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1. UVOD 
Navodila, ki so pred vami, so namenjena uporabnikom1 ''Modula za vnos podatkov'' (v 
nadaljevanju: MVP ali aplikacija). Sama uporabniška pomoč je tudi dostopna s klikom na 

ikono  poleg posameznih vnosnih polj in zavihkov, kjer je podan opis podatka za vnosno 
polje in prikaz podatkov znotraj določenega zavihka. MVP je namenjen poročanju o 
izvajanju operacij preko vmesnih/končnih poročil2, sofinanciranih s strani Evropske Unije. 
Tako pridobljena poročila so nato na voljo skrbnikom pogodb in drugim programskim 
partnerjem. Le-ti lahko s pomočjo pregledovanja prejetih poročil ugotovijo, ali operacija 
poteka po začrtanem planu in v okviru pogodbenih obveznosti. 
 
S spremljanjem izvajanja operacij je povezanih več uporabniških vlog, ki so tudi podprte v 
modulu MVP. Uporabnik ima lahko dodeljeno eno ali več vlog, odvisno od nastavitev 
aplikacije. Možnosti, ki jih aplikacija ponuja uporabniku so odvisne od njegove vloge. V MVP 
tako ločimo naslednje uporabniške vloge: 

• Vodilni partner operacije; 
• Projektni partner v okviru operacije (v nadaljevanju: partner). 
 

MVP je spletna aplikacija do katere ima uporabnik dostop preko spletnega brskalnika 
(Microsoft Internet Explorer). Uporabniški vmesnik modula je zasnovan tako, da bo 
intuitiven za uporabnike svetovnega spleta. Navodila so pripravljena ob predpostavki 
določene stopnje računalniškega predznanja ter izkušenj pri delu z internetom. Zato se 
navodila ne spuščajo v razlago posameznih klikov in pogosto uporabljenih izrazov. 
 
Uporabniška navodila ravno tako predpostavljajo določeno raven poznavanja vsebinskih 
procesov, povezanih z izvajanjem operacij kohezijske politike. Osnovnih pojmov, kot so 
zahtevek za izplačilo, upravičenec, operacija itd., v uporabniških navodilih ne razlagamo. 
 
Vsi podatki o razpisih in operacijah, ki so prikazani v slikah, zajetih iz aplikacije, so 
simbolični. 

 

                                           
1 Uporabniki aplikacije MVP so v primeru izvajanja operacij sofinanciranih v okviru Cilja 3 
bodisi vodilni partnerji operacije bodisi partnerji v okviru operacije. 
2 Vmesno poročilo je v aplikaciji enako delnemu poročilu, medtem ko je končno poročilo v 
aplikaciji vsebinsko enako skupnemu poročilu. 
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2. PRIJAVA IN ODJAVA 
 
Uporabnik do modula MVP dostopa preko CITRIX terminalskega dostopa (v nadaljevanju 
CITRIX), za kar potrebuje certifikat naročnika (SVLR) ter uporabniško ime in geslo, ki je 
uporabniku predhodno dodeljeno. Po uspešni prijavi v citrix, se odpre Enotna vstopna točka 
– EVT. 
 

 

Slika 1: Enotna vstopna točka 

Na vstopni točki je v zgornjem desnem kotu omogočena sprememba gesla za dostop do 
sistema ISARR in odjava iz ISARR (citrixa). Prav tako je omogočena sprememba jezika (klik 
na zastavo) – točka 1 na spodnji sliki. 
V spodnjem delu ekrana, v hitri navigaciji, je povezava do navodil za uporabo procesa 
izvajanja, video predstavitev in povezava do dokumenta Zadnje spremembe, v katerem so 
opisane nadgradnje, ki so bile narejene ter navodila za operacije cilja 3 – točka 2 na spodnji 
sliki. 
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Slika 2: Uporabne povezave na vstopni točki 

V kolikor uporabnik dostopa do Podpore procesu izvajanja v EVT klikne na napis Izvajanje v 
rumeni puščici. 
 

 

Slika 3: Dostop do procesa izvajanja 

Aplikacija MVP se samodejno odpre v privzetem internetnem brskalniku, kot je prikazano na 
spodnji sliki. 
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Slika 4: Začetno okno v  MVP 

V zgornjem desnem delu zaslona se nahajajo bistveni podatki o uporabniku in vlogi, ki je 
uporabniku dodeljena. 
 

 

Slika 5: Podatki o uporabniku 

Če ima uporabnik dodeljenih več vlog, jih lahko med sabo menjuje in skladno z menjavo 
vloge se prilagajajo funkcionalnosti aplikacije MVP. Uporabnik vlogo menja s klikom na ime 
vloge, ki je zavedeno kot zadnja vrstica na zgornji sliki.  
Uporabnik si izbere drugo vlogo s klikom na željeno vlogo. Delovanje aplikacije se nato 
dinamično spremeni glede na vlogo, ki je bila izbrana. 
 
V aplikaciji na zaslonu spodaj je dodana hitra navigacija, s katero je omogočena 
medsebojna povezava z ostalima procesoma: načrtovanje in izplačevanje v spodnjem delu 
ekrana. S klikom na ikono - logotip ISARR v zgornjem desnem kotu se vam odpre EVT - 
Enotna vstopna točka. 
 

 

Slika 6: Hitra navigacija 
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3. POROČILA OPERACIJE – LOGIKA 
POROČANJA O IZVAJANJU OPERACIJ V 
MODULU MVP 

 
Poročanje v MVP je trinivojsko: 

1. Prva raven poročanja je vnos listin, s katerimi partnerji na operaciji poročajo o 
stroških, povezanih z izvajanjem aktivnosti. 

2. Druga raven poročanja je izdelava vmesnih poročil partnerja in zahtevkov za 
izplačilo (podlaga za izplačilo nacionalnih sredstev), ki si jih lahko predstavljamo kot 
paket listin, za katere partnerji želijo izplačilo. Poročila izdelujejo vsi partnerji v 
okviru operacije. 

3. Tretja raven je izdelava končnega poročila vodilnega partnerja in zahtevka za 
povračilo (podlaga za povračilo evropskih sredstev), ki si ga lahko predstavljamo kot 
paket poročil vseh partnerjev, ki so vključeni v operacijo, ki se izvaja. To poročilo 
izdela vodilni partner operacije. 

