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1. UVOD 

Rubrika »Poročila« je namenjena pripravi poročil za uporabnike IS eMA. 
Poročila so pripravljena v naslednjih rubrikah:  

 »Zahtevki za izplačilo«, 

 »Operacije«,  

 »Operacije – stroški«, 

 »Operacije – kazalniki«, 

 »PKS – Izpis kontrol«. 
 

Uporabnik lahko pripravlja poročila v rubrikah »Zahtevki za izplačilo«, »Operacije« in »PKS – 
Izpis kontrol« (opisano v nadaljevanju) in sicer glede na dodeljene dostopne pravice.  

 

2. POROČILA  

S klikom na rubriko »Poročil«a se odpre osnovno okno, kjer je na voljo seznam poročil, ki jih 
lahko uporabnik uporablja glede na dostopne pravice.   

Posamezno poročilo si uporabnik lahko prilagaja s pomočjo filtrov oziroma z opredelitvijo 
kriterijev v vnosnih poljih.  

V seznamu poročil je na voljo: 

 Izvoz seznama v izbrani format s klikom na ikono  

 Iskanje poročil z neposrednim vnosom besedila v iskalno polje posameznega stolpca. 

 Prenos poročila v format word s klikom na ikono  ali format pdf s klikom na ikono 

. 

 Pregled poročila s klikom na ikono . S klikom na ikono lahko uporabnik v 
nadaljevanju z opredelitvijo kriterijev in klikom na gumb »Poišči zapise« pripravi 
posamezno poročilo. 
 

 
Slika 1: Seznam poročil in ikone za njihov prenos/ pregled  
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3. ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO 

Rubrika »Zahtevki za izplačilo« je namenjena pripravi poročil, vezanih na zahtevke za 
izplačilo. Glede na dodeljene uporabniške pravice, se uporabniku ponudi izbor PO ali IO. 

S klikom na rubriko se odpre osnovno okno, kjer uporabnik na podlagi opredelitve kriterijev v 
vnosnih poljih pripravi ustrezno poročilo. 

Vnosna polja  so: 

 »Posredniški organ«: 
Uporabnik klikne v vnosno polje in iz seznama izbere ustrezen PO ali IO, za katerega 
pripravlja poročilo o zahtevkih za izplačilo. Možen je izbor enega ali več PO/IO. 
Privzeto je izbrana možnost »Vsi«. 

 »Status ZzI«: 
Uporabnik klikne v vnosno polje in iz seznama izbere ustrezen status ZzI-jev, za katere 
pripravlja poročilo. Možen je izbor enega ali več statusov. Privzeta je izbrana možnost 
»Vsi«. 

 »Datum izdelave poročila: 
Upoštevajo se vsi ZzI, ki so na izbran datum v statusu Oddan ali višje. 
 

Po opredelitvi je potrebno klikniti na gumb »Poišči zapise«. 
 

 
Slika 2: Polja za opredelitev kriterijev in gumb za kreiranje poročila za zahtevke za izplačilo 

S klikom na gumb se pod vnosnimi polji kreira poročilo v obliki seznama vseh ZzI, ki 
izpolnjujejo opredeljene kriterije. 

V primeru velikega števila zapisov lahko uporabnik celotni seznam zahtevkov vidi s pomikom 
drsnika navzdol (na desni strani zaslona), do vseh polj posameznega zapisa pa se pomakne s 
pomikom drsnika v desno (nahaja se na dnu seznama). 

V izpisu so zajeti naslednji podatki: 

 Šifra ZzI; šifra, ki jo uporablja IS eMA 
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 Status ZzI; V pripravi / Oddan / Kontrolno pregledan /Plačan / Zavrnjen / Prenos v eCA 
/ Predan na CA / CA preverjanje / CA certifikacija / CA verifikacija / CA avtorizacija / 
CA povrnitev na PO / CA izključitev  

 Številka vloge za odločitev o podpori 

 Šifra operacije 

 Naziv operacije 

 Status operacije; Oddana vloga / V pripravi / V dopolnitvi / V izvrševanju / Finančno 
zaključen / Zaključen / Ukinjen / Konec spremljanja 

 Vrsta pogodbe 

 Številka pogodbe 

 Upravičeni izdatki – 104.a 

 Neupravičeni izdatki do sofinanciranja – 104.j 

 Upravičeni izdatki do sofinanciranja – 104.z 

 Znesek prispevka EU – 104.t 

 Posredniški organ 

 Stanje kontrole 

 Zaključena (status kontrole) 

 Datum zadnje menjave statusa  

 Datum certificiranja 

 Datum oddaje 

 Datum plačila 

 Datum predaje na eCA  

 Vir podatka; eMA ali ISARR2 

 Skrbnik pogodbe 
 

Izvoz poročila v izbrani format se izvede s klikom na ikono . 

