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1 UVOD 
 
Sistem MFERAC podpira poslovanje proračunskih uporabnikov na finančnem, računovodskem in 
plačno-kadrovskem področju ter zagotavlja ustrezno revizijsko sled. Sistem se sproti vzdržuje in 
usklajuje s spremembami zakonodaje ter novimi potrebami in izkušnjami. 
 
Za spremljanje NOO so dodane nove funkcionalnosti: 

1. v obstoječe objekte izvrševanja proračuna (Načrt razvojnih programov, Pogodbe) in 
2. nov objekt »Spremljanje NOO« v strukturo »Upravljanje EU sredstev«/ »RRF«/ »NOO«. Objekt 

je namenjen pregledu podatkov po sprejetem okviru NOO ter spremljanju realizacije po strukturi 
sklopov NOO (razvojno področje/ steber, komponenta, ukrep) izhajajoč iz realizacije projektov 
NRP. Objekt ni namenjen obdelavi podatkov NOO tj. spremljanju in dokumentiranju napredka 
pri doseganju mejnikov in ciljev. 

 

2 OBJEKT »SPREMLJANJE NOO« 
 
V strukturi »Upravljanje EU sredstev«/ »RRF«/ »NOO« je implementiran objekt »Spremljanje NOO«.  
 

Slika 1 – Objekt »Spremljanje NOO« 
 
Objekt je oblikovan tako, da je v levem delu prikazana drevesna struktura NOO, ki omogoča navigacijo 
po podatkih. Drevesno strukturo je mogoče v celoti skriti in s tem razširiti okno za prikaz podatkov. Ob 
izbiri posamezne vrstice v drevesni strukturi se v desnem delu (informativnih poljih) prikažejo samo tisti 
podatki, ki se navezujejo na izbran sklop.  
 
2.1 »NOO« 
 
Na nivoju NOO so povzete osnovne informacije o načrtu (finančni podatki, koordinacijski, stroškovni in 
revizijski organ ter podatki o potrditvi NOO s strani pristojnih institucij EU). 
 

 
Slika 2 – Nivo »NOO« - Osnovni podatki 
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Osnovnim podatkom sledi povzetek realizacije na ravni celotnega načrta.  
 

 
Slika 3 - Nivo »NOO« - Realizacija 

 
2.1.1 »Razvojno področje/ steber« 

 
Razvojno področje (steber) predstavlja najvišji nivo v strukturi NOO. V informativnem oknu so na tem 
nivoju navedeni osnovni podatki (šifra, naziv in opis ter finančni okvir z razdelitvijo po vrstah sredstev 
sofinanciranja). 
 

 
Slika 4 - Sklop »Steber« - Osnovni podatki 

 
Na nivoju stebra se prikazuje tudi podatke o obsegu in strukturi načrtovanega in realiziranega 
finančnega okvira komponent znotraj stebra. Podatki so prikazani obliki tabele ter za izbrano vrstico 
povzeti v informativnem oknu pod tabelo. 
 

 
Slika 5 - Sklop »Steber« - Komponente 

 
Na koncu sledi še povzetek skupne realizacije na nivoju stebra.  
 

Slika 6 - Sklop »Steber« - Realizacija 
 

2.1.2 »Komponenta« 
 
Drug nivo v strukturi NOO so komponente. Ob izbiri posamezne komponente se v informativnem oknu 
zgoraj izpišejo osnovni podatki (enako kot pri stebru: šifra, naziv in opis ter finančni okvir z razdelitvijo 
po vrstah sredstev sofinanciranja). 
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Slika 7 - Sklop »Komponenta« - Osnovni podatki 

 
Pod osnovnimi podatki je povzeta skupna realizacija na nivoju posamezne komponente.  

 

Slika 8 - Sklop »Komponenta« - Realizacija 
 

2.1.3 »Ukrep« 
 
Izhajajoč iz komponente predstavlja ukrep tretji nivo v strukturi NOO. Ob izbiri ukrepa se v informativnem 
oknu zgoraj prikažejo osnovni podatki (šifra, naziv in opis ter finančni okvir z razdelitvijo po vrstah 
sredstev sofinanciranja). 
 

 
Slika 9 – Sklop »Ukrep« - Osnovni podatki 

 
Pod osnovnimi podatki sledi prikaz finančnega načrta na nivoju ukrepa. 
 

 
Slika 10 - Sklop »Ukrep« - Finančni načrt 

 
Iz finančnega načrta izhaja delitev po vrstah sredstev sofinanciranja, in sicer glede na načrtovan okviri 
po NOO ter načrtovana sredstva in realizirana sredstva po NRP. Pod skupnim povzetkom sledi še 
razdelitev znotraj posameznega leta. Slednji podatki so prikazani tako v obliki tabele kot v informativnem 
oknu za določeno vrstico pod tabelo.  
 
