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Splošno o sistemu e-MA 

Sistem e-MA je namenjen podpori izvajanja evropske kohezijske politike 
2014–2020.  
 
e-MA je spletna aplikacija dostopna preko spletnega brskalnika. Dostopna 
je kateremu koli uporabniku z veljavnim slovenskim digitalnim 
certifikatom.  
 
Neločljivo je povezana z MFERAC in e-CA.   
 
e-MA omogoča finančno, fizično in izvedbeno spremljanje izvajanja EKP, 
omogoča izvajanje potrebnih kontrol, kakor tudi podporo finančnim 
tokovom, ki so podprti z ustreznimi finančnimi dokumenti, uvrščenimi v 
proces potrjevanja, izplačevanja in certificiranja. 

 
 



Namen in cilji sistema e-MA 

Namen e-MA:  
Informacijsko podpreti procese načrtovanja, potrjevanja, izvajanja in 
izplačevanja, nadzorovanja, spremljanja in poročanja ter omogočiti celovit 
pregled nad EKP 2014 – 2020.  
 
 Cilji sistema e-MA: 
- povezati različne informacijske sisteme 
- zbrane podatke sistemizirati 
- podpreti najnižje ravni zbiranja podatkov (pri viru nastanka) 
- zmanjšati administrativno breme vsem udeležencem EKP 
- izpolniti zahtevo EK o zahtevanih podatkih v računalniški obliki (priloga 

III Uredbe (EU) št. 480/2014)  
 

 



Arhitektura e-MA 

Deli arhitekture e-MA so:  
• baza podatkov e-MA 
• poslovni in podatkovni sloj 
• e-MA vmesnik 
• modul integracija z 

dokumentnim sistemom 
• modul upravljanje procesov 
• modul za povezovanje 
• modul za poročanje 
 
Tehnično je IS e-MA sestavljen iz 
treh nivojev: 
• podatkovni nivo 
• aplikativni nivo 
• prezentacijski nivo 
 



Prijava v e-MA 

Do IS e-MA se dostopa prek izbranega brskalnika (priporočljivo - Google Chrom, 
Internet Explorer le od v. 11 naprej).  
 
e-MA naslov https://ema.arr.gov.si 
 
Za dostop do IS e-MA je zahtevana prijava s certifikatom. V primeru, da uporabnik s 
svojim digitalnim potrdilom še ni registriran v SI-PASS, mora najprej opraviti 
registracijo v SI-PASS. Dostop do navodil SI-PASS: http://www.si-
ca.si/dokumenti/Registracija-SI-PASS.pdf. 
 
Prikažejo se funkcionalnosti, do katerih ima uporabnik pravice. Ob prvi prijavi 
pravice uporabniku navadno še niso dodeljene in jih mora dodeliti administrator e-
MA ali koordinator. 
 
Koordinator za IS e-MA na posameznem posredniškem organu ima pravico urejanja 
podatkov in pravic posameznega uporabnika, in sicer za uporabnike na tem 
posredniškem organu oz. za Vloge za odločitev o podpori in operacije tega 
posredniškega organa. V primeru, da uporabnik želi imeti dostop do operacij 
različnih posredniških organov, mu lahko dostopne pravice dodeli (in uredi) le 
koordinator ustreznega posredniškega organa.  
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Dostop e-MA pred prijavo  



Izbira načina prijave 



Vstopna stran uporabnika po prijavi 

Kazalo na levi strani zaslona služi kot glavna navigacija po 

vnosnih maskah. Izbire na kazalu se dinamično 

prikazujejo/skrivajo glede na nastavljene pravice 

uporabnika. Naziv sklopa, ki ga uporabnik izbere v kazalu na 

levi strani zaslona, se obarva zeleno.  



