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1. Uvod 

1.1. Namen dokumenta 

Dokument je namenjen razvijalcem programske kode in je sestavni del razpisne dokumentacije za 
izvedbo javnega naročila za informacijsko rešitev za vpis in vodenje podatkov o poslovnih subjektih v 
PRS. Iz njega je razviden obstoječ način delovanja PRS in potrebne spremembe zaradi prenove in 
prehoda iz tehnološke osnove Oracle na Microsoft.  
Dokument je izdelan na način primerjave obstoječega in novega delovanja sistema s poudarjenimi 
zahtevami za spremembe v sivem ozadju. 
 

1.2. Definicije, kratice in okrajšave 

Aplikacija PRS 
Nova spletna aplikacija za vpis in vodenje podatkov o vseh 
poslovnih subjektih v PRS (na Microsoft tehnologiji) 

Vmesnik PRS 
GD/SP 

Obstoječa aplikacija za vpis in vodenje podatkov o gospodarskih 
družbah (GD) in samostojnih podjetnikih (SP) v PRS (na Oracle 
Forms/Reports tehnologiji) 

PRS Drugi PS 
Obstoječa aplikacija za vpis in vodenje podatkov o drugih 
poslovnih subjektih (PS) v PRS (na Oracle Forms/Reports 
tehnologiji) 

CEH Centralna elektronska hramba 

CKE Centralna kazenska evidenca 

CRP Centralni register prebivalstva 

DŠ Davčna številka 

EDP Evidenca digitalnih potrdil 

EMŠO Enotna matična številka občana 

e-Pooblastila 
Podsistem spletnega portala AJPES, ki ga uporabljajo spletne 
aplikacije za preverjanje 
pravic uporabnikov portala za uporabo posameznih storitev AJPES 

e-Objave 
Sistem za objavo določenih podatkov in listin na spletnem portalu 
AJPES  

FURS Finančna uprava Republike Slovenije 

GURS Geodetska uprava Republike Slovenije 

HKOM Komunikacijsko omrežje državnih organov 

INDOC Interni informacijski sistem za upravljanje dokumentov 

IRSD Inšpektorat Republike Slovenije za delo 

IS Informacijski sistem 

KDP Kvalificirano digitalno potrdilo 

KGJI Kataster gospodarske javne infrastrukture 

KS Kataster stavb 

MNZ Ministrstvo za notranje zadeve 

MRVL Register motornih vozil 

MŠ Matična številka 

PRS Poslovni register Slovenije 

PRS2 Nov informacijski sistem PRS na MS SQL tehnologiji 

RDL Register dejanskih lastnikov 

RPE Register prostorskih enot 

RPE Register prostorskih enot 
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RTR Register transakcijskih računov 

RZD Register davčnih zavezancev 

RZPP Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin 

SODD Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo 

SPOT Državni portal za poslovne subjekte in samostojne podjetnike 

VPO Vpisnik prostovoljskih organizacij 

ZK Zemljiški kataster 

1.3. Vsebina dokumenta 

V dokumentu so opisane vse pomembnejše tehnične zahteve, ki jih je potrebno izvesti za izdelavo nove 
Aplikacije PRS. Opisan je tehnični model delovanja, izmenjava podatkov preko spletnih in drugih 
servisov, ažuriranje podatkov v transakcijski bazi PRS, zahteve za izgradnjo novega podatkovnega 
modela PRS in ostale tehnološke zahteve.  
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2. Tehnični model delovanja PRS 

Obstoječi (Slika 1) in prenovljen tehnični model delovanja PRS (Slika 2) v osnovi razdelimo na 
transakcijski in distribucijski sistem. V transakcijskem sistemu se podatki pripravljajo, kontrolirajo, 
shranjujejo, popravljajo in objavljajo, v distribucijskem sistemu pa so namenjeni zgolj za poizvedovanje 
s strani različnih drugih aplikacij, skript in servisov oz. se pripravljajo za ponovno uporabo za zunanje 
naročnike. 
 

 
Slika 1: Obstoječi tehnični model delovanja PRS 

 
Slika 2: Prenovljen tehnični model delovanja PRS 
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Prenovljen tehnični model delovanja PRS prikazuje povezanost podatkovnih baz PRS na podatkovnih 
strežnikih MS SQL in Oracle z različnimi aplikacijami in sistemi. Na podatke v novi transakcijski 
podatkovni bazi PRS (MS SQL, oranžne barve) vpliva nova Aplikacija PRS ter različne vrste prenovljenih 
paketnih obdelav. Na t.i. obstoječo glavno distribucijsko podatkovno bazo PRS (MS SQL, zelene barve) 
in obstoječo distribucijsko (prej v vlogi transakcijske) bazo PRS (Oracle, zelene barve) vpliva nov proces 
transformacije podatkov (rdeče barve) iz transakcijskega dela. Ostale tri obstoječe distribucijske baze 
PRS (MS SQL, modre barve) se preslikujejo z dnevnim zamikom iz glavne distribucijske in proces 
preslikave ostane nespremenjen. 
 
Glavne spremembe oz. zahteve se nanašajo v tehničnem modelu delovanja na transakcijski del in so 
sledeče: 

1. Vzpostavi se enotna aplikacija za vpis in vodenje podatkov o vseh poslovnih subjektih v PRS - 
Aplikacija PRS 

2. Modificira se obstoječa aplikacijska logika ažuriranje podatkov iz Oracle na MS SQL (t.i. paketne 
obdelave) 

3. Prenovijo se nekateri spletni in drugi servisi za izmenjavo podatkov 
4. Oracle transakcijska baza PRS se nadomestil z novo MS SQL transakcijsko bazo PRS  
5. Oracle transakcijska baza PRS se ne opusti, temveč nastopi v vlogi distribucijske baze PRS za 

servisiranje podatkov za ostale Oracle aplikacije 
6. Proces replikacije podatkov iz obstoječe Oracle transakcijske baze PRS na obstoječo MS SQL 

distribucijsko bazo PRS se nadomesti s procesom transformacije iz nove MS SQL transakcijske 
baze PRS na obstoječo MS SQL distribucijsko bazo PRS ter na obstoječo Oracle distribucijsko 
(prej transakcijsko) bazo PRS. 

 
V nadaljevanju je opisan obstoječ način priprave, obdelave podatkov v informacijskem sistemu PRS ter 
njihova objava, vrste ažuriranja podatkov ter značilnosti transakcijskega podatkovnega modela. Opisan 
je nov proces transformacije podatkov in njihova distribucija v obstoječe MS SQL baze. 

2.1. Priprava, obdelava in objava podatkov 

Podatki o poslovnih subjektih se preko sistema SPOT vpisujejo v bazo PRS posredno s pomočjo 
obstoječe aplikacije Vmesnik PRS GD/SP. Vloga se pripravi v sistemu SPOT od koder se posreduje 
v aplikacijo Vmesnik PRS GD/SP. V aplikaciji Vmesnik PRS GD/SP se  vloga kontrolira in obdeluje oz. 
se vodi registracijski postopek. Postopek se konča ali z vpisom podatkov v bazo PRS ali z vrnitvijo vloge 
nazaj na SPOT v dopolnitev ali zavrnitev ali njeno zavrženje. 
 
Podatki sem se med SPOT in aplikacijo Vmesnik PRS izmenjujejo v XML obliki. Ob sprejemu vloge v 
aplikacijo Vmesnik PRS GD/SP se opravi kontrola XML sheme ter kontrola obveznih 
podatkov in prilog.  Zadnja faza sprejema vloge je priprava odzivnega XML za SPOT, ki sprejem vloge v 
aplikacijo Vmesnik PRS GD/SP potrdi ali zavrne z obrazložitvijo. 

 

Aplikacija Vmesnik PRS GD/SP skrbi za registracijski postopek vpisa poslovnega subjekta v PRS. V 
postopku se tvorijo dokumenti (sklepi,…), ki se arhivirajo v sistemu INDOC. V primeru uspešnega vpisa 
v PRS se dokumenti objavijo v sistemu eObjave na portalu AJPES (https://www.ajpes.si/eObjave/), 
se vročijo elektronsko oziroma po pošti ter se posredujejo nazaj na portal SPOT. V 
primeru neuspešnega vpisa v PRS (zavrnitev, dopolnitev,...) ne pride do sprememb v podatkovni bazi 
PRS. Nastali dokumenti/obvestilo se preko aplikacije Vmesnik PRS GD/SP posredujejo nazaj na portal 
SPOT v dopolnitev vloge oz. kot obvestilo o njeni zavrnitvi.  
 

Drugi poslovni subjekti se preko obstoječe aplikacije PRS Drugi PS vpisujejo v transakcijsko bazo PRS 
neposredno in ne preko portala SPOT in vmesniškega sistema. 
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Opustita se obstoječi aplikaciji Vmesnik PRS -GD/SP in aplikacija PRS Drugi PS izdelani s tehnologijo 
Oracle Forms/Reports ter se pripravi enotna Aplikacija PRS  na Microsoft tehnološki osnovi. 