 
Aplikacija MVP je zasnovana tako, da v veliki meri avtomatizira izdelavo poročil, hkrati pa 
uporabniku dovoljuje določene prilagoditve avtomatično pripravljenih osnutkov poročil. 

• Ob kreiranju vmesnega poročila partnerja/vodilnega partnerja aplikacija izvede 
avtomatični zajem vseh listin, ki ustrezajo naslednjim kriterijem: 

o Listine so bile vnešene s strani partnerjev/vodilnega partnerja, na katerega se 
nanaša poročilo. 

o Upravičenci še niso dobili izplačila. 
o Naloga ali aktivnost, na katero se nanaša listina je zaključena ali pa je 

označena za stalno izplačevanje. 
o Listina ni vključena v nobeno drugo obstoječe poročilo. 
o Uporabnik lahko z uporabo filtrov omeji izbor listin, za katere želi izplačilo po 

posameznih vrstah stroškov.  
• Vse listine s svojo celotno vsebino so priložene tako izdelanemu poročilu. Uporabnik 

pa ima možnost iz poročila po lastni presoji izločiti posamezne listine. 
• Ob kreiranju končnega poročila partnerja izvede zajem vseh poročil partnerjev, ki 

ustrezajo naslednjim kriterijem: 
o Poročila so bila izdelana s strani vseh partnerjev, na katerega se nanaša 

poročilo vodilnega partnerja operacije. 
o Vsako poročilo partnerja je bilo potrjeno s strani nacionalnega kontrolorja. 
o Poročilo partnerja ni vključeno na nobeno drugo obstoječe poročilo/na drugo 

operacijo. 

4. PARTNER OPERACIJE 

4.1. Izbira operacije 

Ob uspešnem vstopu v MVP s strani partnerja v okviru operacije se odpre seznam operacij, 
pri katerih uporabnik sodeluje.  
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Slika 7: Seznam operacij 

4.2. Osnovni podatki operacije 

Uporabnik željeno operacijo izbere s klikom na povezavo na naziv operacije ali na 
povezavo na šifro operacije.  
 
Prikaže se mu osnovni meni operacije, z odprtim zavihkom z osnovnimi podatki operacije.  
 

  

Slika 8: Osnovni podatki operacije 

Partner v okviru operacije lahko iz osnovnega menija operacije dostopa do različnih prikazov 
podatkov o operaciji in njenem izvajanju: 

• S klikom na ikono 'hiša' v zgornjem levem kotu ob menijski vrstici se uporabnik vrne 
na seznam operacij. 

• S klikom na zavihek Podatki o projektu, podzavihek Pogodbene vrednosti uporabnik 
pride do podrobnosti izbrane pogodbe. S klikom na povezavo skupaj se prikažejo 
agregirani podatki vseh pogodb na operaciji. Do enakega prikaza uporabnik pride z 
izbiro zavihka pogodbene vrednosti.  

• S klikom na podzavihek finančni podatki uporabnik pride do prikaza zneskov 
planiranih in realiziranih stroškov po vrstah stroškov operacije. 

• S klikom na zavihek aktivnosti uporabnik pride do terminskih in finančnih podatkov 
o izvajanju aktivnosti in nalog operacije.  

• S klikom na zavihek cilji uporabnik pride do podatkov o kazalnikih.  
• S klikom na zavihek listine uporabnik pride do seznama vnešenih listin 
• S klikom na zavihek poročila uporabnik pride do seznama vnešenih poročil o 

izvajanju operacije, ki so bila izdelana v okviru operacije. 

4.3. Pogodbeni podatki operacije 

S klikom na povezavo na pogodbo, v spodnjem delu osnovnega menija razpisa, uporabnik 
pride do podrobnosti izbrane pogodbe. S klikom na povezavo skupaj se prikažejo 
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agregirani podatki vseh pogodb na operaciji. Do enakega prikaza uporabnik pride z izbiro 
podzavihka pogodbene vrednosti v zavihku Podatki o projektu. 
 

 

Slika 9: Pogodbene vrednosti operacije 

4.4. Finančni podatki  

S klikom na zavihek finančni podatki znotraj zavihka podatki o projektu uporabnik pride 
do prikaza zneskov planiranih in realiziranih stroškov po vrstah stroškov operacije. 
 

 

Slika 10: Finančni podatki operacije 

V stolpcu vrsta stroška je prikazana hierarhija dovoljenih skupin vrst stroškov in podrejenih 
vrst stroškov za to operacijo. V stolpcu skupni stroški so prikazani načrtovani stroški za to 
vrsto stroška, v stolpcu upravičeni stroški so prikazani načrtovani upravičeni stroški za to 
vrsto stroška, v stolpcu neupravičeni stroški so prikazani neupravičeni stroški za to vrsto 
stroška, v stolpcu realizirani upravičeni stroški ZzI pa dejansko realizirani stroški, o katerih 
so upravičenci poročali preko zahtevkov za izplačilo. Stolpec odstotek realizacije prikazuje 
razmerje med načrtovanimi in realiziranimi stroški. V kolikor realizirani stroški presežejo 
načrtovane stroške za več kot 20%, aplikacija odstotek obarva z rdečo, in na tak način 
uporabnika vizualno opozori na odstopanje. 

4.5.  Aktivnosti operacije 

S klikom na zavihek aktivnosti v osnovnem meniju operacije uporabnik pride do terminskih 
in finančnih podatkov o izvajanju aktivnosti in nalog operacije.  
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Slika 11: Aktivnosti operacije 

V stolpcu aktivnost so prikazane pogodbeno določene aktivnosti operacije. V stolpcu St. 
Izpl. in Zaklj. so z grafičnim simbolom  označene tiste naloge, ki jih je uporabnik 
opredelil kot stalno izplačevanje ali zaključene. Uporabnik lahko zahteve izplačilo le za 
aktivnosti/naloge, ki so označene kot stalno izplačevanje ali zaključene. V stolpcu Izvajalci, 
so prikazani pogodben izvajalci določene aktivnosti/naloge. V stolpcih roki, stroški in ZZI 
so prikazani opozorilni grafični simboli, ki so namenjeni hitremu odkrivanju odstopanj pri 
izvajanju operacije. 
 
