
Ureditev podatkov za operacije NPU=U v e-MA 
- navodilo 

 

Obveščamo vas, da od 6. 12. 2018, ko se zaključi priprava odredb v breme proračuna za leto 2018, 
ne bo več možno izplačevati v breme postavk EKP, če pred izplačilom ne bo pripravljen plan ZZI in 
izvedena kontrola AP v eMA. Izjema bodo le računi z vrsto dokumenta H- plače, V- preknjiževanje 
plač, C – domači potni nalog, D – tuji potni nalog, J - Obdavčljiva izpl. fizičnim osebam in NZ - 
Negativni ZZI. 
 

Informacija za neplačne listine  

V MFERAC je od 27.11.2018 nadgrajena funkcionalnost »Prenos v eMA« na računih, in sicer: na 
računih, ki so vezani na pogodbo označeno za »Prenos v eMA« in, ki bodo plačani v breme integralnih 
postavk, se lahko umakne kljukica »Prenos v eMA«. Račun se potrdi do statusa RO in račun se ne bo 
pripravil za izmenjave v eMA. Na odredbah se bo vršila kontrola, ki bo preverjala, ali so odredbe za 
posamezen račun pripravljene v breme integralnih postavk in v takih primerih »plan ZZI« ne bo 
zahtevan. 

Kljukice »Prenos v eMA« po potrditvi računa v status RO ni mogoče več umakniti (ker bo že izmenjan 
v eMA). 

V primerih, ko imate na odredbah, pripravljenih v breme integralnih postavk, še vedno blokado, da je 
zahtevan ZZI oz. da se čaka ZZI iz eMA, račun, pa je bil shranjen v status RP pred 27. 11. 2018 in 
plan ZZI ni bil kreiran, na elektronski naslov mf.erac@mf-rs.si pošljete evidenčno številko računa iz 
MFERAC, da bodo preverili vzrok blokade. 

 

Navodila za plačne listine pred 6.12.2018 

V zvezi s kreiranjem ZZI za plačane listine, naj se vam najprej opravičimo, ker  trenutno še niso 
prenesene vse listine iz MFERAC v eMA. Za listine, ki ste nam jih posredovali v seznamih, preverjamo 
vzrok neprenosa podatkov.  

Prilagamo priročnik z navodili za ustrezno ureditev listin v MFERAC in kreiranje ZZI v eMA. Pri tem 
vas prosimo, da pogledate v MFERAC, če so listine vnesene tako kot izhaja iz priročnika. V primeru, 
da niso vas prosimo, da preverite podatke v MFERAC in jih uredite, saj se bodo le pravilno urejene 
listine prenesle v eMA, kjer boste lahko kreirali ZZI. 

Zaradi časovnega zaporedja ZZI-jev v eMA smo vas pred časom prosili za število že plačanih listin v 
MFERAC, za katere bomo v eMA kreirali ZZI v statusu »V pripravi«.  Dobili smo podatke od nekaterih 
PO, pri čemer ugotavljamo, da so v seznamu tudi podatki za še neplačane listine. Še enkrat vas lepo 
prosimo, da nam danes ali najkasneje jutri na elektronski naslov ema.svrk@gov.si sporočite število 
ZZI, ki naj jih kreiramo v status »V pripravi«. 

V primeru, ko je listina prenesena v eMA, odredbe pa ne, nam tak primer prosimo javite na CPU, da 
podatke ustrezno uredimo. 

Terjatve do CA 

Imamo več situacij za že plačane listine: 

Situacija 1: odredbe v statusu OI so v eMA, terjatev je v eMA  ->   Kreirajte ZZI v skladu s priloženim 
priročnikom. 

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, nam številko terjatve in evidenčno številko računa sporočite na e-mail ema.svrk@gov.si, da 
vpišemo številko terjatve v eMA.  

Situacija 3: odredbe v statusu OI so v eMA, terjatve ni v eMA in ni vzpostavljena v MFERAC  ->   
Kreirajte ZZI v skladu s priloženim priročnikom; 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. 
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V primeru dodatnih pojasnil vas prosimo, da se obrnete na CPU. Za pomoč na strani MFERAC 
prosimo, da pošljete mail na elektronski naslov mf.erac@mf-rs.si. 
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