2.2. Ažuriranje podatkov 

Ažuriranje določenih podatkov se v transakcijski podatkovni bazi PRS izvaja preko t.i. paketnih obdelav 
enkrat dnevno. S paketnimi obdelavami se usklajujejo podatki PRS z zunanjimi referenčnimi registri 
(CRP, RDZ, seznam računov, odprtih v tujini, RPE) in ažurirajo šifranti naslovov s podatki GURS (RPE).  
 
Pripravi se modifikacija obstoječe programske logike ažuriranja podatkov za posamezno paketno 
obdelavo. Obstoječi koncepti delovanja so opisani v poglavju Ažuriranje podatkov v transakcijski bazi 
PRS. 

2.3. Transakcijski podatkovni model 

Obstoječi transakcijski podatkovni model PRS je zasnovan kot denormaliziran relacijski podatkovni 
model. Vsebuje podatke o vseh aktivnih (in izbrisanih) poslovnih subjektih v PRS. Podatkovni model 
sestavljajo tabele ter relacije med njimi. Med tabelami se večinoma uporablja tip relacije ena proti 
mnogo (1:M). Glavna podatkovna tabela aktivnih poslovnih subjektov je ENOTA in je preko 
identifikatorja enota (primarni ključ) povezana na večino ostalih podatkovnih tabel, v katerih kolona 
Enota nastopa kot tuj ključ. Tabele šifrantov so povezane na podatkovno tabelo ENOTA oz. na ostale 
podatkovne tabele, lahko pa se povezujejo tudi  med seboj. 
  

Pripravi se nov podatkovni model PRS (nova transakcijska baza PRS) v katerem bodo podatki 
normalizirani, kar pomeni, da nastopajo samo enkrat (brez redundance oz. podvajanja istih 
podatkov). Primer: v kolikor je Janez Novak zastopnik v različnih poslovnih subjektih, je kot fizična 
oseba vpisan v podatkovno tabelo samo enkrat, ipd. Več v poglavju Zahteve za izgradnjo novega 
podatkovnega modela PRS. 

2.4. Transformacija podatkov 

Trenutno poteka sinhronizacija podatkov (na 6 minut po presekih in enkrat na dan v celoti) med 
obstoječo Oracle transakcijsko podatkovno bazo PRS in med MS SQL glavno distribucijsko bazo. 
Podatkovni strukturi distribucijske in transakcijske baze sta v obstoječem sistemu enaki. 
 
Proces sinhronizacije se opusti in se pripravi proces transformacije podatkov, ki poteka med novo 
transakcijsko bazo PRS in dvema obstoječima distribucijskima bazama: glavno distribucijsko bazo PRS 
(MS SQL) ter distribucijsko (prej transakcijsko) bazo PRS (Oracle). Proces transformacije zagotavlja 
prepis in modifikacijo podatkov iz novega transakcijskega, normaliziranega podatkovnega modela 
v  obstoječa distribucijska podatkovna modela, kjer so podatki strukturirani v denormalizirani obliki 
(redundanca podatkov). Transformacija podatkov se naj izvaja v realnem času, brez časovnega 
zamika.  

2.5. Distribucija podatkov 

Distribucijske baze PRS (MS SQL) delujejo kot vir podatkov za njihovo poizvedovanje s strani vseh 
povezanih aplikacij, kot vir podatkov za najrazličnejše uporabniške poizvedbe za potrebe analiz, 
statistik ipd. ter kot vir podatkov za delovanje sistema za pripravo podatkov za ponovno 
uporabo  za potrebe zunanjih naročnikov. Distribucijske baze PRS se polnijo preko procesa preslikave 
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podatkov iz glavne distribucijske baze. Proces preslikave deluje na način enodnevnega zamika 
podatkov. 
 
Opomba: Ni predvidenih sprememb. 

2.6. Migracija podatkov 

Pripravi se  nabor preslikav vseh atributov in aplikacisjka logika transformacije podatkov iz 
denormalizirane obstoječe podatkovne baze PRS (Oracle) na novo transakcijo bazo PRS (MS SQL).  
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3. Izmenjava podatkov preko spletnih in drugih servisov 

Izmenjava podatkov preko spletnih in drugih servisov opisuje izmenjavo podatkov med podatkovnimi 
bazami PRS in SPOT ter med Aplikacijo PRS in zunanjimi IS za potrebe postopkov preverjanja omejitev 
vpisa poslovnega subjekta v PRS. 

3.1. Izmenjava podatkov med Aplikacijo PRS in drugimi sistemi 

Izmenjava podatkov med bazami PRS in SPOT zagotavlja t.i. Integrator. Izmenjava podatkov poteka 
prek protokola https v omrežju HKOM. Komunikacija je zaščitena s kvalificiranim digitalnim potrdilom 
(KDP) na strežniški in odjemalčevi strani.  
 
Obstoječa shema izmenjave podatkov med bazami PRS in SPOT ponazarja Slika 3, posodobljena shema 
pa je ponazorjena na Slika 4. 
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Slika 3: Obstoječa shema izmenjava podatkov med bazami PRS in SPOT 

Delovanje spletnih servisov se prilagodi na delovanje nove Aplikacije PRS. 
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 V nadaljevanju dokumenta je opisano osnovno delovanje spletnih in drugih servisov. Podrobnejša 
tehnična navodila o delovanju spletnih servisov so opisana v internih dokumentih. 
 
 

 
Slika 4: Posodobljena shema izmenjava podatkov med bazami PRS in SPOT 
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3.1.1. Spletni in drugi servisi za sprejem vloge iz portala SPOT 

Vlogo Integrator posreduje spletnemu servisu wsAjpesVemGd, ki preveri skladnost podatkov s shemo 
in veljavnost podpisa dokumenta ter v trenutnem sistemu PRS vlogo (XML datoteko) zapiše na AJPES 
file sistem. 
 
Windows servis serVemSprejemGD  XML datoteko v trenutnem sistemu PRS prebere iz AJPES file 
sistema. Iz vsebine XML datoteke servis dobi informacije o morebitnih prilogah iz CEH in jih prek klica 
servisa integratorja evem-ceh/services/DocumentBrowserService prevzame (zapiše na AJPES file 
sistem). Vlogo prenese na Vmesnik PRS GD/SP in kreira zapis s pozitivnim odgovorom.  
 
Pri pripravi vloge za registracijski postopek GD se kliče servis wsPrsNaziv za pripravo seznama 
podobnih imen. 
 

A. Spletni servis wsAjpesVemGd 

 
Navodila za uporaba spletnega servisa wsAjpesVemGd so opisana v internem dokumentu »Protokol 
vmesnika eVem-integrator in AJPES PRS«. 
 
Spletni servis wsAjpesVemGd se prilagodi na delovanje za dostop do nove Aplikacije PRS. 
 

B. Windows  servis serVemSprejem 

 
Navodila za uporabo Windows servisa serVemSprejem so opisana v internem dokumentu »Programska 
dokumentacija Windows servisa serVemSprejem« . 
 
Windows servis serVemSprejem se prilagodi na delovanje za dostop do nove Aplikacije PRS. 
Windows  servis se prilagodi, da priloge zapiše v podatkovno bazo in ne na AJPES file sistem. 
 

C. Spletni servis evem-ceh/services/DocumentBrowserService 

 
Navodila za uporabo spletnega servisa evem-ceh/services/DocumentBrowserService so opisana v 
internem dokumentu »Dostop do CEH preko spletnih storitev« . 
 
Opomba: Ni predvidenih sprememb. 
 

D. Spletni servis wsPrsNaziv 

 
Preverjajo se obstoječa imena iz distribucijske baze PRS in imena nameravanih firm ter firm v postopku 
registracije v obstoječi aplikaciji Vmesnik PRS GD/SP. 
 
Opomba: Spletni servis se prilagodi na delovanje za dostop do nove Aplikacije PRS. 
 

E. Prevzem vloge v Aplikacijo PRS  

 
Ob prevzemu vloge v aplikacijo Vmesnik PRS GD/SP se na podlagi pridobljenih podatkov (vrsta predloga 
in namen vloge) iz sistema SPOT določijo nove vrednosti podatkov o vrsti predloga, o tipu postopka in 
tipu vpisa. 
 
