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NAVODILA ZA NOVO SEKCIJO »FINANČNA VRZEL«  

 

V podkazalu »Skupni stroški, analiza stroškov in koristi« je dodana nova sekcija »Finančna vrzel«. 

Za vstop v sekcijo je potrebno klikniti na znak +. 

 

 

Slika 1: Sekcija »Finančna vrzel« 

 

V primeru, da na operaciji ni izbran noben upravičenec oziroma pogodba, je ob vstopu v sekcijo 

uporabniku na voljo seznam vseh upravičencev na operaciji in pripadajoči odstotki finančne vrzeli. 

V seznamu je možen: 

 

- Izvoz podatkov v izbrani format s klikom na ikono . 

- Pregled podatkov posameznega upravičenca s klikom na ikono . 

- Urejanje podatkov posameznega upravičenca s klikom na ikono . Za namen urejanja 

podatkov mora biti operacija v statusu V pripravi ali V dopolnitvi. 

 

 
 

Slika 2: Seznam upravičencev v sekciji »Finančna vrzel« v primeru, da upravičenec ni izbran  

in ikone za urejanje 

 

S klikom na ikono se odpre vnosna maska za urejanje podatkov.  

 Uporabnik vnese podatek v polje »Finančna vrzel« in podatek shrani s klikom na gumb  

 »Potrdi«. 
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Slika 3: Vnosna maska za urejanje podatka v polju »Finančna vrzel« 

V primeru, da sta na operaciji upravičenec oziroma pogodba izbrana (z izborom v gornjem delu 

zaslona), je ob vstopu v sekcijo v seznamu na voljo zapis o izbranem upravičencu.   

 

 

Slika 4: Izbor upravičenca oz. pogodbe na operaciji 

V seznamu je možen: 

- Izvoz podatkov v izbrani format s klikom na ikono . 

- Pregled podatkov s klikom na ikono . 

- Urejanje podatkov s klikom na ikono . Za namen urejanja podatkov mora biti operacija v 

statusu V pripravi ali V dopolnitvi. 

 

 

Slika 5: Seznam v sekciji »Finančna vrzel« v primeru, da je upravičenec izbran in ikone za urejanje 

  

 S klikom na ikono se odpre vnosna maska za urejanje podatkov.  

 Uporabnik vnese podatek v polje »Finančna vrzel« in podatek shrani s klikom na gumb  

 »Potrdi«. 
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Slika 6: Vnosna maska za urejanje podatka v polju »Finančna vrzel« 