Roki: 

• Modra barva pomeni, da naloga še ni zaključena in da planirani rok še ni presežen. 
• Zelena barva pomeni, da je naloga zaključena v roku. 
• Rdeča barva pomeni, da naloga ni bila zaključena v roku. 

 
Stroški: 

• Modra barva pomeni, da na nalogi/aktivnosti še niso nastopili stroški. 
• Zelena barva pomeni, da je realizacija v okviru načrta stroškov. 
• Rdeča barva pomeni, da je realizacija presegla načrt stroškov. 

 
ZZI: 

• Modra barva pomeni, da za nalogo še ni bilo izdelano poročilo (bodisi za aktivno 
nalogo ali zaključeno nalogo) 

• Zelena barva pomeni, da je za zaključeno nalogo bilo izdelano poročilo 
 
Uporabnik v seznamu aktivnosti lahko s klikom na povezavo na naziv aktivnosti pride do 
podatkov o aktivnosti. 
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4.6. Seznam listin 

 
S klikom na zavihek Listine v osnovnem meniju se vam v podmeniju prikažejo 3 možnosti 
izbora listin: 

- Moje listine na tej operaciji/projektu 
- Moje listine na drugih operacijah/projektu 
- Tuje listine na tej operaciji/projektu 

 

  

Slika 12: Podzavihki zavihka Listine 

Privzeto se prikaže izbor«Moje listine na tej operaciji/projektu« v seznamu:  

  

Slika 13: Seznam listin 

Ob vstopu v zavihek listine uporabniku omogoča pregledovanje vnešenih listin na operaciji, 
ki še niso bile vključene na nobeno obstoječe poročilo. Listine, ki so že bile vključene na 
poročilo, je možno pregledovati v okviru poročil, katerim so pripete.  

• S klikom na povezavo na listine uporabnik pride do podatkov posamezne listine. 
• S klikom na gumb nova listina uporabnik sproži funkcionalnost vnosa nove listine. 

 

4.6.1. Vnos nove listine 

S klikom na gumb nova listina uporabnik sproži funkcionalnost vnosa nove listine. 
 

  

Slika 14: Vnos nove listine 

Obrazec za listino je razdeljen na dva sklopa, »Podatki listine« in »Prijava«. 
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Uporabnik s fizične listine v sklop »Podatki listine« prepiše naslednje podatke: 

• S klikom na drop-down meni vrsta listine izbere vrsto dokumenta, ki ga vpisuje. 
• V vnosno polje številka listine vpiše številko listine. 
• V vnosno polje davčna številka ali ID za DDV vpiše davčno številko dobavitelja z 

listine. Polje Izpolni, prenese podatke o izdajatelju listine iz AJPESa, velja le za 
slovenske udeležence. 

• V vnosno polje datum dokumenta vpiše datum listine. Vnos datuma je možen tudi 

z uporabo funkcije koledarja, ki jo uporabnik sproži s pritiskom na ikono , ki se 
nahaja neposredno ob vnosnem polju. 

• V vnosno polje naziv izdajatelja listine vpiše naziv dobavitelja, ki je izstavil listino 
• V vnosno polje naslov izdajatelja listine vpiše naslov izdajatelja listine 
• V vnosno polje datum dobave vpiše datum dobave storitve ali izdelka, na katerega 

se listina nanaša 
• V vnosno polje znesek brez DDV vpiše znesek listine brez DDV. 
• V vnosno polje znesek z DDV vpiše znesek listine z DDV. 
• V vnosno polje opomba uporabnik vpiše opombe k posamezni listini 
• V check box omogoči prijavo drugim izvajalcem na drugih operacijah označi ali 

želi omogočiti prijavo listine tudi drugim izvajalcem na drugih operacijah 
• V ''check box'' Zadnja prijava označi, da gre za zadnjo prijavo izbrane listine. V 

seznamu listin pod zavihkom »Listine«, se te listine privzeto ne prikažejo. Dodan je  
filter »Pokaži vse listine«, kjer lahko izbereš, da se prikažejo tudi te listine. Filter je 
enak kot v primeru da prikažeš/skriješ listine, ki imajo 100% prijavljene stroške 

• V vnosnem polju opozorila se izpišejo opozorila ob »napačnem« vnosu podatkov. 
 
Vnosna polja se prikazujejo glede na vrsto izbrane listine, zato ni nujno, da so v vnosni 
maski vedno vsa na voljo za vnos. 
 
Aplikacija je zasnovana tako, da podpira delno in obročno plačevanje listin. Listino 
uporabnik lahko prijavi na več aktivnostih ali na eni aktivnosti ali nalogi v različnih obdobjih 
poročanja. Za potrebe pravilnega poročanja o upravičenih stroških uporabnik ob vnosu 
listine izvede tudi njeno prvo prijavo, ki je lahko delna ali v celoti (opisano v nadaljevanju).  
 
Za potrebe prijave listine uporabnik vpiše v sklop »Prijava« naslednje dodatne podatke: 

• Vnosno polje znesek plačila se samodejno napolni z zneskom z DDV in ga je 
mogoče spreminjati 

• V vnosno polje datum plačila vpiše datum, ko je listino plačal. 
• S klikom na drop-down meni način plačila izbere gotovinsko ali brezgotovinsko 

transakcijo. 
• S klikom na drop-down meni vrsta plačila določi vrsto plačila listine (avans, končno 

plačilo ali vmesno plačilo v primeru obročnega plačevanja, za kar pa je predhodno 
potrebno ustrezno nastaviti status v aktivnosti/nalogi na katero se listina nanaša 

• S klikom na drop-down meni dokazilo plačila izbere vrsto listine, ki kot priloga služi 
dokazilu o plačilu. 

• S klikom na drop-down meni vrsta stroška izbere vrsto stroška, na katero se listina 
nanaša 

• V vnosno polje prijavljen znesek plačane listine se samodejno vpiše znesek, ki ga 
je na podlagi listine dejansko plačal. Znesek plačan je enak seštevku upravičenega, 
presežno upravičenega in neupravičenega stroška. 
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• V vnosno polje upravičen strošek vpiše znesek upravičenih stroškov računa. 
• V vnosno polje neupravičen strošek aplikacija samodejno izračuna neupravičen 

strošek na podlagi vnešenega prijavljenega zneska in upravičen stroškov. 
• S klikom na drop-down meni aktivnost/naloga izbere nalogo ali aktivnost, na 

katero se račun nanaša. Ob vnosu nove listine je možno izbrati le aktivnosti in 
naloge, ki še niso bile zaključene. 