Obstoječ postopek prevzema vloge v aplikaciji Vmesnik PRS GD/SP iz portala SPOT: 
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- konverzija vrste predlogov (glede na vrednost predloga iz XML datoteke iz SPOT portala se 
določijo nove vrednosti vrsta predloga, tip postopka, tip vpisa in tip vloge), 

- deklaracija internih spremenljivk za nadrejene subjekte – »mamo« (napolni interne 
spremenljivke s podatki iz XML, za potrebe kasnejšega polnjenja začasnih tabel), 

- izbris predhodnih vlog, v primeru če je predlagan datum vpisa večji od trenutnega datuma, 
- pošiljanje obvestila referentu po elektronski pošti v primeru spremembe vložene prijave, 
- deklaracija internih spremenljivk za podrejene subjekte (podružnice oziroma poslovne enote) 

– »hčere« (napolni interne spremenljivke s podatki iz XML, za potrebe kasnejšega polnjena 
začasnih tabel), 

- kreiranje številke vloge, 
- prepis podatkov nadrejenih poslovnih subjektov iz začasnih tabel v fizične tabele, izvedba 

kontrol in prepis ostalih podatkov iz PRS, 
- shranjevanje XML prilog prejetih iz portala SPOT in arhiviranje prilog v podatkovne tabele, 
- določitev organa (sodišče oziroma izpostava AJPES), ki bo obdelovala vlogo, 
- prepis podatkov podrejenih poslovnih subjektov iz začasnih tabel v fizične tabele, izvedba 

kontrol in prepis ostalih podatkov iz PRS. 
 
V postopku prevzema vloge v aplikacijo Vmesnik PRS GD/SP se izvedejo tudi postopki: 
 

- kontrola in vpisovanje napak v primerih neuspešnega prevzema vloge, 
- izvedba algoritma za vpis sodišča, 
- izvedba algoritma za vpis organa (sodišče oziroma izpostava AJPES),  
- ažuriranje podatkov o glavni dejavnosti SKD, 
- ažuriranje podatkov za BRIS, 
- priprava odgovora glede sprejema in oddaje podatkov iz portala SPOT, 
- kontrola in zapisovanje napak pri obdelavi izhodnih podatkov, 
- določitev MŠ za nadrejeni in podrejeni subjekt, 
- določitev davčne številke podrejenega subjekta glede na davčno številko nadrejenega 

subjekta, 
- avtomatske konverzije nekaterih posebnih znakov, 
- določitev izpostave podrejenega subjekta glede na izpostavo nadrejenega subjekta, 
- branje šifre organa nadrejenega subjekta. 

 
Izdela se nova programska logika  prevzema vloge iz portala SPOT v novo Aplikacijo PRS oziroma se 
prilagodi obstoječa programska logika iz PL/SQL (Oracle) na MS SQL. 
 

F. Spletni servis wsPrsStatusi 

 
V fazi dopolnjevanja vloge s strani uporabnika Integrator prek klica spletnega servisa wsPrsStatusi 
preveri stanje zadeve v aplikaciji Vmesnik PRS GD/SP, v določenih primerih (vrstah postopka) prek 
istega servisa pridobi tudi podatke o lastniških deležih uporabnika iz KDD. 
 
Navodila za uporabo spletnega servisa wsPrsStatusi so opisana v internem dokumentu »Protokol 
vmesnika eVem-integrator in AJPES PRS« . 
 
Spletni servis wsPrsStatusi se prilagodi na delovanje za dostop do nove Aplikacije PRS. 
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3.1.2. Spletni servisi za prenos in objavo dokumentov 

A. Prenos dokumentov v INDOC 

 
V obstoječem sistemu se prepisujejo izhodni dokumenti (sklepi, odredbe, …) iz aplikacije VmesnikPRS 
GD/SP in aplikacije PRS Drugi PS v Ajpesov interni arhivski sistem INDOC (na MS SQL)  preko aplikacije 
napisane v .NET, ki se izvaja enkrat dnevno.  
 
Obstoječ postopek prepisa dokumentov iz .NET aplikacije v INDOC: 
 

- v INDOC se prepisujejo dokumenti na podlagi statusa poslovnega dogodka, statusa podpisa oz. 
za tiste dokumente, ki so imeli ustrezno zaključen postopek, 

- priprava ustreznih izhodnih podatkov za INDOC sistem z ustreznimi vhodnimi parametri, 
- izvedba akcij za arhiviranje podatkov v INDOC sistem, 
- ažuriranje statusov v INDOC izvorni tabeli glede na uspešnost oziroma neuspešnost arhiviranja 

dokumentov, 
- ponavljanje postopka arhiviranja v primeru izvedbe neuspešnih arhiviranj dokumentov 

(vračanje napak ob neuspešnem izvajanju postopka), 
- beleženje števila prepisanih dokumentov ob zaključku obdelave, 
- izvajanje kontrol ob dnevnem prepisu dokumentov v INDOC (število prepisanih in ažuriranih 

dokumentov se zapisuje v obstoječi Oracle podatkovni bazi). 
 
Izdela se nova aplikacijska logika za sprotno (in ne dnevno) pošiljanje dokumentov iz nove Aplikacije 
PRS v INDOC sistem. Obstoječa aplikacija (.NET ) za dnevni prepis v INDOC se opusti. 
 

B. Objava  dokumentov v eObjave 

 
Obstoječ postopek prepisa dokumentov iz aplikacije Vmesnik PRS GD/SP v eObjave (na MS SQL): 
 

- javne objave izhodnih dokumentov iz aplikacije Vmesnik PRS GD/SP v eObjave se izvajajo 
sočasno s pošiljanjem sklepa na portal SPOT, 

- v eObjave se objavi samo povezava (link) do dokumentov, ki so na file sistemu, 
- za objavo se pripravljajo samo določeni dokumenti na podlagi določenih statusov vrst objave 

in vrste dokumentov v aplikaciji Vmesnik PRS GD/SP, 
- ponavljanje postopka objave do uspešne izvedbe objave (ustrezna kontrola napak). 

 
Pošiljanje podatkov  in dokumentov v sistem eObjave se prilagodi na delovanje nove Aplikacije PRS. 
 

C. Posredovanje dokumentov Integratorju 

 
Servis serVemOddaja pošilja dokumente integratorju. Pošilja (negativne in pozitivne) odgovore, 
zahtevke za dodelitev davčne številke (samo za GD), odredbe z zahtevami po dopolnitvah vlog, ter 
končne sklepe.  
 
Navodila za uporabo Windows servisa serVemOddaja so opisana v internem dokumentu »Programska 
dokumentacija Windows servisa serVemOddaja«   
 
Windows sevis serVemOddaja se prilagodi na delovanje nove Aplikacije PRS. 
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D. Elektronsko vročanje dokumentov 

 
Za vloge, kjer je na vlogi naveden naslov za elektronsko vročanje, se ob kreiranju dokumenta kreira 
tudi dokument v obliki za evročanje. Tako pripravljene dokumente servis serVemVrocanje podpiše in 
jih posreduje ustreznemu ponudniku storitve evročanja. Isti servis prevzema vročilnice. 
 
Navodila za uporabo Windows servisa serVemVrocanje so opisana v internem dokumentu 
»Programska dokumentacija Windows servisa serVemOddaja« . 
 
Windos servis serVemVrocanje se prilagodi na delovanje nove Aplikacije PRS. 

3.1.3. Dostopi za potrebe postopkov preverjanja omejitev 

V postopkih registracije poslovnega subjekta se v Aplikaciji PRS v določenih primerih preverjajo 
omejitve vpisa.  Med preverjanje omejitev vpisa poslovnega subjekta v PRS spadajo poizvedbe do 
evidenc kot so CKE, FURS, IRSD in eINSOLV. 
 

E. Evidenca CKE 

 
V obstoječem sistemu AJPES referent iz spletne aplikacije CKE (Ministrstvo za pravosodje) pridobi na 
osnovi ročno vnesenih podatkov (EMŠO, MŠ, Ime, Priimek, …) elektronski dokument o nekaznovanosti 
poslovnega subjekta za katerega poizveduje. Pridobljen dokument lokalno shrani in ga »uploda« v 
aplikacijo Vmesnik PRS GD/SP.  
 
Uporabi se spletni servis CKE za avtomatsko pridobitev potrdila o nekaznovanosti. Servis uporablja 
nova Aplikacija PRS. Tehnična navodila  za uporabo spletnega servisa CKE pridobi zunanji izvajalec. 
 

F. Evidenca FURS 

 
V obstoječem sistemu AJPES referent iz spletne aplikacije na strani eDavki pridobi na osnovi ročno 
vnesenih podatkov (EMŠO, MŠ, Ime, Priimek, …) elektronski dokument iz prekrškovne evidence za 
fizične osebe. Pridobljen dokument lokalno shrani na in ga »uploda« v aplikacijo Vmesnik PRS GD/SP.  
 
Uporabi se spletni servis FURS za avtomatsko pridobitev potrdila iz prekrškovne evidence. Servis 
uporablja nova Aplikacija PRS. Tehnična navodila za uporabo spletnega servisa FURS pridobi zunanji 
izvajalec. 
 

G. Evidenca IRSD 

 
V obstoječem sistemu AJPES referent iz spletne aplikacije na strani Inšpektorata RS za delo pridobi na 
osnovi ročno vnesenih podatkov (EMŠO, MŠ, Ime, Priimek, …) elektronski dokument iz prekrškovne 
evidence na podlagi 10.a člena Zakona o gospodarskih družbah. Pridobljen dokument lokalno shrani 
na in ga »uploda« v aplikacijo Vmesnik PRS GD/SP.  
 