 

Slika 3: Seznam oz. poročilo o zahtevkih za izplačilo: ikona za izvoz poročila in  
drsniki za pregled celotnega poročila 
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4. OPERACIJA 

Rubrika »Operacije« je namenjena pripravi poročil, vezanih na operacije. Glede na dodeljene 
uporabniške pravice, se uporabniku ponudi izbor PO ali IO. 

S klikom na rubriko se odpre osnovno okno, kjer uporabnik na podlagi opredelitve kriterijev v 
vnosnih poljih pripravi ustrezno poročilo.  
 
Vnosna polja  so: 

 »Posredniški organ«: 
Uporabnik klikne v vnosno polje in iz seznama izbere ustrezen PO ali IO, za katerega 
pripravlja poročilo o operacijah. Možen je izbor enega ali več PO / IO. Privzeta je 
izbrana možnost »Vsi«. 

 »Status vloge«: 
Uporabnik klikne v vnosno polje in iz seznama izbere ustrezen status Vloge za 
odločitev o podpori, na katero se poročilo nanaša. Možen je izbor enega ali več 
statusov. Privzeto je izbrana možnost »Vsi«. 

 »Status operacije«: 
Uporabnik klikne v vnosno polje in iz seznama izbere ustrezen status operacij, za 
katere pripravlja poročilo. Možen je izbor enega ali več statusov. Privzeto je izbrana 
možnost »Vsi«. 

 »Datum izdelave poročila: 
Upoštevajo se vse Operacije, ki so na izbran datum v statusu V dopolnitvi, V pripravi 
ali Finančno zaključen. Upoštevajo se podatki iz zadnje potrjene verzije. 
 

Po opredelitvi je potrebno klikniti na gumb »Poišči zapise«. 
 

 
Slika 4: Polja za opredelitev kriterijev in gumb za kreiranje poročila za operacije 

S klikom na gumb se pod vnosnimi polji kreira poročilo v obliki seznama vseh operacij, ki 
izpolnjujejo opredeljene kriterije. V seznamu je za vsako pripadajočo pogodbo prikazan svoj 
zapis z naborom podatkov. 

V primeru velikega števila zapisov lahko uporabnik celotni seznam operacij vidi s pomikom 
drsnika navzdol (na desni strani zaslona), do vseh polj posameznega zapisa pa se pomakne s 
pomikom drsnika v desno (nahaja se na dnu seznama).  

V izpisu so zajeti naslednji podatki: 

 Številka vloge za odločitev o podpori 

 Naziv vloge 
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 Šifra operacije 

 Naziv operacije 

 Status operacije; Oddana vloga / V pripravi / V dopolnitvi / V izvrševanju / Finančno 
zaključen / Zaključen / Ukinjen / Konec spremljanja 

 Vrsta pogodbe  

 Številka pogodbe 

 Skrbnik pogodbe 

 Posredniški organ 

 Status vloge 

 Datum prehoda operacije v izvrševanje  

 Lokacija; Vzhod, Zahod, Celotna Slovenija 

 Vrednost posamezne pogodbe 
 

Izvoz poročila v izbrani format s klikom na ikono . 

 
 

Slika 5: Seznam oz. poročilo o operacijah: ikona za izvoz poročila in drsniki za pregled celotnega poročila 

 

5. OPERACIJE – STROŠKI 

Rubrika »Operacije – stroški« je namenjena pripravi poročil s podatki o načrtovanih stroških 
operacije. Glede na dodeljene uporabniške pravice, se uporabniku ponudi izbor PO ali IO. 

S klikom na rubriko se odpre osnovno okno, kjer uporabnik na podlagi opredelitve kriterijev v 
vnosnih poljih pripravi ustrezno poročilo.  
 
Vnosna polja  so: 

 »Posredniški organ«: 
Uporabnik klikne v vnosno polje in iz seznama izbere ustrezen PO ali IO, za katerega 
pripravlja poročilo o operacijah. Možen je izbor enega ali več PO / IO. Privzeta je 
izbrana možnost »Vsi«. 

 »Status vloge«: 
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Uporabnik klikne v vnosno polje in iz seznama izbere ustrezen status Vloge za 
odločitev o podpori, na katero se poročilo nanaša. Možen je izbor enega ali več 
statusov. Privzeto je izbrana možnost »Vsi«. 

 »Status operacije«: 
Uporabnik klikne v vnosno polje in iz seznama izbere ustrezen status operacij, za 
katere pripravlja poročilo. Možen je izbor enega ali več statusov. Privzeto je izbrana 
možnost »Vsi«. 