• V polju Teritorialna enota je potrebno s spustnim menijem izbrati teritorialno enoto, 
na katero ima prijava listine vpliv. 

• V vnosno polje opombe vpiše morebitne opombe v povezavi z listino za uporabnike 
organa upravljanja. 

• V polju zap.št.prijave v ZzI se izpiše zaporedna številka prijave v določenem 
poročilu oziroma zahtevku za izplačilo 

• V polju številka poročila se izpiše številka poročila v katerem se nahaja določena 
prijava listine  

• V vnosno polje opozorila se izpišejo opozorila ob morebitnem napačnem vnosu 
prijav listin  

 
Če želi uporabnik prijaviti listino v celoti, kar pomeni, da je ne deli na več plačil, mu je v 

pomoč gumb , ki določene podatke v sklopu »Prijava« izpolni sam. 
Uporabnik po zgornjih navodilih izpolni le še preostala polja.  
 
Aplikacija avtomatično izvaja več kontrol podatkov na listini, ki zagotavljajo, da: 

• Znesek plačan« ne more presegati »Znesek z DDV«. 
• »Upravičen strošek + Neupravičen strošek + Presežno upravičen strošek« ne more 

presegati »Znesek z DDV«. 
•  »Datum plačila« ne more presegati »Datum dokumenta«. 

 
V kolikor so načrtovani stroški naloge, na katero se listina nanaša preseženi oziroma bodo 
preseženi zaradi vnosa listine ali njene prijave, aplikacija izpiše opozorilo v polju opozorila. 
V primeru da je DDV na nivoju instrumenta definiran kot upravičen strošek, aplikacija na to 
ravno tako opozori s pozivom, da v tem primeru uporabnik upravičen DDV prijavi skozi 
ločeno prijavo listine. 
 
V primerih kadar izberemo vrsto listine kot: 

• Plačni obračunski list in povzetek obračuna plač, 
• Obračunski list honorarja (na podlagi avtorske ali podjemne pogodbe), 
• Plače ali 
• Regres 

se nam vnosna maska spremeni in datuma dobave ni možno vnesti. To pomeni, da je na 
izpisih dokumentov datum dobave prazen. 
 

4.6.1.1. Vnos listin v primeru pavšalov oziroma administrativnih 
stroškov 

V primeru vnosa pavšalov oz. administrativnih stroškov poteka vnos v MVP popolnoma 
identično kot pri vnosu drugih vrst listin. Razlika je zgolj v tem, da se pod sklopom »Podatki 
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listine«, iz spustnega menija Vrsta listine izbere vrsto dokumenta Druge ustrezne listine. 
Pod sklopom »Prijava« pa se iz spustnega menija Vrsta stroška izbere »Pavšal«. 
 

4.6.2. Vnos ničelne listine 

S klikom na gumb nova listina uporabnik sproži funkcionalnost vnosa nove listine. V tem 
primeru vnosa ničelne listine. 
Uporabnik s fizične listine v sklop Podatki listine prepiše naslednje podatke: 

• S klikom na spustni meni vrsta listine izbere vrsto dokumenta, ki ga vpisuje. V 
primeru ničelne listine izbere druge ustrezne listine. 

• V vnosno polje številka listine vpiše številko listine. V primeru vnosa ničelne listine 
vnesete npr. ''Ime in priimek / 0 / številka vmesnega poročila''. 

• V vnosno polje davčna številka ali ID za DDV vpišete ustrezno davčno številko 
upravičenca. 

• V vnosno polje datum dokumenta vpišete ustrezen datum, npr. datum vnosa 
listine. 

• V vnosno polje naziv izdajatelja listine vpišete npr. naziv upravičenca.  
• V vnosno polje naslov izdajatelja listine vpišete npr. naslov upravičenca. 
• V vnosno polje datum dobave vpišete npr. datum vnosa listine. 
• V vnosno polje znesek brez DDV vpišete znesek 0,00. 
• V vnosno polje znesek z DDV vpišete znesek 0,00. 
• V vnosno polje opomba je priporočljivo, da vnesete ustrezno opombo, npr. ''Gre za 

vnos listine, ki bo vključena v ničelni (nični) zahtevek za izplačilo''. 
 
Za potrebe prijave ničelne listine uporabnik vpiše v sklop »Prijava« naslednje dodatne 
podatke: 

• V vnosno polje Znesek plačila vpišete znesek 0,00. 
• V vnosno polje datum plačila vpišete datum vnosa prijave listine. 
• S klikom na spustni meni način plačila izberete ustrezen način plačila, npr. 

''brezgotovinsko''. 
• S klikom na spustni meni vrsta stroška izberete ustrezno vrsto stroška, npr. ''Drugi 

administrativni stroški''. 
• S klikom na spustni meni dokazilo plačila izberete ustrezno dokazilo plačila, npr. 

''bančni izpisek''. 
• S klikom na spustni meni vrsta stroška izberete ustrezno vrsto stroška, npr. ''Drugi 

administrativni stroški''. 
• V vnosno polje prijavljen znesek plačane listine vpiše znesek 0,00. 
• V vnosno polje upravičen strošek vpišete znesek 0,00. 
• V vnosno polje neupravičen strošek vpišete znesek 0,00. 
• S klikom na spustni meni aktivnost/naloga izberete ustrezno aktivnost/nalogo 

oziroma ustrezno vmesno poročilo. 
• S klikom na spustni meni teritorialna enota izberete ustrezno teritorialno enoto. 
• V vnosno polje opombe je priporočljivo, da vnesete ustrezno opombo, npr. ''Gre za 

prijavo listine, ki bo vključena v ničelni zahtevek za izplačilo. 
 