Uporabi se spletni servis Inšpektorata RS za delo za avtomatsko pridobitev potrdila iz prekrškovne 
evidence. Servis uporablja nova Aplikacija PRS. Tehnična navodila  za uporabo spletnega servisa 
Inšpektorata RS za delo pridobi zunanji izvajalec. 
 

H. Evidenca eINSOLV 

 
V obstoječem sistemu AJPES referent iz spletne aplikacije na portalu AJPES vpogleda, na osnovi ročno 
vnesenih podatkov (EMŠO, MŠ, Ime, Priimek, …), v  podatke o postopkih zaradi insolventnosti.  
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V novi Aplikaciji PRS se pripravi direktna povezava (URL) z dostopom do spletne strani na portalu AJPES 
s podatki o postopkih zaradi insolventnosti. 

3.2. Spletna servisa za pridobitev podatkov iz PRS in EDP 

V primeru vnosa sprememb na poslovnem subjektu Integrator (MJU) prek klica spletnega servisa 
wsEdp preveri ali ima uporabnik ustrezne pravice za spreminjanje podatkov ter prek klica spletnega 
servisa wsPrsInfoGd pridobi zadnje stanje subjekta v PRS.  
 

I. Spletni servis wsEdp 

 
Na podlagi prejete serijske številke in izdajatelja certifikata uporabnika ter matične številke subjekta, 
servis vrne informacijo ali je uporabnik zastopnik (oz. ustanovitelj enoosebne družbe) subjekta.  
 
Navodila za uporabo spletnega servisa wsEdp so opisana v  internem dokumentu »Navodila za uporabo 
spletnega servisa wsEdp« 
 
Opomba: Ni predvidenih sprememb. 
 

J. Spletni servis wsPrsInfoGd 

 
Servis na podlagi matične številke vrača podatke s trenutnim stanjem subjekta v PRS. Podatki so skladni 
s splošno shemo za izmenjavo podatkov z Integratorjem. 
 
Servis ima tudi metodo za uporabo v iskalnikih PRS. Ta na podlagi posredovanih iskalnih parametrov 
(davčna, naziv, naslov, dejavnost, oblika….) vrača nabor osnovnih podatkov o subjektih, ki ustrezajo 
kriterijem iskanja.  
 
Navodila za uporabo spletnega servisa wsPrsInfoGd so opisana v internem dokumentu »Programska 
dokumentacija spletnega servisa wsPrsInfoGd«. 
 
Opomba: Ni predvidenih sprememb. 

3.3. Kontrola nad delovanjem spletnih servisov 

Za kontrolo nad delovanjem spletnih servisov SPOT skrbita dve Windows aplikaciji AJPES: 
 

- Windows aplikacija serVemTezakGd. 
 

- Windows aplikacija TestVemService. 
 
Windows aplikaciji AJPES se prilagodita na delovanje za dostop do nove Aplikacije PRS. 
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4. Ažuriranje podatkov v transakcijski bazi PRS 

4.1. Ažuriranje podatkov s FURS 

4.1.1. Ažuriranje podatkov o tujih TRR 

V obstoječem sistemu se podatki o tujih TRR prevzemajo iz FURS. FURS XML datoteke dnevno odlaga 
na AJPES FTP strežnik. AJPES prepiše (Linux skripta) XML datoteko iz FTP strežnika na AJPES LINUX  
datotečni sistem.  Linux skripta zažene Oracle proceduro za  prepis XML datotek v podatkovno bazo 
Oracle ter obdela podatke. 
 
Izdela se nov spletni servis, ki bo nadomestil delovanje obstoječe Linux skripte in prilagodi obstoječa 
aplikacijska logika za obdelavo podatkov iz PL/SQL (Oracle) na MS SQL.  Spletni servis bo prebral XML 
datoteke iz AJPES FTP in jih zapisal v MS SQL podatkovno bazo ter zagnal novo MS SQL proceduro za 
obdelavo podatkov.  
 
Obstoječ algoritem ažuriranja podatkov o tujih TRR (obstoječa obdelava podatkov na Oracle): 

- branje podatkov iz datoteke, 
- prepis podatkov iz XML v začasno podatkovno tabelo, 
- preveritev MŠ iz XML datoteke z MŠ v podatkovni bazi PRS, 
- zapis MŠ, ki niso v podatkovni bazi PRS, v log datoteko in izbris iz začasne tabele, 
- preveritev vseh podatkov v začasni tabeli na podlagi davčne številke (preveri se BIC TRR in 

dolžina računa TRR, napake se zapiše v log datoteko), 
- logiranje vseh zapisov za določeno davčno številko v log datoteko v primeru, da je za davčno 

številko napačen vsaj en zapis, 
- prepis pravilnih zapisov v podatkovno bazo PRS, 
- pošiljanje obvestil o uspešnosti izvedbe. 

 
Zagotovi se logiranje o uspešnosti izvedbe posameznega koraka ažuriranja podatkov o tujih TRR. 

4.1.2. Prevzem podatkov o naslovih tujih fizičnih oseb 

AJPES za prevzem podatkov o naslovih tujcev iz FURS uporablja informacijsko rešitev (konzolna 
aplikacija – RdzAzur.exe) katera kliče spletni servis FURS (podatki se pridobivajo iz RDZ). Prevzeti 
podatki se prepisujejo iz MS SQL v Oracle tabelo, ki predstavlja vhod za ažuriranje naslovov tujcev v 
PRS. 
 
Opomba: Ni predvidenih sprememb. 

4.1.3. Ažuriranje podatkov o naslovih tujih fizičnih oseb 

Obstoječ algoritem ažuriranja podatkov o naslovih tujcev: 
- prepis podatkov iz vhodne tabele v začasno tabelo glede na zapisane kriterije (preveri se zadnji 

veljaven zapis za davčno številko), 
- primerjava podatkov iz začasne tabele s podatki PRS in zapis podatkov v primerjalno tabelo, 
- označitev vrste spremembe v primerjalni tabeli, glede  na razlike v podatkih: 

o popravek podatkov (v primerih ko v PRS ni vpisan domač naslov ali obstaja razlika med 
naslovi v PRS in v RDZ), 

o vnos podatkov (v PRS ni podatkov), 
o izbris podatkov (v PRS ni vpisan domač naslov in v RDZ ni vpisan tuji naslov), 
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- vsak tujec (identifikator davčna številka) mora imeti vpisan vsaj en naslov, zato se v primeru 
izbrisa podatkov, brez vnosa podatkov, tak dogodek posebej označi s statusom (brisanje 
oziroma sprememba podatkov ni bila izvedena), 

- izvedba ažuriranj v podatkovni bazi PRS, 
- pošiljanje obvestil o uspešnosti izvedbe. 

 
Zagotovi se logiranje o uspešnosti izvedbe posameznega koraka ažuriranja podatkov o tujih naslovih 
tujcev. 
 
Modificira se obstoječa aplikacijska logika za ažuriranje podatkov o naslovih tujcev iz PL/SQL (Oracle) 
na MS SQL.  

4.2. Ažuriranje podatkov z GURS 

V obstoječem sistemu se iz GURS vsakodnevno prevzemajo RPE šifranti in se zapisujejo v v Oracle 
podatkovno bazo. Usklajujejo se (samo spremembe podatkov) naslednji RPE šifranti:  hišna številka 
(HS), ulica (UL), naselje (NA), občina (OB), upravna enota (UE), pošta (PTT), regija (RE), naselje-upravna 
enota (NA_UE), občina-upravna enota (OB_UE)). Na osnovi RPE šifrantov se nato v transakcijski 
podatkovni bazi PRS ažurirajo vsi naslovi (poslovni naslovi subjektov in naslovi fizičnih oseb). 

4.2.1. Prevzem podatkov iz GURS 

.NET program vsakodnevno preko klicev GURS spletnih servisov prevzema vse spremembe podatkov o 
RPE ter jih vpiše v Oracle podatkovno bazo.  
 
Obstoječ algoritem prevzema RPE podatkov iz GURS (zaradi soodvisnosti šifrantov je pomemben vrstni 
red izvajanja): 

- prevzem osnovnih šifrantov RE, PTT in  UE in  
- prevzem odvisnih šifrantov OB, NA, UL, HS, OB_UE, NA_UE 

 
Postopek ažuriranja podatkov: 

- preveri in uskladi šifrant RE. 

- preveri in uskladi šifrant PTT. 

- preveri in uskladi šifrant UE. 

- preveri in uskladi šifrant OB. 

- preveri in uskladi šifrant NA.  

- preveri in uskladi šifrant UL. 

- preveri in uskladi šifrant HS. 

- preveri in uskladi šifrant OB_UE. 

- preveri in uskladi šifrant NA_UE. 