Skupine uporabnikov 

Trenutno veljaven nabor skupin, v katere je glede na pravice mogoče dodati 
uporabnika: 
 
• Organ upravljanja (OU) 
• Posredniški organ (PO) 
• Izvajalski organ 
• Skrbnik razpisa 
• Skrbnik pogodbe 
• Upravičenec 
• Kontrolor – AP 
• Kontrolor – PKS 
• Napredni uporabniki 
• Organ za potrjevanje (CA) 
• Kontrolor – KPN 
• Uvoz podatkov MF – operacija priprava 
• Uvoz podatkov MF –ZzI priprava 
• Uvoz podatkov MF – ZzI plačilo  
• Uvoz podatkov iz drugih IS – operacija priprava 
• Uvoz podatkov iz drugih IS – ZzI priprava 
• OU revizije, nepravilnosti 
• Pregledovalec 

Uporabniki ISARR2 se morajo v e-MA 
registrirati z istim e-poštnim naslovom, kot 
so se kot uporabniki registrirali v ISARR2. 
Uporabniške pravice bodo na ta način lahko 
migrirale iz ISARR2 v e-MA brez ročnega 
dodeljevanja uporabniških pravic. 
Koordinatorji bodo morali narediti 
kontrolo, ali so dodeljene pravice ustrezne 
in po potrebi dopolnili manjkajoče pravice. 



Gumbi, ki so na voljo za pregled, vnos oziroma urejanje podatkov:  

 pregled podatkov:  

 urejanje podatkov:  

 odstranitev podatkov:  

 kreiranje nove verzije podatkov:  

 izvoz podatkov v excel/pdf:  

 izpis podatkov (word, pdf):  

 pomoč uporabnikom:  

 odjava iz sistema IS e-MA:  
 
Vnos novih podatkov, potrditev vnosov in ostale aktivnosti se potrdijo s klikom na gumbe:  

 . 

Kontrolni gumbi 



Modul za administracijo – dodajanje pravic 
uporabnikom 

Za koordinatorje e-MA (administracija sistema) 
bo izvedena posebna predstavitev dne 30.5.2017. 

Za zagotavljanje ločenosti funkcij je na vmesniku Uporabnik prikazana sekcija s 

podatki izbranega uporabnika v spodnjem delu zaslona, kjer je razvidno 

kakšne pravice ima določen uporabnik. 

S tem zagotovimo tudi pregled nad ločenostjo funkcij, da isti uporabnik 

sistema ne more imeti pravic upravičenca, ki pripravlja ZZI in pravic kontrolor 

AP, ki izvaja administrativno preverjanje ZZI. 



Modul za administracijo – pregled posameznega 
uporabnika 



Funkcionalnosti sistema e-MA 

• vnos vlog za odločitev o podpori 
• vnos operacij 
• prenos finančnega načrta na nivoju operacije iz MFERAC 
• elektronski uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika 
• podpora izvajanju predplačil in avansov 
• kreiranje in posredovanje ZZI s strani upravičenca  
• vnos podatkov o doseženih kazalnikih 
• spremljanje podatkov o udeležencih na ESS in YEI 
• podpora procesu obdelave in potrjevanja ZZI  
• spremljanje izplačil iz proračuna (povezava z MFERAC) 
• podpora izvajanju certificiranja 
• podpora izvajanju vračil in sistemskim korekcijam 
• podpora izvajanju preverjanj na kraju samem 
• spremljanje četrtletnih poročil o nepravilnosti 
• spremljanje revizij 
• on-line povezava z drugimi informacijskimi sistemi 
• on-line povezava z dokumentnim sistemom 
• administracija vseh uporabnikov s strani administratorjev IS e-MA na OU in s strani 

koordinatorjev IS e-MA na PO. 
 



Pregled, kreiranje in urejanje Vloge za odločitev o 
podpori 

Posredniški organ (PO) ali Izvajalski organ (IO) kreira Vlogo za odločitev o podpori za vsak 
posamezni specifični cilj, ki ga pokriva.  
 
Vloga za odločitev o podpori gre skozi proces potrjevanja, v okviru katerega Organ upravljanja 
(OU) preveri usklajenost načrtovanja Vloge za odločitev o podpori glede na finančni plan 
prednostnih naložb iz e-CA. 
 