4.6.3. Prikaz in urejanje podatkov listine, brisanje 
listine 

S klikom na povezavo na listino v okviru zavihka listine v osnovnem meniju operacije 
uporabnik pride do podatkov posamezne listine in vseh njenih prijav. 
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Slika 15: Listina 

Na listini so prikazani naslednji podatki: 
• Vrsta listine (poleg računov so možne še nekatere druge računovodske listine). 
• Osnovni podatki s fizične listine (številka dokumenta, davčna številka, datum 

dokumenta, naziv izdajatelja listine, naslov izdajatelja listine, datum dobave, znesek 
brez DDV, znesek z DDV). 

• Opombe, ki jih je vpisal izvajalec. 
• Omogoči prijavo drugim izvajalcem. 
• Opozorilo aplikacije, ki se izpiše v primeru, da so načrtovani stroški naloge, na katero 

se listina nanaša, preseženi. 
 
Uporabnik si lahko ogleda tudi vse prijave listine. Agregirani podatki o vseh prijavah so vidni 
v sklopu »Podatki o listini (izračunani)«. Podatke za posamezno prijavo si lahko uporabnik 
ogleda s klikom na povezavo Prijava, nakar se mu podatki izpišejo na desni strani zaslona: 

• Znesek plačila 
• Datum plačila prijave listine. 
• Način plačila prijave listine 
• Vrsta plačila prijave listine 
• Dokazilo plačila. 
• Vrsta stroška na katerega se nanaša prijava listine. 
• Prijavljen znesek plačane listine. 
• Upravičen strošek, Preseženo upravičen strošek, Neupravičen strošek. 
• Naloga ali aktivnost, v okviru katere je nastal strošek na katerega se nanaša listina. 
• Teritorialna enota, na katero se nanaša prijava listine 
• Opombe, ki jih je vpisal izvajalec. 
• Zaporedna številka prijave v ZzI. 
• Številka poročila. 
• Opozorilo aplikacije, ki se izpiše v primeru, da so načrtovani stroški naloge, na katero 

se prijava listine nanaša, preseženi. 
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V sklopu »Prijave na drugih operacijah/projektih« pa si uporabnik lahko ogleda še vse 
prijave izbrane listine, ki so bile zavedene na drugih projektih. 
 
Če želi uporabnik zavesti novo prijavo listine, ki jo trenutno pregleduje, to stori s klikom na 

gumb . Na desni strani zaslona se odpre nova vnosna maska kjer 
uporabnik vnese podatke o novi prijavi kot opisano v prejšnjem poglavju. Če želi uporabnik 
zavesti podobno prijavo, kot ta, ki jo pregleduje, jo lahko uporabi za predlogo in sicer tako 

da klikne na gumb . Od tu naprej je izpolnjevanje prijave enako kot v 
prejšnjem primeru. 
 
Opozorila: 
V primeru, da uporabnik vnese dve listini z isto številko listine in davčno številko se izpiše 
opozorilo »Obstaja možnost dvojnega financiranja...« in je nadaljni vnos in shranjevanje te 
listine nemogoč.  

 

Slika 16: Opozorilo o nevarnosti dvojnega financiranja 

S klikom na gumb uredi lahko uporabnik omogoči spreminjanje posameznih podatkov o 
listini. Urejanje listine je v veliki meri enako kot vnos nove listine, tako kot je opisano v 
predhodnem poglavju. Vsak izmed partnerjev v konzorciju lahko ureja le listine, ki jih je 
vnesel.  
 
S klikom na gumb Briši prijavo lahko uporabnik izbriše prijavo listine, ki je izbrana za 
pregled. Vsak izmed partnerjev na projektu lahko briše le prijave listin, ki jih je vnesel. Ko 
uporabnik pobriše zadnjo prijavo listine, ki je še ostala vnešena, s tem izbriše tudi listino. 
Če želi uporabnik izbrisati listino, mora torej najprej pobrisati vse prijave, ki se na listino 
nanašajo. 
 
S klikom na Kopiraj listino se odpre vnosno polje listine, kjer so že vnešeni podatki o 
davčni številki ali ID za DDV, naziv izdajatelja listine ter naslov izdajatelja listine. 
 
S klikom na Kopiraj listino v celoti se prekopira celotna listina. Ob uspešnem kopiranju se 
ponovno odpre obrazec listine z podatki nove listine. Da ne pride do podvajanja listin se 
številki listine, ki je kopija, doda na koncu »_K1«, seveda ob ponovnem kopiranju »_K2« 

4.7.  Seznam poročil 

S klikom na zavihek poročila v osnovnem meniju operacije uporabnik pride do seznama 
poročil operacije. 
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Slika 17: Seznam poročil 

V seznamu poročil se nahajajo vsa delna in skupna poročila, ki so nastala na projektu, ne 
glede na njihov status. Poročila pripravlja vsak partner na projektu.  
 
Pomembno: Skupna poročila pripravlja le vodilni partner operacije! 

 
Poleg statusa poročila je naveden datum dogodka, ki izkazuje, kdaj je poročilo prešlo v ta 
status. V oklepajih je navedeno ime in priimek uporabnika, ki je izvedel dogodek oziroma 
prehod poročila v ta status. 
 
Uporabnik lahko v seznamu poročil izvede naslednje akcije: 

• S klikom na povezavo na poročilo uporabnik pride do podatkov poročila. 
• S klikom na padajoči meni Filter uporabnik prikaz seznama poročil omeji le na 

enega izvajalca.  
• S klikom na gumb kreiraj novo poročilo uporabnik sproži funkcionalnost izdelave 

novega vmesnega (delnega) poročila. 
• S klikom na gumb kreiraj novo skupno poročilo uporabnik sproži funkcionalnost 

izdelave novega skupnega poročila.  
 
Pomembno: Funkcionalnost kreiranja novega skupnega poročila je na voljo le za vodilnega 

partnerja operacije!  

4.7.1. Kreiranje vmesnega poročila partnerja oziroma 
zahtevka za izplačilo, urejanje in osveževanje poročila  

S klikom na gumb kreiraj novo poročilo v zavihku poročila osnovnega menija operacije 
uporabnik sproži funkcionalnost izdelave novega vmesnega poročila partnerja oziroma 
zahtevka za izplačilo. 
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Slika 18: Kreiranje zahtevka za izplačilo 

Izdelava poročila je v veliki meri avtomatična. Uporabnik mora vpisati osnovne podatke o 
poročilu, na podlagi katerih aplikacija MVP generira preostali del poročila. 