 
Opusti se .NET program in izdela se nova aplikacijska logika na MS SQL, ki bo za prevzem sprememb 
podatkov o RPE uporabljala zadnje spletne servise GURS. Tehnična navodila  za uporabo najnovejših 
spletnih servisov GURS pridobi zunanji izvajalec. 
 
GURS-ova posebnost: sprememba HS_MID v večini primerov  pomeni spremembo naslova. Obstajajo 
pa izjeme, kjer se spremeni HS_MID, kljub temu da naslov obstaja isti. Primer: Novogradnja ob starem 
objektu. Posledično je treba tovrstne HS_MID številke pridobiti ročno s strani GURS in jih 
neavtomatizirano popraviti direktno v transakcijski bazi PRS. 
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4.2.2. Ažuriranje podatkov o naslovih domačih fizičnih in pravnih oseb 

Obstoječ postopek ažuriranja naslovov fizičnih oseb in poslovnih subjektov v podatkovni bazi PRS: 
- poišče HS_MID za naslove PRS, ki nimajo HS_MID, 

- poišče začetni datum v zgodovini PRS za ta naslov, 

- v GURS poišči MID veljaven na ta datum oz. prvi zapis po datumu, 

- poišči zadnji zapis za MID  (če je veljaven, ga vpiši v podatkovno bazo PRS, sicer poišči 
spremembe, če sprememb ni in je neveljaven ga vpiši v PRS), 

- poišče se nove naslove oziroma spremembe, 
- poišče naslove, ki niso v HS so pa v GURS (sprememba MID oz. nov naslov), 
- poišči začetni datum v zgodovini PRS za ta naslov, 
- v GURS poišči MID veljaven na ta datum oz. prvi zapis po datumu, 
- poišči zadnji zapis za MID (če je veljaven ga vpiši v PRS, sicer poišči spremembe, če so, če 

sprememb ni in je neveljaven ga vpiši v PRS),  
- poišči nepravilne PTT za veljavne MID, 

- poišči nepravilne UE za veljavne MID, 

- preveri se pravilnost posameznih podatkov zapisa naslova (dolžine polj, vodilna 0, dodatek, 

država, BHS), 

- popravi spremembe v PRS, 

- popravi RPE, BHS, država za ukinjene, 

- popravi napačne zapise v PRS, 

- ažuriraj ostale tabele PRS za enoten zapis spremembe. 

 

Izdela se nova aplikacijska logika za ažuriranje podatkov naslovov fizičnih in pravnih oseb iz PL/SQL 
(Oracle) na MS SQL.  

4.3. Ažuriranje podatkov o domačih fizičnih osebah s CRP 

V obstoječem sistemu je prevzem in ažuriranje podatkov o nazivih (ime in priimek) in naslovih domačih 
fizičnih oseb iz CRP razvita na Oracle. Uporablja se neposredna povezava do podatkovne baze na MNZ 
znotraj HKOM omrežja. AJPES poažurira vse naslove domačih fizičnih oseb iz CRP na osnovi podatkov, 
ki jih na zahtevo pridobi iz CRP. AJPES se pri CRP naroči (prevzame) na podatke za katere želi prejemati 
spremembe. Prejete spremembe nato poažurira v podatkovni bazi PRS. 

4.3.1. Prevzem podatkov iz CRP 

Obstoječ postopek prevzema podatkov iz CRP na osnovi EMŠO iz PRS: 
- dnevno naročanje EMSO-jev, ki se na novo vpišejo v PRS, 
- dnevno odjava EMSO-jev, ki se izbrišejo iz PRS, 
- dnevno pridobivanje vseh sprememb  nazivov (ime in priimek) in naslovov, glede na naročene 

EMŠO-je preteklega dne. 
- brisanje tako imenovane STOP liste, ki preprečuje vsakodnevno ponavljanje neobstoječih 

oziroma nepravilnih EMŠO-jev, 
- vpis novih EMŠO v seznam zahtev za naročanje iz CRP, 
- odjava starih EMŠO iz seznama zahtev za naročanje iz CRP. 

 
Obstoječ postopek prevzema podatkov iz CRP na osnovi DŠ iz PRS: 

- iskanje EMSO iz CRP preko davčne številke iz PRS: 
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o v primerih, ko osebe nimajo EMŠO v PRS se le ta pridobi na podlagi DŠ  iz PRS  evidence, 
EMŠO se pridobi na podlagi DŠ iz CRP, 

o napačen EMŠO se preveri na podlagi že predhodno pridobljenih podatkov za DŠ, na 
podlagi pridobljenega EMŠO se  iz CRP preveri ali je prišlo do zamenjave EMŠO (tujci), 
EMŠO se pridobi na podlagi DŠ iz CRP. 

- preveritev zahtev za zamenjavo EMSO preko DŠ, 
- preveritev zahtev za zamenjavo EMSO glede na kriterije iz PRS, 
- vpis novih EMŠO pridobljenih preko DŠ  v seznam zahtev za naročanje iz CRP, 
- odjava starih EMŠO pridobljenih preko DŠ iz seznama zahtev za naročanje iz CRP. 

 
 
Modificira se obstoječa aplikacijska logika za prevzem podatkov iz CRP iz PL/SQL (Oracle) na MS SQL.  

4.3.2. Ažuriranje podatkov s CRP 

Obstoječ algoritem ažuriranja podatkov o nazivih (ime in priimek) in naslovih: 
- ažuriranje naslovov na podlagi EMŠO (pridobljeni podatki iz CRP se zapišejo v začasno tabelo 

za potrebe kasnejšega dodatnega preverjanja podatkov), 
- ažuriranje naslovov pridobljenih preko DŠ, 
- preverjanje naslovov po prioriteti: SLO -  stalen naslov, SLO - začasen naslov, TUJI naslov (v 

primeru brisanja naslovov, mora v PRS ostati vsaj en vpisan naslov), 
- vpis vseh sprememb v PRS, 
- v primeru smrti osebe za katero so bili naročeni podatki, se pošlje obvestilo na mail pristojni 

izpostavi, 
- preveritev in logiranje napak ter pošiljanje maila skrbnikom PRS (neujemanje EMSO in imena, 

neujemanje naslovov z GURS). 
 
Zagotovi se logiranje o uspešnosti izvedbe posameznega koraka ažuriranja podatkov s CRP. 
 
Modificira se obstoječa aplikacijska logika za ažuriranje podatkov  s CRP iz PL/SQL (Oracle) na MS SQL.  
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5. Zahteve za izgradnjo novega podatkovnega modela PRS  

Obstoječi podatkovni model PRS je zasnovan kot relacijski model podatkov in je sestavljen iz več 
podatkovnih baz na podatkovnih strežnikihu Oracle verzije 12.c na shemah: PUSER, VEMUSER, 
SIFUSER, SERVIS, CRP in RPE. 
Glavna transakcijska podatkovna baza PRS je sestavljena iz podatkovnih tabel na PUSER shemi in 
šifrantov na SIFUSER shemi. Glavno transakcijsko podatkovno bazo PRS sestavlja 21 osnovnih 
podatkovnih tabel in 51 šifrantov. 
Za procesiranje registracijskega postopka vpisa podatkov v PRS in izmenjavo podatkov med sistemom 
SPOT in AJPES se uporabljajo v aplikaciji Vmesnik PRS GD/SP tako imenovane vmesniške podatkovne 
tabele na VEMUSER shemi.  
V obstoječem sistemu se vpis podatkov v glavno transakcijsko bazo PRS (PUSER shema) vrši na dva 
načina in sicer: 

- posredno preko aplikacije Vmesnik PRS GD/SP na VEMUSER shemi (podatki se prepisujejo iz 
VEMUSER na PUSER shemo), 

- neposredno preko aplikacije PRS Drugi PS na PUSER shemi.  
 

. 
Za podporo poslovnim procesom in izmenjavo podatkov s CRP in RPE se uporabljajo podatkovne tabele 
na SERVIS, CRP in RPE shemah. Za vzdrževanje in nadzor nad sistemom se uporablja SERVIS shema. 
 
Glavne pomanjkljivosti obstoječe transakcijske baze PRS, kot povzetek narejene analize AJPES, so: 

- neustrezno zapisovanje osebnih podatkov v podatkovnih bazah (osebni podatki so v isti bazi in 
niso v kriptirani obliki), 

- podatkovni model je denormaliziran (podvojeni podatki o fizičnih osebah ter o naslovih 
poslovnih subjektov in fizičnih oseb), 

- nekatere skrite relacije med podatkovnimi tabelami, 
- koncept poimenovanja podatkovnih tabel, ključev, indeksev, trigerjev in ostalih elementov ne 

temelji na enotnem standardu. 
 
