naziv_prejemnika Naziv prejemnika. 
 
Nazivi prejemnikov se ob pripravi plačilnih nalogov vnašajo ročno, 
zato vnosi vsebujejo napake. 

Besedilo 
(text) 

maticna_stevilka Matična številka prejemnika. 
 
Matične številke poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji se 
nahajajo v Ajpes PRS registru (http://www.ajpes.si/prs/). 

Besedilo 
(text) 

davcna_stevilka Davčna številka poslovnega subjekta, ki je prejel proračunska 
sredstva. 
 
Seznam davčnih zavezancev je dostopen na spletni strani DURS 
(http://www.fu.gov.si/javne_objave/seznami_davcnih_zavezancev/) 
oziroma v Ajpes PRS registru (http://www.ajpes.si/prs/). 

Celo število 
(integer) 

sifra_pu Šifra proračunskega uporabnika. 
 
Šifre proračunskih uporabnikov se nahajajo v Registru proračunskih 
uporabnikov 
(http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=354). Za 
nekatere ukinjene organe so šifre proračunskih uporabnikov dodane 
ročno. 

Celo število 
(integer) 

identifikator Enolični identifikator transakcije. 
 
Podatek predstavlja enolični identifikator posamezne transakcije (t.i. 
reklamacijska številka), pod katerim transakcijo vodi Uprava RS za 
javna plačila. 

Besedilo 
(text) 

namen Namen nakazila. 
 
Nameni nakazil se ob pripravi plačilnih nalogov vnašajo ročno, zato 
vnosi vsebujejo napake. Za nakazila manjša od 2000 EUR so podatki 
o namenih zaradi varstva osebnih podatkov odstranjeni. 
 
Od 1.2.2016 komisija ne prejema več popolnih podatkov o namenu 
transakcij. V primeru, ko namen na prvih sedmih mestih vsebuje 
numerične znake, so v polju namen navedeni ti znaki. 

Besedilo 
(text) 

 

http://www.ajpes.si/prs/
http://www.fu.gov.si/javne_objave/seznami_davcnih_zavezancev/
http://www.ajpes.si/prs/
http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=354