• V vnosno polje datum poročila vpiše datum poročila. Vnos datuma je možen tudi z 

uporabo funkcije koledarja, ki jo uporabnik sproži s pritiskom na ikono , ki se 
nahaja neposredno ob vnosnem polju. 

• V vnosno polje obdobje do vpiše datum konca obdobja, na katero se poročilo 
nanaša. Datum začetka obdobja je avtomatično določen, vendar ga je možno tudi 
ročno spreminjati. V prvem poročilu na projektu je to datum začetka projekta, v vseh 
nadaljnih poročilih pa je to datum konca obdobja predhodnega poročila. Na ta način 
aplikacija zagotavlja, da bo poročanje zagotovljeno zvezno za celotno obdobje 
izvajanja projekta. Vnos datuma je možen tudi z uporabo funkcije koledarja, ki jo 

uporabnik sproži s pritiskom na ikono , ki se nahaja neposredno ob vnosnem 
polju. 

• V vnosno polje oseba, ki pripravlja zahtevek se vpiše oseba, ki pripravlja 
zahtevek. Namen polja je omogočiti vnos zahtevkov za izplačilo s strani različnih 
oseb v okviru enega uporabniškega imena izvajalca. 

• V spodnjem delu okna Dodajanje listin na poročilo imate možnost filtriranja prijav 
listin, glede na aktivnost oziroma vrsto stroška prijave listine, katere želite zajeti na 
poročilo. Z izbiro določene aktivnosti oziroma stroška, se vam izpiše nabor vseh listin 
s tem kriterijem. Možnost imate obkljukati vse, ali le posamezne. V primeru, da 
želite naknadno dodati prijave listin določenega stroška, imate ob kliku na dodajanje 
listin, možnost ponovnega filtriranja izbora prijav listin glede na aktivnost in vrsto 
stroška. 

• S klikom na gumb potrdi uporabnik shrani osnutek poročila. 
 



 
 

21 
 

 

Slika 19: Poročilo v osnutku 

V primeru, da partner kreira zaključno poročilo (ZzI), ima možnost označiti, da gre za 
zadnje poročilo. V primeru označitve zaključnega poročila, so na voljo novi obrazci v 
razdelku Izpisi, ki jih lahko partner natisne ob oddaji ZzI.  
 

 

Slika 20: Označitev zadnjega poročila (ZzI) 

Ko uporabnik potrdi izdelavo poročila se mu prikaže osnutek poročila. Uporabnik ima 
možnost naslednjih akcij: 

• S klikom na gumb Uredi lahko omogoči spreminjanje osnovnih podatkov poročila. 
Spreminjanje podatkov poročila se ne razlikuje od zgoraj opisanega vpisa osnovnih 
podatkov poročila. 

• S klikom na gumb Briši lahko zbriše poročilo 
• S klikom na gumb Kopiranje listine uporabnik kreira kopije obstoječih listin, katere 

imajo vezane prijave na poročilo. Da ne pride do podvajanja listin se številki listine ki 
je kopija doda na koncu »_K1«, seveda ob ponovnem kopiranju »_K2«. 
Funkcionalnost kopiranje listin poročila je na delnem poročilu in skupnem poročilu 
operacije, kjer gre za enega izvajalca. 

• S klikom na gumb Oddaj poročilo uporabnik potrdi poročilo. Poročilo pridobi status 
»Oddano« in je pripravljeno za prenos v modul MČS ter za potrjevanje s strani 
nacionalnega kontrolorja. 

• S klikom na gumb Storno se navezane listine na poročilu sprostijo. Poročilo v 
statusu »storno« se nikjer naprej ne upošteva, poročilo ni mogoče več prestaviti v 



 
 

22 
 

drug status. Zaporedna številka tega poročila se ne sprosti. Uporabnik ima tudi 
možnost stornacije poročila, ki je v statusu »za dopolnitev«.  

• S klikom na gumb dodajanje listin uporabnik lahko sproži ponovno dodajanje prijav 
listin na poročilo s pomočjo filtra glede na vrsto stroška in aktivnost prijave listine. 

• S klikom na povezavo na enega izmed možnih izpisov uporabnik sproži 
avtomatsko izdelavo izbranega izpisa v MS Word formatu.  

• S klikom na gumb seznam prijav listin (n) lahko pride do seznama prijav listin, ki 
so bile vključene v poročilo s strani aplikacije. V oklepaju je zapisano število prijav 
listin v poročilu. 
 

 

Slika 21: Seznam prijav listin v poročilu 

V seznamu prijav listin v poročilu lahko uporabnik izvede naslednje akcije: 
• S klikom na povezavo na listino lahko uporabnik pregleda podrobnosti prijave 

listine 

• S klikom na zapis  lahko uporabnik zbriše povezavo med prijavo listine in 
poročila 

4.7.2. Prikaz podatkov zahtevka za izplačilo in izdelava 
izpisov 

S klikom na povezavo na poročilo v zavihku poročila osnovnega menija operacije 
uporabnik pride do podatkov zahtevka za izplačilo. 
 

 

Slika 22: Vmesno (delno) poročilo 

V meniju poročila ima uporabnik vpogled v osnovne podatke o poročilu, vključno z 
zgodovino vseh dogodkov (sprememb statusov) poročila. Poleg statusa je naveden datum 
dogodka, ki izkazuje, kdaj je poročilo prešlo v ta status. V oklepajih je navedeno ime in 
priimek uporabnika, ki je izvedel dogodek oziroma prehod poročila v ta status. 
 
Uporabnik ima možnost izvesti naslednje akcije: 

• S klikom na povezavo na enega izmed možnih izpisov uporabnik sproži 
avtomatsko izdelavo izbranega izpisa v MS Word formatu.  
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• S klikom na gumb seznam prijav listin uporabnik pride do seznama prijav listin, ki 
so vključeni na poročilo oziroma skupno poročilo. 

• S klikom na gumb seznam poročil uporabnik pride do seznama poročil, ki so 
vključena v skupno poročilo. Ta funkcionalnost je možna le na skupnih poročilih. 

