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Izmenjave podatkov – pravne podlage



NPU je upravičenec in je v vlogi PO



NPU je upravičenec in je v vlogi PO

• Sem sodijo vse operacije pri katerih so 
naslednji upravičenci: 

MJU, MP, MZ, MZI, MOP, MIZŠ, MDDSZ, 
MGRT,MK, SVRK, MF-CA in UNP.



NPU je upravičenec, ni pa v vlogi PO



NPU je upravičenec, ni pa v vlogi PO

• Vse operacije pri katerih so naslednji 
upravičenci: 

MF, MNZ, UNP, UJP, GURS, Urad za 
preprečevanja pranja denarja, Arhiv RS, 
Direkcija RS za vode, ARSO, Uprava RS za 
izvrševanje kazenskih sankcij, US RS, VS RS, 
Direkcija RS za infrastrukturo, Urad RS za 
mladino, Uprava RS za zaščito in reševanje.



NPU ni upravičenec 



NPU ni upravičenec 

• V primeru, da je za isto operacijo sklenjenih več 
pogodb o sofinanciranju, se vnese vse pogodbe in se 
jih naveže na isto odločitev o podpori.

• Pravne podlage vrste dokumenta POJRJP imajo lahko 
različne šifre operacij.

• Izvajalske pogodbe se v teh primerih ne vnašajo v 
MFERAC.

• Na ta način se vnesejo vse operacije za TP – izvajalski 
organi



MFERAC
• Sistemske kontrole na polje „Posredovanje v e-MA“

• Vrsta pogodbe, TRR



MFERAC

• Partner

• Pogodbeni partner

• Tip upravičenca 

• e-pošta



MFERAC
• Šifra operacije, pavšal

• Šifra operacije se ne izpiše, ko je pogodba vezana na 
dve operaciji

• Šifra operacije samodejna določitev, izbira

• Proračunski viri



MFERAC

• Povezave se dodajajo na „podrejene“ pravne podlage

• Povezave se samodejno izpišejo na „nadrejenih“ pravnih 
podlagah (se jih ne dodaja ročno)



MFERAC

• Pravica ogleda za OU

• OE 1541 



MFERAC

• Pravna podlaga se pripravi za prenos, ko je v statusu 
GO

• Pregled zgodovine izmenjav



MFERAC

• Naročilnice - na enak način 

• Sistemske kontrole so vezane na kljukico „Posredovanje 
v e-MA“

• e-naročilnice - za dopolnitev podatkov na e-naročilnicah 
je potrebno za umik e-poslovanja kontaktirati MF 
mf.erac@mf-rs.si



Izmenjave podatkov

• Kontrola pravilnosti podatkov na „starih“ pogodbah:  

• Pravna podlaga se prestavi v status RP 

• Popravijo se podatki

• Pravna podlaga se prestavi v status RO 

• Pravna je samodejno pripravljena za prenos v e-MA

• Pogodba in vsi aneksi morajo imeti enako vrsto 
dokumenta

• Pogodba in vsi aneksi morajo biti preneseni v e-MA

• Pogoj, da se listine in odredbe prenesejo iz MFERAC v 

e-MA, so pravilno vnesene pravne podlage. 



e-MA – pravne podlage

• Pravna podlaga je vidna v meniju „Pogodbe“



e-MA – pravne podlage in postopek

• Izvajalske pogodbe se prikažejo v spustnem meniju. 
• Dopolnitev podatkov na pravni podlagi in navezava na 

Postopek v meniju „Postopki izbire izvajalca in 
zaposlenih“.

• Novo polje „Naziv e-MA“.



MFERAC – pogodbe PZAPEU
• Vnese se pogodba za posameznega zaposlenega

• vnese se pogodba vrste PZAPEU 

• označi „Obračun v N4“

• vpiše šifro operacije na zavihku Plan črpanja

• naveže na ODLPOD na zavihku Povezave



MFERAC – pogodbe PZAPEU

REFUNDACIJE

• V Navodilih o upravičenih stroških je navedeno, da so 
refundacije za neposredne proračunske uporabnike 
upravičen strošek.

POD

• Če se POD financira iz postavk EKP, je potrebno pri tem 
strošku v MFERAC-KESD vpisati številko pravne podlage iz 
DPS.

Iz MFERAC se v e-MA prenesejo le odredbe knjižene v breme 
EKP postavk



e-MA – pogodbe PZAPEU

• V e-Ma je omogočena prijava ene plačne listine in 
ustreznih odredb na več operacij:

• na operacijo TP in

• na druge NPU=U operacije. 

• Za prikaz se odstraniti se kljukico „Prikaz prijavljenih 
listin na operaciji“.