Uporabniku z vlogo PO ali IO je omogočen pregled seznama Vlog za odločitev o podpori za 
posamezen PO.  
 
Uporabnik z vlogo OU in uporabnik, ki lahko vnaša za vse posredniške organe, imata možnost 
pregleda vseh Vlog za odločitev o podpori. Pregled se prikaže s klikom na kazalo Vloga za 
odločitev o podpori na levi strani zaslona. 

Omogočene funkcionalnosti: 
• pregled Vloge za odločitev o podpori 
• vnos/urejanje Vloge za odločitev o podpori 
• menjava statusa Vlogi za odločitev o 

podpori 
• kopiranje/verzioniranje Vloge za odločitev 

o podpori 

Pomembno za izvedbo funkcionalnosti: 
• načrtovan je specifični cilj v e-CA, 
• načrtovan je finančni plan prednostnih 

naložb v e-CA (nabor skladov in regij), 
• urejanje Vloge za odločitev o podpori je 

možno, ko je le-ta v statusu V pripravi/v 
dopolnitvi. 



Seznam vlog za odločitev o podpori 

Pregled 
posamezne 

vloge 



Kreiranje vloge za odločitev o podpori (uporabnik: PO) 



Pregled vloge o odločitvi – identifikacija (JP/JR) 



Pregled vloge o odločitvi – identifikacija (NPO) (1/4) 

Dodatni OP – seznam, kamor lahko uporabnik doda enega ali več OP. Če se iz 

seznama izbere drugo, je potrebno vnesti naziv OP-ja. 



Pregled vloge o odločitvi – identifikacija (NPO) (2/4) 

Kontrole datumskih polj so naslednje: pravilnost oblike vnosa datuma (npr. 01.02.2017),  pri datumih, kjer je začetek in zaključek, zaključek ne 

more biti pred začetkom, glede na vse datume v "Časovnem razporedu" je datum začetka aktivnosti najmanjši datum; vsi ostali datumi so lahko 

enaki ali starejši od tega, spremembe obdobja predvidenih upravičenih sredstev niso mogoče, v kolikor že obstaja finančni plan. 



Pregled vloge o odločitvi – identifikacija (NPO) (3/4) 

V polje je mogoče iz šifranta občin izbrati občino 

in jo dodati v seznam. Možno je dodati več 

občin. Podatek je obvezen in je na voljo samo za 

NPO (operacija), prav tako ni nobene kontrole 

glede na regije, na katerih se izvaja operacija. 

Možnost vnosa SLO.  



Pregled vloge o odločitvi – identifikacija (NPO) (4/4) 

Uporabnik ima možnost pripenjanja poljubnega števila dokumentov na Vlogo za odločitev o podpori. V sekciji se prikaže seznam vseh 

pripetih dokumentov na Vlogi. Seznam vsebuje tudi dokumente, ki jih v procesu pripenja Organ upravljanja (OU), kadar vnaša odločitev za 

dodelitev sredstev oziroma dokumente odločitve komisije pri velikih projektih. Nad seznamom že shranjenih dokumentov je uporabniku 

na voljo izbira dokumenta ter gumb, s katerim pripne na Vlogo izbrani dokument. Pripet dokument je tipa Vloga za odločitev o podpori.  

Dokumente na Vlogi je mogoče odstraniti s klikom na gumb <Odstrani>, ko je Vloga v statusu V pripravi/v dopolnitvi. Prijavitelj lahko 

odstrani le dokumente tipa: Vloga za odločitev podpori. OU lahko doda in odstrani dokumente (Odločitev o podpori in odločbo komisije), 

ko je vloga v statusu V pregledu OU.  



Pregled vloge o odločitvi – Aktivnosti in plan stroškov 
(1/2) 

V primeru, da je izbrana vrednost "DA" v polju "Ali je 

aktivnost vezana na vrsto stroška?" se vnos aktivnosti 

omogoči z vnosom „Aktivnost" in gumbom "dodaj nad tabelo 

s seznamom". Polja "Vrste stroška" in "Skupni stroški" se 

izpolnita avtomatsko, ko uporabnik naveže aktivnost na plan 

stroškov. 