Kot velja za ostale nivoje po strukturi NOO je ločeno prikazana še skupna realizacija za izbran ukrep. 
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Slika 11 - Sklop »Ukrep« - Realizacija 
 
Pomemben del objekta »Spremljanje NOO« je navezava ukrepov na izvrševanje proračuna - NRP.  
 

 
Slika 12 - Sklop »Ukrep« - NRP 

 
Osnovni podatki o projektih (šifra, naziv, nosilec/ investitor, veljavna vrednost, načrtovana in realizirana 
sredstva mehanizma ter kode intervencij), ki so vezani na izbran ukrep, izhajajo iz objekta »nDPS-09-
00-29«. Ključ za povezovanje je atribut »Ukrep NOO«, ki je označen na projektu v NRP.  
 
Podatki o NRP so prikazani v tabeli in informativni vrstici pod njo za vsak izbran projekt posebej. V 
podrobnih informacijah so dodane tudi nekatere bližnjice do objektov v sistemu MFERAC za izbran 
projekt (prikaz realizacije, povzetek projekta/ukrepa, seznam projektov NRP, proračunski viri v NRP, 
finančni tokovi, prikaz intervencij NOO).  
 
Dostop do objektov izvrševanja je možen samo, če ima posameznih urejene pravice za navedene 
objekte! V primeru, da uporabnik nima pravic za dostop do zgornjih objektov se bo sprožila napaka. 
Tovrstne pravice se urejajo na enak način kot za ostale objekte izvrševanja.  
 

2.1.4 »Mejnik in cilj« 
 
Mejniki in cilji predstavljajo najnižji nivo v strukturi NOO, a so hkrati najpomembnejši element spremljanja 
napredka pri izvajanju načrta. Mejniki in cilji v NOO niso posamično finančno ovrednoteni, so pa osnova 
za pripravo zahtevkov za plačilo in s tem povezanimi prilivi s strani EU. 
 
Spremljanje napredka pri doseganju mejnikov in ciljev se bo vršilo preko druge informacijske podpore. 
V MFERAC, na objektu »Spremljanje NOO«, pa je vzpostavljena povezava teh na izvajanje NOO ter 
omogočen osnovni pregled podatkov glede na sprejete okvire po NOO in CID.  
 

 
Slika 13 – Pogled na sklop »Mejniki in cilji« 
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3 FUNKCIONALNOSTI OBJEKTOV IZVRŠEVANJA PRORAČUNA  
 
3.1 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

3.1.1 Atributi projekta 
 
Na objektu nDPS-06-73 (Urejanje načrta razvojnih programov) je potrebno vsakemu projektu, ki se v 
pretežni meri sofinancira s sredstvi mehanizma določiti tip projekta »NOO«, prednika (evidenčni projekt: 
1611-21-00151) in »Ukrep NOO«, ki podaja informacijo o umestitvi projekta v strukturo načrta skladno 
z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo2 (v 
nadaljevanju: CID). V primeru, da se projekt sofinancira v pretežni meri s sredstvi drugih EU programov, 
se za spremljanje NOO določi »Ukrep NOO«. 
 

 
Slika 14 - Atribut »Ukrep NOO« 

 
Na objektu nDPS-09-00-29 (Register načrta razvojnih programov) se podatki izpišejo na povzetku 
projekta (ti. obrazcu 3). 
 

3.1.2 »Intervencije NOO« 
 
Na objekta nDPS-06-73 in nDPS-09-00-29 je dodan nov sklop »Intervencije NOO«. Intervencije se 
dodaja na objektu nDPS-06-73, preko sklopa »Dodajanje intervencij NOO.  
 

 
Slika 15 - Sklop »Dodajanje intervencij NOO« 

 
V  tabeli se prikažejo šifra in naziv intervencije, naziv in vrsta področja intervencije ter koeficient podpore 
ciljem na področju podnebnih sprememb, okoljskim ciljem in digitalnemu prehodu. Dodane intervencije 
se prikažejo v seznamu intervencij, kjer je možno potencialno napačne izbire tudi izbrisati.  
 

Slika 16 – Sklop »Intervencije NOO« 
 
Na objektu nDPS-09-00-29 je sklop omogočen samo za branje. 