 »Datum izdelave poročila: 
Upoštevajo se vse Operacije, ki so na izbran datum v statusu V dopolnitvi, V pripravi 
ali Finančno zaključen. Upoštevajo se podatki iz zadnje potrjene verzije. 
 

Po opredelitvi je potrebno klikniti na gumb »Poišči zapise«. 
 

 
 

Slika 6: Polja za opredelitev kriterijev in gumb za kreiranje poročila za operacije – stroški 

S klikom na gumb se pod vnosnimi polji kreira poročilo v obliki seznama vseh operacij, ki 
izpolnjujejo opredeljene kriterije. V seznamu je za vsako operacijo prikazan svoj zapis z 
naborom podatkov. 

V primeru velikega števila zapisov lahko uporabnik celotni seznam operacij vidi s pomikom 
drsnika navzdol (na desni strani zaslona), do vseh polj posameznega zapisa pa se pomakne s 
pomikom drsnika v desno (nahaja se na dnu seznama).  

V izpisu so zajeti naslednji podatki: 

 Številka vloge za odločitev o podpori 

 Naziv vloge 

 Posredniški organ 

 Šifra operacije 

 Status operacije; Oddana vloga / V pripravi / V dopolnitvi / V izvrševanju / Finančno 
zaključen / Zaključen / Ukinjen / Konec spremljanja 

 Lokacija 

 Sklad 

 Regija 

 Načrtovani upravičeni stroški operacije – 94.a 

 Načrtovani neupravičeni stroški operacije – 94.j 

 Načrtovani upravičeni stroški do sofinanciranja operacije – 94.b 

 Načrtovani upravičeni javni stroški do sofinanciranja – 94.z 

 Načrtovani upravičeni stroški operacije – 94.a 

 Načrtovani znesek prispevka EU – 94.t 
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Izvoz poročila v izbrani format s klikom na ikono . 

 

Slika 7: Seznam oz. poročilo o operacijah - stroški: ikona za izvoz poročila in drsniki  
za pregled celotnega poročila 

 

6. OPERACIJE - KAZALNIKI 

Rubrika »Operacije – kazalniki« je namenjena pregledu vseh kazalnikov na ravni operacije, ki 
so bile kadarkoli v statusu »V izvrševanju«. Uporabniku se v izboru ponudi PO, na katerem 
ima dodeljene uporabniške pravice.  

S klikom na rubriko se odpre osnovno okno, kjer uporabnik na podlagi opredelitve kriterijev v 
vnosnih poljih pripravi ustrezno poročilo.  
 
Vnosna polja  so: 

 »Posredniški organ«: predizbran je PO glede na uporabniške pravice 

  »Status vloge«: ni relevantno, predlagamo, da uporabnik vedno izbere opcijo »vsi« 

  »Status operacije«: ni relevantno, predlagamo, da uporabnik vedno izbere opcijo 
»vsi«. 
 

Po opredelitvi je potrebno klikniti na gumb »Poišči zapise«. 
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Slika 8: Seznam oz. poročilo o operacijah – kazalniki 

 

7. PKS – IZPIS KONTROL 

Rubrika »PKS – Izpis kontrol« je namenjena pregledu vseh preverjanj na kraju samem, ki so 
jih kontrolorji evidentirali v IS e-MA, v rubriki »Kontrola« / »Kontrola – PKS«. Glede na 
dodeljene uporabniške pravice, se uporabniku ponudi izbor za njegov PO. 

S klikom na rubriko »PKS – Izpis kontrol« se odpre osnovno okno, kjer uporabnik na podlagi 
opredelitve kriterijev v vnosnih poljih pripravi ustrezno poročilo.  

Vnosna polja  so: 

 »Posredniški organ«: predizbran je PO glede na uporabniške pravice 

  »PKS izvedel«: uporabnik izbere eno ali več ponujenih možnosti 
 
Po opredelitvi je potrebno klikniti na gumb »Poišči zapise«. 

 
Slika 9: Polja za opredelitev kriterijev in gumb za kreiranje poročila za operacije – PKS 
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V izpisu so zajeti naslednji podatki: 

 Zaporedna številka 

 Sklad  

 Prednostna os 

 Prednostna naložba 

 Posredniški organ 

 Šifra operacije 

 Naziv operacije 

 Naziv upravičenca (naziv izdajatelja ZzI, ki je vključen v PKS) 

 PKS izvedel (navedba OU ali posameznega PO) 

 Osebe, ki so izvedle PKS 

 Številka začasnega poročila 

 Datum začasnega poročila  

 Številka končnega poročila  

 Datum končnega poročila 

 PKS zaključen (status v IS e-MA). 
 

 
 

Slika 10: Primer poročila oz. izpisa v rubriki »PKS – Izpis kontrol« 
 