Pregled vloge o odločitvi – Aktivnosti in plan stroškov 
(2/2) 

Na Vlogi za odločitev o podpori lahko uporabnik definira vse možne vrste POS, ki se lahko uporabijo na operacijah, nastalih iz te Vloge. V 

sekciji "Poenostavljeni oblike" se prikaže seznam vseh POS na Vlogi za odločitev o podpori s podatki: metodologija, ime enote, 

odstotek/enota in vrsta stroška. Ob izbiri posamezne, vnesene POS, se pod seznamom prikažejo pripeti dokumenti na izbrani POS (pripeta 

metodologijo izračuna POS). Uporabnik lahko ureja/dodaja POS, ko je Vloga v statusu V pripravi/v dopolnitvi. Uporabnik lahko vnese nov 

POS s klikom na gumb <+Dodaj>. Odpre se vnosna maska novega poenostavljenega stroška. Uporabnik lahko na Vlogo doda več 

poenostavljenih stroškov. 



Pregled vloge o odločitvi – Skupni stroški, analiza 
stroškov in koristi (1/2) 

Če je polje „Državna pomoč/de minimis“ DA, se napolnijo dodatna polja vrsta pomoči, datum začetka veljavnosti sheme, datum konca 
veljavnosti sheme, šifra sheme EK, datum potrditve sheme EK, in sicer iz e-CA šifranta shem DP. Izbrane sheme DP iz spustnega seznama ni 
mogoče urejati. Uporabnik lahko vnese še številko dokumenta mnenja MF, datum mnenja MF in pripne dokument. 
 
V primeru, da je v polju Operacija ustvarja prihodke izbrano polje "prihodke je mogoče vnaprej oceniti„, se odprejo dodatna polja v t.i. sekciji 
Skupni upravičeni stroški, ki omogočajo izračun stopnje primanjkljaja.  

 

Kontrole pri shranjevanju podatkov: 

Če je v polju Operacija ustvarja prihodke izbrano: "prihodke je mogoče v naprej oceniti" je nameščena kontrola, da ni izbrana državna pomoč. 

Sprememba vrste prihodkov ni dovoljena (če je DP ni mogoče spremljanje prihodkov). 

Kontrola, da ni mogoče spremeniti državne pomoči, če že obstajajo podatki o stopnji sofinanciranja. 



Pregled vloge o odločitvi – Skupni stroški, analiza 
stroškov in koristi (2/2) 



Pregled vloge o odločitvi – Finančni načrt (1/3) 



Pregled vloge o odločitvi – Finančni načrt (2/3) 



Pregled vloge o odločitvi – Finančni načrt (3/3) 



Pregled vloge o odločitvi – Kazalniki 



Status Vloge za odločitev o podpori, zgodovina, 
odločitev za dodelitev sredstev  

Možne menjave statusov Vloge za odločitev o podpori: 
- iz V pripravi/v dopolnitvi v Pregled na OU, 
- iz pregleda na OU  v Potrjen s strani OU, v V pripravi/v dopolnitvi ali Zavrnjena. 
 
Spremembe uporabnik potrdi s klikom na gumb <Potrdi>. V desnem zgornjem kotu 
zaslona se v potrditev izpiše obvestilo "Menjava statusa Vloge za odločitev o podpori 
uspešna".  
  
Zavihek Zgodovina hrani podatke o menjavi statusov: oseba, ki je menjala status, 
sistemski datum in ura menjave statusa, naziv statusa, datum menjave statusa in 
komentar. 
 
Do zavihka Odločitev za dodelitev sredstev imajo dostop vsi uporabniki,  
ki lahko dostopajo do podatkov Vloge.  
 
Funkcionalnost omogoča, da organ upravljanja (OU) na  
Vlogo vnese odločitev o izbiri oz. zavrnitvi Vloge.  
 