• S klikom na gumb Kopiranje listine uporabnik kreira kopije obstoječih listin, katere 
imajo vezane prijave na poročilo. Da ne pride do podvajanja listin se številki listine ki 
je kopija doda na koncu »_K1«, seveda ob ponovnem kopiranju »_K2«. 
Funkcionalnost kopiranje listin poročila je na delnem poročilu in skupnem poročilu 
operacije. 

 
Po izbiri enega od izpisov se uporabniku prikaže naslednje okno: 
 

 

Slika 23: Odpiranje izpisa 

Uporabnik s pritiskom na gumb odpri/open lahko poročilo pregleda in naknadno shrani, s 
pritiskom na gumb shrani/save pa neposredno shrani na izbrani elektronski medij. 
 
V okviru poročila so možni naslednji izpisi: 

• Partnerjev zahtevek za izplačilo 
• Partnerjev zahtevek za izplačilo za slovenske upravičence«, ki se izpolni samodejno 

po potrditvi poročila s strani slovenskega nacionalnega kontrolorja 
• Partnerjev seznam računov 
• Partnerjevo finančno poročilo 
• Partnerjevo poročilo o izvedenih dejavnostih 

Podatki na izpisih, ki jih ima uporabnik v procesu izvajanja možnost natisniti, se shranijo ob 
oddaji poročila. Ponovno se generirajo in shranijo le v primeru ponovne oddaje poročilo, v 
kolikor pride do nje. 

 
V seznamu prijav listin poročila uporabnik lahko s klikom na povezavo na prijavo listine 
pride do podatkov posamezne prijave listine.  
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Slika 24: Seznam prijav listin poročila 

5. VODILNI PARTNER OPERACIJE 
V tem poglavju so opisane vse tiste funkcionalnosti aplikacije MVP, ki jih lahko izvaja 
oziroma uporablja le vodilni partner operacije. Vse funkcionalnosti aplikacije MVP, ki so 
opisane v poglavju 4. Partner operacije, izvaja tudi vodilni partner operacije, ko izvaja svoj 
del operacije (enote). 

5.1. Kreiranje končnega (skupnega) poročila-
zahtevka za povračilo 

S klikom na zavihek Poročila v osnovnem meniju se vam v podmeniju prikažeta 2 možnosti 
izbora poročil: 

- Delna poročila 
- Skupna poročila 

 

 

Slika 25: Zavihek poročila – vodilni izvajalec 

 
S klikom na gumb Kreiraj novo skupno poročilo v zavihku poročila osnovnega menija 
operacije, vodilni partner operacije sproži funkcionalnost izdelave novega skupnega 
poročila.  
 

 

Slika 26: Kreiranje končnega (skupnega) poročila-zahtevka za povračilo 

Kreiranje zahtevka za povračilo se ne razlikuje od kreiranja zahtevka za izplačilo.  
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Slika 27: ZzP  

V primeru, da gre za zadnje skupno poročilo na operaciji (zadnji ZzP), ima vodilni partner 
ob kreiranju skupnega poročila omogočeno, da obkljuka polje pred »zaključeno poročilo«. S 
tem ima vodilni izvajalec omogočen tudi izpise novih obrazcev, v katerih so zajeti podatke 
operacije vseh partnerjev. 
 

 

Slika 28: Označitev zadnjega skupnega poročila 

Ko uporabnik potrdi izdelavo poročila se mu prikaže osnutek poročila. Uporabnik ima 
možnost naslednjih akcij: 

• S klikom na gumb Uredi lahko omogoči spreminjanje osnovnih podatkov skupnega 
poročila. Spreminjanje podatkov poročila se ne razlikuje od vpisa osnovnih podatkov 
poročila, opisanega v predhodnem poglavju. 

• S klikom na gumb Briši lahko zbriše skupno poročilo. 
• S klikom na gumb Oddaj poročilo uporabnik potrdi skupno poročilo. Poročilo pridobi 

status »Oddano« in je pripravljeno za prenos v modul MČS ter za potrjevanje s strani 
Skupnega tehničnega sekretariata. 

• S klikom na gumb Storno se navezane listine na poročilu sprostijo, oz. v primeru 
konzorcija, če postavimo končno poročilo v status storno se delna poročila na tem 
končnem poročilu sprostijo. Poročilo v statusu »storno« se nikjer naprej ne upošteva, 
poročilo ni mogoče več prestaviti v drug status. Zaporedna številka tega poročila se 
ne sprosti. Uporabnik ima tudi možnost stornacije poročila, ki je v statusu »za 
dopolnitev«.  

• S klikom na gumb Seznam poročil (n) lahko pride do seznama poročil, ki so bila 
vključena v skupno poročilo s strani aplikacije. V oklepaju je zapisano število poročil 
v skupnem poročilu. 
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• S klikom na gumb dodajanje poročil uporabnik lahko sproži iskalni niz za dodajanje 
vmesnih (delnih) poročil na skupno, ki so bila naknadno vnesena in ustrezajo 
obdobju skupnega poročila. 

• S klikom na povezavo na enega izmed možnih izpisov uporabnik sproži 
avtomatsko izdelavo izbranega izpisa v MS Word formatu.  

 

 

Slika 29: Seznam vmesnih (delnih) poročil v končnem (skupnem) poročilu 

V seznamu poročil v skupnem poročilu lahko uporabnik s klikom na povezavo na poročilo 
pregleda podrobnosti poročila. 
V meniju poročila ima uporabnik vpogled v osnovne podatke o poročilu, vključno z 
zgodovino vseh dogodkov (sprememb statusov) poročila. Poleg statusa je naveden datum 
dogodka, ki izkazuje, kdaj je poročilo prešlo v ta status. V oklepajih je navedeno ime in 
priimek uporabnika, ki je izvedel dogodek oziroma prehod poročila v ta status. 
 