Izmenjave podatkov – neplačane listine



Pravice uporabnikov (modul administracija)

• Skrbnik posamezne pogodbe (izvajalske pogodbe)
pripravi in odda plan ZzI

• Skrbnik pogodbe (odločitev o podpori, sporazum)
pregleda in potrdi plan, pri čemer se kreira ZzI

• Upravičenec (na ministrstvu oziroma na organu, ki 
je sklenil sporazum z ministrstvom)
prijavi listino na ZzI, ga vsebinsko dopolni ter odda

• Kontrolor (na ministrstvu in ne sme imeti hkrati 
vloge upravičenec)
pregleda ZzI oziroma izvede AP kontrolo

• NOVA NPU=U operacija � sporočiti na CPU, 
da se dodajo pravice izmenjave z MFERAC



Omočena prijava neplačanih listin



Postopek

• Listina se preko UJP prenese v MFERAC (potrjevanje 
preko SPIS)

• V MFERAC se listina potrdi v statusu RO

• Listina se iz MFERAC prenese v e-MA

• V e-MA se kreira plan ZZI in ZZI 

• ZZI upravičenec odda, kontrolor preveri podatke in potrdi 
s klikom na gumb „Odobritev – priprav odredb“

• Status ZZI ODDAN in stanje kontrole ODOBREN je pogoj 

da se podatki prenesejo v MFERAC (za vse kreirane ZZI 
znotraj ene listine).



Postopek

• V MFERAC se kreirajo odredbe na podlagi plana ZZI 
(kontrola na zneske).

• Odredbe se v statusu OK prenesejo v e-MA.

• V e-MA se Status ZZI samodejno spremeni v KONTROLNO 
PREGLEDAN

• V MFERAC se odredbe izplačajo in se prestavijo v status OI 

• V MFERAC se samodejno kreira terjatev do CA, katero 
mora ministrstvo potrditi in posredovati v računovodstvo

• Odredbe v statusu OI + terjatev do CA v statusu RK se 

skupaj prenesejo v e-MA.



Postopek

• V e-MA se Status ZZI samodejno spremeni v PLAČAN

• V e-MA kontrolor zaključi kontrolo, stanje kontrole se 
spremeni v AP ZAKLJUČEN

• Plačane odredbe + terjatev do CA + AP kontrola 

zaključena => prenos v e-CA



Pavšal 

• Listina se preko UJP prenese v MFERAC (potrjevanje 
preko SPIS)

• V MFERAC se na listini označi pavšal = DA

• V MFERAC se listina potrdi v statusu RO

• Listina se iz MFERAC prenese v e-MA

• V e-MA se v modulu Plan ZZI:

• Vpiše datuma obdobja 

• Vpiše celoten znesek se vpiše v polje „Znesek Ostalo“ 

• Izbriše seznam planov s klikom na „koš“

• Klikne Oddaj v pregled

• Prenos vnesenih podatkov v MFERAC

• V MFERAC se kreirajo odredbe in izplača račun iz PP EKP



Pavšal 



Popravljanje podatkov

ZZI v statusu pripravi

• ZZI se izbriše v seznamu ZZI s klikom na „koš“

• Pripravi se nov plan ZZI in nov ZZI

ZZI oddan

• ZZI izbriše OU na podlagi zahtevka kontrolorja

• Pripravi se nov plan ZZI in nov ZZI



Posebnosti

• Če ne obstaja pravna podlaga za plačilo računa za 
katerega se bo kreiral ZZI, se stroške veže na 
sofinancersko pogodbo in ne na pogodbo FOP. V plan ZZI 
se bo pravilno zapisal partner in blokad v MFERAC ne bo.



Posebnosti 

• V MFERAC je na računih, ki so vezani na pogodbo EKP in 
bodo plačani v breme integralnih postavk, se kljukica 
»Prenos v eMA« lahko umakne. 

• Na odredbah se bo vršila kontrolana »plan ZZI« 

• Kljukice se po potrditvi računa (status RO), ni mogoče več 
umakniti.



Pregled prenosov, pravica pregleda za OU



Izmenjave podatkov – plačane listine



AP kontrola po izplačilu
• Plače  - vrsti dokumentov H in V v MFERAC

• Potni nalogi  - vrsti dokumenta C in D v MFERAC

• NOSDi  - vrsta dokumenta J v MFERAC

• Urejanje za nazaj 



Postopek

• Listina in odredbe se v statusu OI iz MFERAC 
prenesejo v e-MA. 

• Terjatev do CA se lahko prenese iz MFERAC ali 
terjatev do CA kreira e-MA

• V e-MA se kreira ZZI

• Na ZZI se naveže listino in odredbe

• Kontrola AP se izvede po izplačilu

• Plačane odredbe + terjatev do CA + AP kontrola 
zaključena => prenos v e-CA



Kreiranje ZZI

• ZzI se kreira s klikom na gumb »Dodaj« na izbrani operaciji.



Kreiranje ZZI
• Vnese se obdobje od-do in se vnesena datuma potrdita.

• S klikom na gumb »Dodaj« se odpre vnosno polje za prijavo 
plačila listine na ZzI.