Uporabnik ima možnost kreiranja nove verzije Vloge za odločitev  
o podpori, ko je v statusu Potrjena.  
 
Uporabnik na PO ali IO s klikom na gumb Nova verzija naredi kopijo  
Vloge za odločitev o podpori istega PO ali IO, ki je v statusu Potrjena. 
 
Omogočeno je tudi verzioniranje vloge (št. spremembe odločitve). 



Pregled in urejanje Operacij 

Omogočene funkcionalnosti: 
• Pregled operacij 
• Urejanje operacije 
• Pregled podatkov o pogodbah na 

operaciji 
• Pregled, vnos in urejanje podatkov o 

upravičencih na operaciji 
• Pregled finančnega plana operacije 
• Pregled, vnos in urejanje plana stroškov 

operacije 
• Pregled, vnos in urejanje shem 

sofinanciranja operacije 
• Pregled in urejanje kazalnikov učinka in 

rezultata na operaciji 
• Menjava statusa operacije 

Pomembno za izvedbo funkcionalnosti: 
• Pred urejanjem operacije mora biti 

Vloga za odločitev o podpori potrjena 
• Za vnos in urejanje podatkov operacije 

mora biti le-ta v statusu V pripravi 
• Za vnos podatkov o več pogodbah o 

sofinanciranju in določitev več 
upravičencev mora biti operacija v 
statusu V pripravi 



Pregled JR/JP 

Namen funkcionalnosti Javni razpis/Javni poziv je zagotavljanje matičnih podatkov za operacije iz JR/JP, ki se 
kreirajo ob potrditvi vloge za dodelitev sredstev JR/JP.  
 
Do vnosne forme za matične podatke operacije je namreč možno priti na dva načina: 
• preko matičnih podatkov JR/JP, 
• preko seznama operacij. 

 
Postopek: Uporabnik izbere ustrezni JR/JP. Odpre se okno z osnovnimi podatki JR/JP. Na oknu je gumb 'Dodaj 
operacijo'. S klikom na ta gumb se odpre vnosna maska za dodajanje operacije. 



Pregled javnega razpisa – osnovni podatki  
(status: V izvajanju) 



Pregled seznama operacij, do katerih ima  
posamezni uporabnik dostop 

Dodajanje operacije: Zaporedna šifra operacije se kreira avtomatsko ob kreiranju operacije, prenese se tudi 
podatek o Vlogi za odločitev o podpori. Polja operacije (kratek naziv in naziv operacije, začetek/konec 
operacije, začetek/konec nastanka (javno) upravičenih izdatkov, začetek/konec upravičenih stroškov se 
napolnijo iz polj Vloge za odločitev o podpori. Uporabnik ta polja lahko popravi. Vsa ta polja so obvezna. 
Uporabnik lahko pri vnosu operacije določi možnost prijave neplačane listine, ali gre za finančni inženiring, 
ali gre za skupni akcijski načrt, določitev, ali gre za poenostavitev izvajanja, vnos oblike poenostavitve 
izvajanja. Uporabnik shrani operacijo. Operacija se postavi v status »V pripravi«. 
 
 
 



Pregled operacije (1/3) 

Operacija, ki jo uporabnik 
pregleduje ali ureja, je izpisana 
nad zaslonsko masko. 

Uporabniku je s klikom na številko pogodbe v pregledu nad zaslonsko masko omogočen pregled upravičencev in 
vrst pogodb.   
  
Koordinator ali skrbnik lahko pravice uporabniku nastavi le na sofinancersko pogodbo, kar pomeni, da uporabnik 
lahko vnaša listine in zahtevke za izplačila samo na sofinancerske pogodbe.  

Ob menjavi statusa se prikaže seznam 
neuspešnih sistemskih kontrol (naziv 
kontrole in vsebinsko sporočilo ter polje za 
komentarje).  
 
Statusi operacije: v pripravi, v izvrševanju, 
zaključena, začasno ustavljena. 