 

Slika 30: Končno (skupno) poročilo  

Uporabnik ima možnost izvesti naslednje akcije: 
• S klikom na gumb seznam poročil uporabnik pride do seznama poročil, ki so 

vključena v skupno poročilo. 
• S klikom na nakazana ESRR/IPA sredstva uporabnik vnese datum nakazanih 

ESRR sredstev partnerjem pri določenem zahtevku za povračilo. 
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Slika 31: Nakazana ESRR/IPA sredstva 

• S klikom na povezavo na enega izmed možnih izpisov uporabnik sproži 
avtomatsko izdelavo izbranega izpisa v MS Word formatu. Po izbiri enega od izpisov 
se uporabniku prikaže naslednje okno: 

 

Slika 32: odpiranje izpisa 

Uporabnik s pritiskom na gumb odpri lahko poročilo pregleda in naknadno shrani, s 
pritiskom na gumb shrani pa neposredno shrani na izbrani elektronski medij. 
 
V okviru poročila so možni naslednji izpisi: 

• Zahtevek za povračilo vodilnega partnerja 
• Seznam računov vodilnega partnerja 
• Finančno poročilo vodilnega partnerja 
• Poročilo o izvedenih dejavnostih vodilnega partnerja 
• Kontrolni seznam vodilnega partnerja 

Podatki na izpisih, ki jih ima uporabnik v procesu izvajanja možnost natisniti, se shranijo ob 
oddaji poročila. Ponovno se generirajo in shranijo le v primeru ponovne oddaje poročilo, v 
kolikor pride do nje. 

 
V seznamu poročil, ki so vključena v skupno poročilo lahko uporabnik s klikom na 
povezavo na poročilo pride do podatkov poročila. V kolikor je skupno poročilo v statusu, 
ki dovoljuje njegovo spreminjanje in ima uporabnik pravico spreminjati skupno poročilo, ima 

možnost izbrisa posameznih poročil iz skupnega poročila s klikom na zapis . 
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Slika 33: Seznam poročil končnega (skupnega) poročila 

S klikom na  se uporabniku odpre vnosna maska, kjer se v polje 
Novi datum plačila upravičenca vnese datum nakazanih ESRR sredstev partnerjem (v 
skladu z Zahtevkom za povračilo). V samem seznamu se mu prikažejo vsi Zahtevki za 
povračilo, ki le tega datuma nimajo vnesenega in uporabnik obkljuka tiste, katerim želi 
dodati vnesen datum. 
  

 

Slika 34: Vnos datuma plačila EU dela 

5.2.  Cilji 

 
V zavihku cilji lahko uporabnik spremlja rezultate kazalnikov. Kazalnik je podatek, ki se 
vnese ob načrtovanju operacije in se prenese v MVP z vneseno načrtovano vrednostjo. 
Dosežena vrednost kazalnika se vnese na tak način, da se pri posameznem kazalniku v 
polje vrednost vnese dejanska dosežena vrednost v določenem obdobju. V polje opis se 
vnese kratek opis, v primeru, da je prišlo do odstopanj od načrtovane vrednosti.3 

                                           
3 Načrtovanje kazalnikov na ravni operacije zahteva vnos določenih podatkov za posamezen kazalnik, ki vplivajo 

na spremljanje rezultatov. Ti podatki so: 
Način izraza opredeljuje ali je kazalnik izražen v obliki osnovne vrednosti ali prirasta. Osnovna vrednost 
predstavlja časovni presek spremljanja določene vrednosti (absolutna vrednost). Prirast  predstavlja spremembo 
stanja v določenem časovnem obdobju in ima lahko pozitivne ali negativne vrednosti. 
Izbira načina izraza (ali naj se določen kazalnik vnese kot osnovna vrednost ali kot prirast), je odvisna od kazalnika 
samega oziroma njegove vsebine. Če gre za cilj stanja, kjer se posamezne letne vrednosti ne  more sešteti, je 
kazalnik potrebno vnesti v obliki osnovne vrednosti. Če je kazalnik izražen v obliki osnovne vrednosti, se v primeru 
rasti vrednosti kazalnika pri vrednosti kazalnika za določeno leto sešteje izhodiščna vrednost in letni prirastki 
pojava za vsa prejšnja in to določeno leto. Če pa gre za cilj prirasta, kot je npr. Število novih delovnih mest, pa tak 
kazalnik vnesemo kot prirast.  
Na primer: z operacijo širimo obstoječo obrtno cono, ki že meri 20.000 m2. Vsako leto izvajanja operacije bo cona 
pridobila 5000 novih m2. S kazalnikom želimo prikazati širjenje površine cone. Kot izhodiščno stanje navedemo 
20.000 m2. Če bomo omenjen kazalnik vnesli kot osnovno vrednost, potem za prvo leto izvajanja vnesemo 25.000 
m2, za drugo leto 30.000 m2, za tretje 35.000 m2, itd. Torej nas ne zanima letni prirast površine v m2, ampak le 
absolutna vrednost – skupna površina te obrtne cone v m2. Če kazalnik vnesemo kot prirast (kar je potrebno na 
primeru tega kazalnika), spet navedemo 20.000 m2 kot izhodiščno stanje, nato pa za prvo leto 5000 m2, enako za 
drugo in tretje leto, ker se vsako leto izvajanja operacije cona poveča za 5000 m2.  
Utež se v primeru več kazalnikov vpiše za vsakega posameznega kazalnika, ki kaže na pomembnost kazalnika v 
odnosu odražanja zastavljenih ciljev (v odstotkih). Vsota vrednosti uteži mora biti vedno 100. Če uteži ne 
navedemo, sistem privzame, da so kazalniki enako pomembni za spremljanje operacije. 
Datum izhodišča opredeljuje datum izhodiščnega stanja. 
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Slika 35: Kazalniki 

 

                                                                                                                                        
Izhodiščno stanje mora biti nujno zadnji razpoložljiv podatek v primeru, ko je kot način izraza izbran prirast. Ko 
želimo pojav spremljati le v okviru nekega projekta, ne glede na vrednost pojava pred začetkom projekta pa ima v  
teh primerih izhodiščno stanje vrednost 0. 
V kolikor iz naziva kazalnik ni jasno opredeljen (npr. da je prostorsko vezan na določeno območje), se ga 
natančneje opiše v polju Opis. 
Obvezno poročanje rezultata se označi v primeru, da je se ob izplačevanju zahteva sprotno poročanje tudi na 
ravni fizičnih ciljev. 
Cilji so vrednosti izbranih kazalnikov, ki naj bi jih dosegli z uresničitvijo operacije. 
 
 