Izvedejo se aktivnosti: 
 

- preučitev analize obstoječega podatkovnega modela PRS, ki je že pripravljena s strani AJPES,  
- izdelava novega podatkovnega modela PRS v normalizirani obliki na MS SQL v skladu z 

ugotovljenimi pomanjkljivostmi iz izvedene analize podatkovnega modela PRS in na podlagi 
vsebinskih uporabniških zahtev za prenovo PRS, z upoštevanjem standardov poimenovanja 
baznih objektov, 

- podatkovni model PRS mora biti izdelan v skladu z vsebinskimi uporabniškimi zahtevami za 
prenovo PRS tudi za področja: 

o  vodenje zgodovine sprememb v PRS (za pripravo zgodovinskih izpisov), 
o  ločeno zapisovanje osebnih podatkov, 
o beleženje dostopa do osebnih podatkov, 
o zagotavljanja revizijskih sledi. 

- opis objektov v podatkovni bazi PRS: 
o sheme, 
o tabele in 
o podatkovna polja. 
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5.1. Izdelava rešitve za dokumentacijo podatkovnega modela 

Vpeljeje se standardna ali odprtokodna rešitev za sledenje spremembam in dokumentacijo fizičnega 
podatkovnega modela. 

5.1.1. Sledenje sprememb za strukturo podatkovne baze PRS 

Vpelje se sledenje sprememb na strukturi podatkovne baze PRS na način vključitve sledenja sprememb 
v repozitoriju izvorne kode. Vpelje se standardno orodje kot je npr. GIT, ipd. 

5.1.2. Dokumentacija podatkovnega modela 

Vpelje se standardna oziroma odprtokodna rešitev, za predstavitev in dokumentiranje podatkovnega 
modela PRS. Funkcionalnosti: 

- grafična predstavitev (diagrami) shem in 
- predstavitev vsebin podatkovnega modela PRS. 

 
Predstavitev vsebin podatkovnega modela PRS naj vključuje funkcionalnosti: 
 
Seznam MS SQL podatkovnih baz: 

- Naziv podatkovne baze. 
- Opis sheme (označeni manjkajoči opisi). 
- Število tabel v shemi: 

o Število tabel v shemi, kjer manjka opis. 
o … 

 
Seznam tabel v shemi: 

- Seznam tabel (označeni manjkajoči opisi): 
o Število polj v shemi: 

▪ Število polj, kjer manjkajo opisi. 
▪ … 

 
Seznam polj v shemi: 

- Atributi polj (podatkovni tipi …) in 
- Opisi polj (označeni manjkajoči opisi). 

 
Seznam tabel po zaznamkih modela: 
 

- glavni podatkovni model, 
- pomožni podatkovni model, 
- kompleksni šifranti, 
- enostavni šifranti. 
- … 

5.2. Podatkovne zbirke 

Za poimenovanje podatkovne zbirke se uporabijo predpone R (razvoj), T (test). V tem primeru torej: 

• R_PRS2: razvojna podatkovna zbirka 

V primeru, da ima izbrani ponudnik razvojno okolje pri sebi, naročnik zanj nima posebnih 
zahtev. V primeru, da izbrani izvajalec dela na sedežu naročnika in v njegovem razvojnem 
okolju, pogoje za vzpostavitev in delovanje razvojnega okolja postavi naročnik. 



Projekt prenove PRS v AJPES 
 

 

 

 

  Stran 25/31 
Tehnične specifikacije za izdelavo informacijske rešitve za vpis in vodenje podatkov o poslovnih subjektih v PRS 

Celotno dokumentacijo in izvorno kodo odlaga izvajalec na GIT repozitorij naročnika, ki bo 
odprt za ta namen. Preko GIT bo izvajalec tudi posredoval verzije oz. popravke, ki jih bo 
naročnik nato nameščal v svoja okolja (testno in produkcijsko). 
Koda, ki jo izvajalec pripravi, pa bo morala pred namestitvijo na infrastrukturo naročnika 
uspešno prestati tudi varnostna testiranja. Zato je smiselno, da izvajalec že v fazi razvoja 
uporablja orodja, ki preverjajo varnostna tveganja v aplikaciji, da bi ne prihajalo do časovnih 
zamikov implementacije zaradi odprave odkritih varnostnih tveganj. 

• T_PRS2: testna podatkovna zbirka 

Testno okolje bo namenjeno testiranju aplikacije pri naročniku. S postopki namestitev začetne 
in kasnejših verzij aplikacije v testno okolje bo izbrani ponudnik seznanjen tekom projekta. 

• PRS2: produkcijska podatkovna zbirka 

Produkcijsko okolje bo namenjeno končnim uporabnikom aplikacije. S postopki namestitev 
začetne in kasnejših verzij aplikacije v produkcijsko okolje bo izbrani ponudnik seznanjen 
tekom projekta. 

5.2.1. Sheme 

Objekti podatkovnih zbirk se definirajo z uporabo SQL DB scheme. 
Namen uporabe scheme je: 

• ločiti objekte podatkovne zbirke po vsebini oz. namenu, 

• lažje in hitrejše dodeljevanje in razločevanje definicije uporabniških pravic nad objekti 

podatkovne zbirke. 

V kontekstu PRS2 bodo tako uporabljene naslednje sheme: 

- PRS2: objekti podatkovne zbirke, ki so izvorni del podatkovnega modela tega projekta, 

- linked: gostujoči objekti podatkovne zbirke iz drugih virov (linked server, objekti podatkovnih 

zbirk v isti instanci SQL strežnika), 

- ui (user interface): objekti podatkovne zbirke, ki so namenjeni uporabniškemu vmesniku 

aplikacije. Aplikacijskemu uporabniku bo izpostavljena zgolj shema »ui«. 

- env (environment): objekti podatkovne zbirke, ki so del splošnega modela sistema (menu 

systems, translation systems,...), 

- cl (code list): šifranti in seznami, 

- po potrebi in dogovoru bodo kreirane dodatne sheme. 

Noben objekt podatkovne zbirke razen sistemskih objektov ne sme biti uvrščen v shemo »dbo«. 

5.2.2. Podatkovne tabele 

Vse podatkovne tabele morajo imeti opis (Properties description), ki pojasnjuje vsebino podatkovne 
tabele. 
Vsa podatkovna polja morajo imeti opis, ki pojasnjujejo vsebino polja. 
Tabele primarnega podatkovnega modela (nosilci vsebinskih podatkov v projektu) se uvrstijo v shemo 
PRS2. 
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6. Ostale tehnološke zahteve 

6.1. Opis aplikacijske arhitekture 

Aplikacijo PRS sestavljajo komponente: 
1. podatkovna zbirke MS SQL, 

2. API za implementacijo poslovne logike in komunikacijo s podatkovno zbirko, 

3. spletna aplikacija, ki prek REST API implementira poslovno logiko, 

4. avtorizacija zunanjih uporabnikov prek prijav na portal in dodeljevanja pravic na nivoju 
portala in na osnovi e-Pooblastil  

 
Naročnik je kadrovsko in licenčno omejen s spodaj navedenimi tehnologijami oz. platformami, zato 
morajo ponudbe to upoštevati: 

1. Podatkovna zbirka Microsoft SQL Server 2017 in novejši. 
2. Aplikacija s podatkovno zbirko komunicira izključno z rabo baznih procedur (store 

procedures). 
3. Podatkovni nivo: Database First princip (zaželeno), možna uporaba ORM Dapper ali 

Massive vendar zgolj v kontekstu, kjer ORM za dostop in operacije na podatkovni zbirki 
uporablja izključno bazne procedure.  

4. Middle tire naj bi bil zasnovan na ASP.NET CORE in novejši. 
5. Uporabniški vmesniki naj bi bil zasnovani na enem od široko uveljavljenih JavaScript 

Frameworkov (predlagamo VUE ali Angular). 
6. CSS portala AJPES (Bootstrap 3). 
7. Priprava vseh izhodnih dokumentov z uporabo MS standardnih rešitev (npr. MS Report 

Services, …) 

6.2. Integracija v portal AJPES 

AJPES bo izbranemu izvajalcu posredoval izvorno kodo aplikacije »Portalski okvir« v katerega bo 
umeščena Aplikacija PRS. »Portalski okvir« je zgrajen na ASP.NET MVC6 (CORE) ali Angular tehnologiji. 
Vsebuje elemente uporabniškega vmesnika in skupne funkcionalnosti (navigacija, prijava, 
pooblastila…). 

6.3. SQL poizvedbe, procedure oz. funkcije za dostop do podatkov AJPES 

AJPES zagotovi SQL poizvedbe, procedure oz. funkcije za dostop do podatkov AJPES, ki so potrebne za 
izvedbo projekta: 

• Vpogled v seznam »portalskih« uporabnikov: ki bo vseboval podatke o uporabnikih in pravicah 

uporabnika v aplikaciji (nivo pravic in serijska številka certifikata, zahtevano za uporabniške 

vloge referenta in nadzornika) 

• Vpogled v e-Pooblastila: matična številka (PRS) za katere uporabnik vpisuje v PRS2 

• Vpogled v seznam KDP uporabnika (subjekt, izdajatelj, serijska številka,…). 