Pregled operacije (2/3) 



Pregled operacije (3/3) 



Pregled pogodb na operaciji  

Operacija mora vsebovati pogodbe o sofinanciranju in finančni plan. Pogodba se na zahtevo, ki se proži prek 
vmesnika, uvozi iz MFERAC-a kot tudi njen finančni plan. Podatki o pogodbi in finančni plan se prikažejo glede na 
določen NRP in FEP. 



Pregled upravičencev na operaciji  

V primeru sofinancerske pogodbe je upravičenec/prejemnik skupaj s pogodbo in aneksi prenesen iz MFERAC. V 
teh primerih podatkov o upravičencu ni mogoče popravljati.  
 
Drugače pa skrbnik pogodbe lahko uredi/vnese podatke o partnerjih (pravna oseba iz PRS ali fizična oseba iz e-
CRP). V primerih več partnerjev v okviru pogodbe o sofinanciranju (konzorcij) skrbnik operacije vnese še podatke 
ostalih upravičencev (prejemnikov sredstev) ter plan stroškov razdeli po upravičencih. 



Pregled operacije – Finančni načrt 

Finančni plan se prenese iz MFERAC in prikazuje zadnje verzije pogodb (aneksov).  
Podatki finančnega plana operacije so na podlagi sofinancerske, izvajalske pogodbe in ostalih virov na voljo samo 
na vpogled, urejanje ni mogoče.  



Pregled operacije – Aktivnosti in plan stroškov 



Pregled operacije – Skupni stroški, analiza stroškov 
in koristi 



Pregled operacije – Kazalniki 



Pregled operacije – Listine 

Upravičencu so omogočeni pregled, vnos in urejanje listin ter pregled, vnos in urejanje plačil listin. Možna je tudi prijava 
neplačanih listin, kjer upravičenec ne vnese podatkov o dejanskem, ampak zgolj podatke o predvidenem plačilu (brez zneska, 
le ostale podatke o plačilu). 



Pregled operacije – Listine – Vnos nove listine 



Pregled operacije – Listine – Vnos nove listine –  
dodajanje plačila 



Pregled operacije – Listine – primer izvoza v pdf  
(plačila) 



Pregled operacije – Listine – primer izvoza v excel  
(listine) 



* Operacije – Zahtevki za izplačilo – pregled procesa 



Operacije – Zahtevki za izplačilo 



Operacije – Zahtevki za izplačilo – dodajanje  
novega ZzI (1/2) 



Operacije – Zahtevki za izplačilo – dodajanje  
novega ZzI (2/2) 



Operacije – Zahtevki za izplačilo – dodajanje listine 
na ZzI 



Kontrola AP na eni od operacij 



Kontrola AP na eni od operacij – izbran ZzI v  
statusu Oddan – še nepregledan 



Kontrola AP na eni od operacij – izbran ZzI v statusu 
Oddan (odobren s strani kontrolorja, čakanje odredb) 



Kontrola AP na eni od operacij – izbran ZzI v statusu Kontrolno 
pregledan (kontrolor je potrdil predlog odredb) 



Kontrola AP na eni od operacij – izbran ZzI v statusu  
Plačan, kontrolni status: AP zaključen 



Kontrola PKS 



Podpora uporabnikom 

V postopku javnega naročila je izbira zunanjega izvajalca CPU, ki bo 
uporabnikom sistema e-MA od 1.6. dalje omogočal: 
• Prijavo napak 
• Zastavljanje vprašanj v povezavi s sistemom 
• Pomoč pri uporabi sistema 
• Bazo znanja: 

• pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) 
• vodiče za uporabo aplikacij (HOW TO) 
• uporabniško dokumentacijo in podrobna navodila 

• Dostop do literature v povezavi z izobraževanji 
• Dostop do nujnih informacij v realnem času preko telefonske centrale 
• Obveščanje o odpravljenih napakah  



Hvala za pozornost! 
 

www.eu-skladi.si 