Kreiranje ZZI

• Izbere se listina

• Možno je izbrati izdane listine upravičencev na operaciji, ki jih 
upravičenec kadarkoli izdal



Kreiranje ZZI

• S klikom na izbrano plačilo, se vnesejo podatki o prijavi izbranega 
plačila



Kreiranje ZZI

• V Seznam prijavljenih plačil listin so vidne vnesene prijave plačil



Kreiranje ZZI

• S klikom na gumb »Naveži izbrane odredbe na ZZI« se prikažejo 
vse odredbe posamezne listine

• Odredbe se lahko filtrira po št.odredbe, NRP, FEP, PP, kontu



Kreiranje ZZI

• Obkljuka se odredbe, ki se morajo navezati na ZZI, lahko 
posamično ali „vse na enkrat“



Kreiranje ZZI

• Pavšal na plačnih listinah se samodejno izračuna in vrstica 
samodejno prikaže po odprtju enega izmed izpisov (zavihek Izpisi).



Kreiranje ZZI

• ZzI se podpiše in odda



Kreiranje ZZI

• Kontrolor izvede AP kontrolo



Kreiranje ZZI

• Kontrolor vnese kontrolni list



Kreiranje ZZI

• Kontrolor zaključi AP kontrolo



Urejanje za nazaj – terjatve do CA

• Situacija 1: odredbe v statusu OI so v eMA, terjatev je v 
eMA  � Kreirajte ZZI 

• Situacija 2: odredbe v statusu OI so v eMA, terjatve ni v 
eMA in je bila ročno vzpostavljena v MFERAC in je v statusu 
RK � Najprej preverite znesek vzpostavljene terjatve do 
CA v MFERAC in če je pravilen, sporočite številko terjatve in 
številko terjatve na CPU

• Situacija 3: odredbe v statusu OI so v eMA, terjatve ni v 
eMA in ni vzpostavljena v MFERAC � Kreirajte ZZI,  
terjatev se bo kreirala avtomatično v eMA in bo prenesena 
v MFERAC. Ko bo terjatev potrjena do statusa RK v 
MFERAC, se bo samodejno prenesla v eMA na ZZI.



Terjatve do CA – situacija 3

• Ko je za ZzI AP kontrola zaključena, se terjatev do CA v e-
MA kreira avtomatično in posreduje v MFERAC. 

• Terjatev do CA se kreira v e-MA in posreduje v MFERAC v 
vseh primerih, ko se terjatev do CA v e-MA ni prenesla v 
sklopu plačanih odredb.

• Terjatev do CA se prenese v MFERAC in uvozi v objekt 
DPS-06-101  v statusu RP (V pripravi).

• Uporabnik mora terjatev do CA pregledati, dopolniti ter 
potrditi in posredovati v računovodsko službo. 

• Knjižena terjatev do CA (v statusu RK) se prenese v e-MA 
na ustrezen ZZI.



Negativni ZZI

• Terjatev do upravičenca v statusu RK (vrsta dokumenta 
PT ali IB) povezana na pozitiven ZZI

• Storno do terjatev do CA v statusu RK (vrsta 
dokumenta PZ) povezana na Terjatev do upravičenca 

Navodila glede vračil so objavljena na portalu MFERAC 

(MFERAC > Aplikacija 1 DP > Navodila > Navodila za izvajanje 
vračil namenskih sredstev EU/Navodila za ……..); povezava: 
https://eportal.mf-
rs.si/mferac/DP/Strani/Odgovori.aspx?RootFolder=%2fmferac%2fDP%2fNavodila%2fNavodilo%20za%20izvajanj
e%20vra%C4%8Dil%20namenskih%20sredstev%20EU&FolderCTID=&View=%7b628CF328-55A0-42FC-AEC2-
3E1E7AE5FBE7%7d



Popravljanje podatkov na ZZI

• Zahtevek za spremembo podatkov na ZZI v e-MA, ki so 
v naslednjih statusih:

• Kontrolno pregledan in Plačan

• Zahtevek za spremembo podatkov na ZzI v e-Ma, ki so 
že predani na MF-CA

• Predan na CA, CA preverjanje, CA verifikacija, CA 
avtorizacija, CA certifikacija, CA povrnitev v DP, CA vrnitev na 
PO in CA izključitev.

Obrazca in navodila so objavljeni tukaj: http://www.eu-

skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/e-ma



Urejanje za nazaj



Urejanje za nazaj

• Če pravne podlage niso vnesene v MFERAC v skladu z 
navodili, je potrebno v MFERAC pravne podlage vnesti ali 
popraviti v MFERAC 

• Urejanje, kjer preknjižbe niso več možne – OU pripravi 
dodatna navodila.



Urejanje za nazaj

• V primeru, ko je listina navezana na ZZI v pripravi, odredb 
pa ni, je postopek naslednji:

• listino je potrebno »odvezati« z ZzI,

• listino je potrebno izbrisati v eMA,

• MF se zaprosi za ponoven prenos listine  in pripadajočih odredb. 
Zahtevek za ponovni prenos se pošlje na mf.erac@mf-rs.si.



Urejanje za nazaj

• Prenos plačanih računov za nazaj � prositi MF za prenos 
računa in pripadajočih odredb v e-MA. Zahtevek za 
ponovni prenos se pošlje na mf.erac@mf-rs.si.

• Prijavljeno na CPU � preverjamo skupaj z MFERAC 
posamezne primere