6.4. Zahteve za izdelavo GUI 

1. Oblikovanje spletne aplikacije mora biti konsistentno in skladno z oblikovanjem obstoječih 
elementov rešitev, kot je razvidno iz primerov na povezavi 
https://www.ajpes.si/_razvoj/forms.asp. 

2. Spletne aplikacije morajo imeti odziven dizajn, ki omogoča uporabo na mobilnih napravah. 

https://www.ajpes.si/_razvoj/forms.asp
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3. Gumbi za glavne aktivnosti morajo biti opazno poudarjeni. 
4. Izbira akcij (povezav, gumbov, ikon) na spletnih obrazcih morajo imeti ustrezen dobro zaznaven 

odziv, da uporabniki opazijo spremembe. 
5. Akcije, ki izvajajo pomembnejše aktivnosti (npr. brisanje, vpis, ipd.) morajo imeti pred izvedbo 

eksplicitno potrditev uporabnika in ustrezno privzeto akcijo, da se minimizira število napačnih 
zapisov. 

6. Pomik po vnosnih poljih vnosnih obrazcev mora biti možen s klikom v celico, s tipko Enter ali s 
tabulatorjem. 

7. Pri vnosu mora biti struktura datumov v obliki DD.MM.LLLL ali DDMMLLLL in omogočena izbira s 
pomočjo koledarja, prikaz pa v obliki DD.MM.LLLL.  

8. Vsa obvestila uporabniku morajo biti vsebinsko in oblikovno jasna in nedvoumna. 
9. Celotno dokumentacijo in izvorno kodo odlaga izvajalec na GIT repozitorij naročnika, ki bo odprt 

za ta namen. Preko GIT bo izvajalec tudi posredoval verzije oz. popravke, ki jih bo naročnik nato 
nameščal v svoja okolja (testno in produkcijsko). 

10. Za namestitve aplikacije bo uporabljen »JENKINS«, ki ga zagotovi AJPES. 
11. Koda, ki jo izvajalec pripravi, pa bo morala pred namestitvijo na infrastrukturo naročnika uspešno 

prestati tudi varnostna testiranja. Zato je smiselno, da izvajalec že v fazi razvoja uporablja orodja, 
ki preverjajo varnostna tveganja v aplikaciji, da bi ne prihajalo do časovnih zamikov implementacije 
zaradi odprave odkritih varnostnih tveganj. 

6.5. Navigacija v spletni aplikaciji 

1. Navigacije v aplikaciji morajo biti enostavne in intuitivne. 
2. Elementi morajo biti oblikovno skladne z oblikovnimi rešitvami v obstoječih aplikacijah na portalu 

AJPES (npr. ePRS, eRTR, eRDL,..). 
3. Elementi navigacije in akcije morajo biti izvedeni tako, da vodijo uporabnika proti željeni aktivnosti. 
4. Uporabnika je potrebno opozoriti, če želi zapustiti spletno stran z ne-shranjenimi podatki. 
5. Pri akcijah, ki se ne izvedejo s kratkim odzivnim časom ( < 0,3 s), se mora med izvajanjem 

prikazovati »preloader« (znak za izvajanje). 
6. Pri akcijah, kjer se uporabljajo gumbi, mora biti preprečeno večkratno proženje akcije med 

izvajanjem. 

6.6. Informacijska varnost in skladnost z zakonodajo 

Informacijska rešitev, ki je predmet javnega naročila, mora biti izdelana z upoštevanjem Informacijske 
varnostne politike javne uprave  
( http://nio.gov.si/nio/asset/informacijska+varnostna+politika ) ter vseh dobrih praks in ustreznih 
rešitev, ki zagotavljajo visoko stopnjo informacijske varnosti. Rešitev ne sme imeti ranljivosti po 
OWASP TOP 10 seznamu, kjer so navedene najpogostejše napake spletnih aplikacij. Testiranje se lahko 
izvede ročno ali z avtomatskimi orodji. Za opravljene teste izvajalec predložiti tudi rezultate testiranja 
in v primeru pomanjkljivosti seznam teh in potrdilo o odpravi. 
Informacijska rešitev, ki je predmet tega naročila, mora pred prvo produkcijo uspešno prestati 
preverjanje ranljivosti iz nabora OWASP TOP 10. Vse morebitne odkrite pomanjkljivosti mora izvajalec 
odpraviti pred začetkom produkcije.  
Naročnik lahko od izvajalca zahteva ponovno preverjanje, če je kasneje v življenjskem ciklu sistema 
ugotovljena tovrstna ranljivost. Izvajalec mora pomanjkljivosti odpraviti v okviru vzdrževanja brez 
dodatnih stroškov za naročnika. 
 
 

http://nio.gov.si/nio/asset/informacijska+varnostna+politika
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6.7. Elektronsko vročanje in podpisovanje dokumentov v Aplikaciji PRS 

Za potrebe elektronskega vročanja dokumentov se uporabi obstoječ način AJPES strežniškega 
elektronskega podpisovanja (KDP potrdilo je nameščeno na strežniku).  
 
Opomba: Ni predvidenih sprememb. 
 
Za podpisovanje dokumentov se v drugih projektih uporablja programska rešitev eSign, ki jo zagotavlja 
AJPES in omogoča: 

• oddajo dokumentov in prilog, ki so predmet podpisa s strani aplikacije, ki zahteva izvedbo 
elektronskega podpisa (z uporabo baznih procedur ali rest API),  

• procesiranje podpisnega postopka, prevzem podpisanega dokumenta in prilog (izvede 
aplikacija eSign – uporablja sistem podpisa SICESS ali podpisne komponente proXsign / 
mdSign.net) 

• prevzem podpisanega dokumenta in prilog s strani aplikacije, ki je zahtevala izvedbo podpisa 
(z uporabo baznih procedur ali rest API). 

  
 
V novi Aplikaciji PRS se pripravi rešitev, ki bo v podpis zgoraj omenjeni rešitvi eSign, posredovala 
elektronsko podpisan pdf dokument podpisan s strani uporabnika, ki je dokument pripravil (elektronski 
podpis  naj bi bil »embedan« v pdf dokument).   

6.8. Zmogljivost 

Informacijska rešitev mora zagotavljati: 
• nemoteno delovanje in izvajanje funkcionalnosti Aplikacije PRS vsem uporabnikom, 
• nemoteno izmenjavo podatkov z drugimi informacijskimi sistemi (SPOT, FURS, GURS, idr), 
• v nobenem primeru ob interaktivnem delovanju ne sme Aplikacija PRS obdelovati podatkov več 

kot 1 s, po tem, ko je prejela vse podatke iz drugih informacijskih sistemov, 
• 95% baznih poizvedb se mora izvesti v kratkem odzivnem času (< 1 s), 
• odzivni čas uporabniškega vmesnika za pregled podatkov in prikaz poročil (sklep, odredba, 

obvestilo, zgodovinski izpis, ipd) se mora izvesti v kratkem odzivnem času (< 2 s) ob sočasni uporabi 
Aplikacije PRS s strani vsaj 150 uporabnikov.  
 

V primeru, da izvajalec zahtevanih odzivnih časov ne more doseči, mora identificirati vzrok, ki ga bo 
obravnaval skupaj z naročnikom. V primeru, da vzrok za performančne težave ne izvira iz drugih 
sistemov (ki se npr. odzivajo prepočasi pri izmenjavi podatkov itd.) ali iz informacijskih storitev, za 
katere je zadolžen naročnik, bo moral izvajalec le-tega odpraviti. 

6.9. Razpoložljivost 

Redne posodobitve in tehnične izboljšave informacijskega sistema PRS morajo biti izvedene tako, da 
to ne pomeni nedelovanja informacijske rešitve znotraj opredeljenega delovnega časa naročnika. 
Vsaka načrtovana prekinitev delovanja (zaradi npr. nujnih popravkov programske opreme, nadgradenj 
in drugih nujnih del) je naročniku sporočena najmanj tri (3) delovne dni pred dejansko prekinitvijo. V 
sporočilu mora biti naveden razlog za prekinitev ter čas, v katerem bo izvedena prekinitev. Načrtovana 
prekinitev delovanja se izvede izven delovnega časa naročnika. 
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6.10. Revizijska sled  

Informacijska rešitev mora zagotavljati beleženje (revizijsko sled) vseh dostopov do podatkov in 
dokumentov pri čemer se s tem ne zmanjšuje odzivnost rešitve. Zahteve za revizijsko sled so opisane v 
dokumentu »Uporabniške zahteve za izdelavo aplikacije za vpis in vodenje podatkov o poslovnih 
subjektih v PRS«. 

