
PRILOGA 1: Shematski prikaz načrtovanja in izvajanja EKP pri PO MJU                                                                                                                                                                                      

NAČRTOVANJE OPERACIJ 

  

                                                                                                  

                                                                                                                             

IZVAJANJE OPERACIJ 

POTENCIALNI UPRAVIČENEC (NOE)

Priprava dokumentacije za odločitev o podpori:

- Investicijska dokumentacija (skladno z UEM)

- Vloga za odločitev o podpori (predpisan obrazec)

OKP

- Priprava ocene kakovosti (merila za ocenjevanje)

- Vnos vloge v e-MA

- Predložitev OU (v SPISu   podpiše minister)

UPRAVIČENEC (NOE)

- Priprava tehničnih specifikacij 

in ocenjene vrednosti za javno 

naročilo

- Priprava razpisne 

dokumentacije (v sodelovanju 

z DJN)

  ODLOČITEV O PODPORI (SVRK)

UPRAVIČENEC (NOE)

- obvesti OKP o podpisu 

pogodbe in posreduje SPIS 

številko dokumentacije 

javnega naročila 

- vnos v informacijske 

sisteme (MFERAC, e-MA)

SKLENITEV 

POGODBE/

NAROČILNICE

OKP

Pregled elementov 

EKP v 

dokumentaciji za 

JN 

UPRAVIČENEC (NOE)

- Objava javnega 

naročila (DJN) oz. 

povabilo k oddaji 

ponudbe 

(upravičenec NOE)

- ocenjevanje 

ponudb in izbor 

ponudnika



KONTROLA IN IZPLAČILO RAČUNA 

SKRBNIK POGODBE 

- Vsebinsko in formalno preveri listino 

skladno s kontrolno listo ter listino v 

SPISU potrdi

- V SPIS doda vse relevantne priloge

- Poskrbi za kreiranje ZzI v e-MA

OKP 

- Po prejemu popolne dokumentacije OKP 

izvede administrativno preverjanje po 125. 

členu Uredbe (EU) št. 1303/2013

- V primeru pozitivne kontrole potrdi ZzI v e-MA 

in obvesti SFP, da gre listina lahko v izplačilo; v 

nasprotnem primeru pozove upravičenca 

(skrbnika pogodbe) k dopolnitvi ZzI ali ZzI 

zavrne 

- Kontrolor sočasno z obvestilom SFP pošlje 

obvestilo tudi skrbniku pogodbe, vodji projekta 

in vodji operacije 

SLUŽBA ZA FINANČNO POSLOVANJE

- Na podlagi obvestila prejetega od OKP 

pripravi odredbe za izplačilo iz 

proračuna RS in jih posreduje v izplačilo 

OKP 

- Po izplačilu kontrolor v e-MA zaključi AP 

kontrolo 

- V MFERAC vzpostavi terjatev do OU-MF v višini 

EU prispevka 



KONTROLA STROŠKOV DELA 

SLUŽBA ZA KADROVSKE ZADEVE 

- Po izplačilu plač in socialnih prispevkov (po 

15.tem v mesecu) v e-MA kreira ZzI

- V e-MA priloži vso dokumentacijo, ki jo 

potrebujemo za kontrolo plač

-

OKP 

- Kontrolor izvede administrativno preverjanje po 

125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 na 

dokumentih, ki so odloženi v e-MA

- V primeru nepravilnosti obvesti Službo za 

kadrovske zadeve, ki (po potrebi) pripravi 

preknjižbe 
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