 
1 Med proračunskimi viri je potrebno vrstice označiti z virom sredstev (VS) EP. 
2 Šifra ukrepa NOO je sestavljena iz oznake stebra/ razvojnega področja [C], komponente [K] in vrste ukrepa, tj. investicije ali 
reforme [I/R]. Označbe poleg vsake črke pomenijo zaporedno številko stebra in komponente ter zaporedno črko Investicije ali 
Reforme iz Izvedbenega sklepa Sveta. 
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3.1.3 Priloge 
 
Na objekt nDPS-06-73 je dodan sklop »Priloge«, ki omogoča dodajanje prilog tipa »txt«, »xls«, »xlsx«, 
»pdf«, »xml«, »html«, »htm«, »doc«, »docx«, »zip«. Ob dodajanju priloge se lahko vpiše oznako priloge, 
opis priloge ter označil ali gre za prilogo vrste NOO (izbirno polje »Da«/ »Ne«). 
 

 
Slika 17 – Sklop »Priloge« 

 
Vse priloge se bodo ob potrditvi vloge (status »MO«) prenesle na objekt nDPS-09-00-29. Ob prenosu v 
register se ne bo izvajalo preverjanja ali priloga že obstaja v registru. V primeru, da bo uporabnik na 
dveh različnih vlogah dodal isto prilogo, bo register vseboval obe. 
 
Dodajanje prilog je možno tudi na objektu nDPS-09-00-293.  
 
3.2 POGODBE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 

3.2.1 »Pogodba NOO« 
 
Na objektu nDPS-06-87 (Pogodbe in druge pravne podlage) je v sklopu »Osnovni podatki« dodan izbirni 
podatek »Pogodba NOO«, z naborom vrednosti »Da«/ »Ne«. Podatek je prikazan tudi na objektu nDPS-
06-92 (Register pogodb in drugih podlag). 
 

 
Slika 18 - Podatek »Pogodba NOO« 

 
Podatek »Pogodba NOO« je dodan tudi med iskalne kriterije obeh objektov (DPS). 
 

3.2.2 Preverjanje povezanosti med partnerji 
 
Na objektih nDPS-06-87 in nDPS-06-92 je implementirana rešitev, da se za pogodbe označene z 
atributom »Pogodba NOO« preveri medsebojno povezanost partnerjev4.  
 
Postopek povezanosti med partnerji se izvede med vsemi poslovnimi partnerji, ki se nahajajo v sklopu 
»Partner«. V primeru povezanosti se dotične vrstice obarvajo rdeče. 
 

 
Slika 19 - Povezanost partnerjev 

 

 
3 Obstoječe priloge na registru se ne prenašajo nazaj na vloge za urejanje projektov v NRP (tj. objekt nDPS-06-73). Primer: Z 
vlogo se pripne 10 prilog. Te se ob potrditvi prenesejo v register. Nato se v registru doda dve novi prilogi, skupaj jih je 12. Na 
naslednji vlogi za vzdrževanje/ spremembo projekta ni prilog, ki so že v registru. Če pripnemo dve novi prilogi, se ti dodata v 
register, kjer je nato evidentiranih 14 prilog. 
4 Rešitev je v pomoč pri preverjanju nasprotja interesov v kontekstu zaščite finančnih interesov Unije.  
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V podrobnosti posamezne vrstice se izpiše informacija »Partner medsebojno povezan« ter navedba  teh 
partnerjev in njihovih deležev. 
 

 
Slika 20 - Podrobnosti poslovnega partnerja, za katerega obstaja medsebojna povezanost 

 
Na objektu nDPS-06-87 se preverjanje izvede ob prehodu statusa v »GO«. Postopek pa je nato 
omogočen tudi v nDPS-06-92. 
 

 
Slika 21 – Postopek »Preveri medsebojno povezanost partnerjev« 

 
 

4 DOSTOP 
 
Urejanje pravic za dostop do posameznih objektov poteka preko koordinatorjev uporabnikov MFERAC 
po organih Strani - Koordinatorji uporabnikov (gov.si).  
 
Za dostop do novega objekta »Spremljanje NOO« Mf-erac Spremljanje NOO (sigov.si) so potrebne 
pravice ECA_RRF_PR (Pregledovalec za RRF). 
 
Uporabnik ima s pravico ECA_RRF_PR dostop izključno do objekta »Spremljanje NOO«. Pri dostopu 
do drugih objektov v MFERAC (glej povezave v sliki 12) se bo izvajalo preverjanje pravic na enak način, 
kot če bi uporabnik na objekt vstopil preko glavnega menija. Če želi uporabnik dostopati do podrobnih 
informacij na ravni projekta, si mora preko koordinatorja uporabnikov urediti ustrezne pravice v 
izvrševanju proračuna. 

 