6.11. Nadgradljivost in modularnost 

Aplikacija PRS mora biti zasnovana na način, ki bo omogočala enostavno (tehnološko nezahtevno) in 
hitro izvajanje nadgradenj. Arhitekturna in tehnična zasnova morata omogočati dovolj enostavno 
dodajanje novih sklopov funkcionalnosti oziroma rešitev, ki bi izhajale iz naslova novih potreb oziroma 
zahtev naročnika. Informacijska rešitev mora omogočati modularno nadgradnjo, v primeru potreb po 
dodatnih modulih, ki niso predmet tega javnega naročila. Glede na široko področje, ki ga bo 
informacijska rešitev pokrivala, naročnik ne more preprečiti sprejetja morebitnih zakonskih sprememb. 
V primeru zakonskih sprememb bo potrebna nadgradnja sistema. 
 
Prav tako mora sistem imeti zasnovano šibko sklopljenost med posameznimi funkcionalnimi moduli.  

6.12. Druge zahteve za Aplikacijo PRS  

1. Vnosna polja naj imajo privzete vrednosti, če je le mogoče. 
2. Vnos polj iz obsežnejših šifrantov naj omogoča iskanje po podnizu naziva in izbiro ponujenih 

vrednosti. 
3. Pri vnosu polj iz šifranta z obvezno izbiro vrednosti naj bo privzeta vrednost »– izberite –«, če druga 

privzeta vrednost ni določena. 
4. Pri vnosu polj iz šifranta z neobvezno izbiro vrednosti (npr. filter) naj bo privzeta vrednost »- vsi –

» ali »- vse –» (glede na naziv polja), kar pomeni, da se bodo upoštevale vse vrednosti. 
5. Pri vnosnih poljih, kjer iz naziva polja ni nedvoumno jasno, kaj je potrebno vnesti, mora biti izpisano 

dodatno pojasnilo. 
6. Pri vnosnih poljih, ki vsebujejo napačne vrednosti mora biti izpisano sporočilo o napaki z ustreznim 

pojasnilom za nadaljevanje vnosa. 
7. Pri vnosu in kontroli podatkov pridobljenih iz drugih primarnih registrov mora biti izpisano 

sporočilo o napaki z ustreznim pojasnilom za nadaljevanje vnosa. 
8. Register vsebuje osebne podatke zato morajo biti ustrezno zaščiteni in vpogledi ustrezno beleženi. 

6.13. Tehnološke zahteve za izvedbo projekta 

Izvajalec mora: 

• v ponudbi opredeli katera orodja bo uporabil za testiranje varnostnih tveganj (Obrazec V-8),  

• naročnika sproti obveščati o napredovanju del in mu najmanj dvakrat mesečno posredovati 
pisno poročilo o izvedenih delih, ki morajo vsebovati opis izvedenih del in morebitna 
odstopanja od časovnega načrta,  

• ugotovljena odstopanja/napake v delovanju programske opreme od zahtev, ki so zapisane v 
Funkcionalne zahteve informacijskega sistema PRS, v času veljavnosti pogodbe odpraviti na 
lastne stroške,  

• zagotoviti podporo in čase za odpravo napak za izdelano programsko opremo za njeno celotno 
življenjsko dobo,  

• zaradi nedelovanja programske opreme na zahtevo naročnika, zagotoviti prisotnost strokovno 
usposobljenega izvajalca, na sedežu naročnika v roku 3 ur v delovnem času,  
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• po razvojnem testiranju pripraviti distribucijske postopke (za nameščanje novih verzij, 
nameščanje popravkov,...) z navodili za njihovo izvajanje, ter jih predati strokovnim 
uslužbencem naročnika v izvedbo (namestitev v testno ali produkcijsko okolje) ter nuditi 
strokovno pomoč v kolikor jo naročnik zahteva,  

• z naknadno prejeto dokumentacijo, ki opisuje postopke in pravila integracij v IS PRS, ravnati 
zaupno. 

6.14. Tehnične zahteve povezane z javnim naročilom 

Izvajalec mora: 

• dobaviti in namestiti programsko opremo, ki v celoti izpolnjuje ali presega tehnične in druge 
zahteve ter pogoje tega naročila in ki po izkušnjah uporabnikov na trgu in naročnika, lahko 
zagotavlja nemoteno uporabo, najmanjše možno število okvar in pomanjkljivosti v delovanju, 

• zagotoviti garancijski rok najmanj enega leta od uspešne primopredaje predmeta naročila 
(namestitev programske opreme v produkcijsko okolje naročnika), 

• v času garancijskega roka zagotavljati naročniku enake pogoje storitev kot kasneje v okviru 
vzdrževalne pogodbe (odzivni časi, odprava napak - opisani v dokumentu Način zagotavljanja 
storitev podpore v času garancijskega roka, ki je priloga pogodbe),  

• na vsako naročnikovo prijavo (nedelovanje ali napačno delovanje programske opreme, zahtevo za 
dodatna navodila v zvezi z delovanjem in uporabo programske opreme) odgovoriti v času in pod 
pogoji, ki so določeni v pogodbi,  

• v okviru pogodbenih del izvesti tudi tista nepredvidena dela, ki sicer niso navedena v naročnikovi, 
ter jih tudi sam ni navedel v ponudbi, je pa glede na svojo strokovno usposobljenost in izkušnje 
vedel oziroma bi moral vedeti, da jih je ob upoštevanju namembnosti projekta treba izvesti (zanje 
ne more zahtevati dodatnega plačila),  

• po zaključenem testiranju in podpisanem primopredajnem zapisniku naročniku predati medij z 
izvorno kodo, s katerega je možno obnoviti namestitev programske opreme, ažurno tehnično 
dokumentacijo ter priročnik za uporabnike. Priročnik je lahko napisan kot poseben dokument ali 
je kot neposredna pomoč dostopna v aplikaciji sami. 

6.15. Postopek predaje in prevzema izdelkov 

Postopek predaje izdelkov poteka tako, da izvajalec: 
1) celotno izvorno kodo, vključno z avtomatskimi testi, dokumentacijo in vse ostale izdelke odloži 

v sistem GIT pri naročniku, 
2) naročniku nudi vso potrebno pomoč pri namestitvi nove različice z vsemi funkcionalnostmi, ki 

so predmet predaje, v testno okolje naročnika, 
3) pripravi testno dokumentacijo, ki mora biti napisna tako, da lahko teste izvaja tudi naročnik 

sam in ki vključuje: 

• načrt testiranja, 

• testne podatke in 

• testne scenarije z opisom predvidenih izidov, 
4) izvede testiranje in naročniku preda poročilo o testiranju, ki za vsak testni scenarij vključuje: 

• opis vhodnih pogojev, 

• dejanski izid testa, 

• predvideni (zahtevani) izid testa, 

• če se dejanski in predvideni izid testa razlikujeta, opis ali je bila napaka, ki je vzrok 
razhajanja, odpravljena ter podatke o ponovljenem testiranju, 

5) naročniku preda vso zahtevano (posodobljeno) dokumentacijo, 
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6) naročniku zagotovi ustrezno pomoč pri izvajanju testiranja, ki ga naročnik izvede pred 
prevzemom posamezne različice; veljavno je testiranje v okolju naročnika,  

7) če različica aplikacije vključuje integracijo z drugimi sistemi, z vsakim od teh sistemov izvede 
tudi integracijske teste in o tem izdela poročilo o integracijskem testiranju, 

8) naročniku pomaga pri namestitvi končnega produkcijskega okolja za novo različico tako, da za 
čas namestitve in prve dni produkcije zagotovi prisotnost ključnega inženirja, če naročnik to 
zahteva; ključni inženir izvajalca nudi pomoč naročniku v prostorih naročnika, če naročnik 
oceni, da bi bila taka pomoč učinkovitejša. 

 
Postopek prevzema izdelkov poteka po naslednjih korakih: 

1) naročnikov sistem za samodejno prevajanje kode iz sistema SVN prevzame izvorno kodo in jo 
samodejno prevede, 

2) naročnik namesti novo različico aplikacije na svoj testni sistem v skladu z izvajalčevimi navodili, 
3) naročnik preveri izvajalčevo poročilo o testiranju in delovanje aplikacije ter o morebitnih 

napakah sproti obvešča izvajalca; v okviru tega dela naročnik sam izvede avtomatske teste, 
4) če naročnik pri prevzemnem testiranju odkrije kritične ali ključne napake, prekine s testiranjem 

in predano različico vrne v popravo, da bo primerna za prevzem, 
5) izvajalec sproti (najkasneje v treh delovnih dneh) odpravlja napake in o tem obvešča naročnika, 
6) naročnik odpravo napak preveri v naslednjem krogu prevzemnega testiranja (najkasneje v treh 

delovnih dneh po prejemu obvestila o odpravi napake); postopek se ponavlja, dokler niso 
odpravljene vse napake, 

7) namestitev v produkcijsko okolje naročnika, ko programska oprema deluje brezhibno. 
 
S prevzemom naročnik ne izgubi pravice uveljavljanja napak na prevzeti programski opremi.  
 
 


