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1. UVOD
V primeru operacij, ki se delijo na regiji Vzhod in Zahod, lahko uporabnik uporabi nastavitev
Pro rata, ki omogoča samodejno delitev obračunavanja stroškov glede na vnesene odstotke
na obeh regijah.
Nastavitev uporabnik opredeli na nivoju načrtovanja operacije in vpliva na zahtevek za
izplačilo. V primeru, da uporabnik nastavitve ne opredeli, na prijavi plačila listine na ZzI
samodejnega preračuna ne bo.

2. OPERACIJA – OPREDELITEV NASTAVITVE PRO RATA
Nastavitev pro rata skrbnik pogodbe oziroma uporabnik z dostopno pravico Skrbnik pogodbe
opredeli na nivoju operacije in sicer v podkazalu »Uredi operacijo«. Način obračuna prijave
plačila na listini lahko uporabnik izbere le na operacijah, ki se delijo na Vzhod in Zahod.
S klikom na podkazalo se odpre sekcija »Osnovni podatki«, kjer so vnosna polja za pro rata
naslednja:
-

»Pro rata«
Uporabnik v primeru pro rata opredeli nastavitev s kljukico v vnosnem polju.

-

»Vzhod« / »Zahod«:
V primeru opredelitve v polju »Pro rata« mora uporabnik obvezno vnesti podatke o
odstotku delitve na vzhod/ zahod. Podatek se vnese na tri decimalna mesta
natančno.
Kontrola preverja, da je seštevek podatkov v obeh poljih enak 100%.

-

»Pro rata opomba«:
Uporabnik lahko vnese komentar.

Po zaključenem vnosu podatkov uporabnik najprej klikne gumb »Potrdi«, nato pa operacijo
prestavi v status V izvrševanje.
Opredelitev nastavitve pro rata ter status operacije V izvrševanju sta pogoj, ki uporabniku na
ZzI omogoča vnos razmerja vzhod/zahod na prijavi plačila listine in samodejni preračun.
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Slika 1: Nastavitev pro rata v rubriki »Uredi operacijo«

V primeru naknadne spremembe opredelitve podatka IS e-MA preverja, ali na operaciji že
obstajajo ZzI v statusu V pripravi. V primeru, da ZzI v tem statusu obstajajo, se uporabniku ob
menjavi statusa operacije V izvrševanje prikaže naslednje opozorilo:
-

V primeru, ko uporabnik vklopi nastavitev pro rata: »Na operaciji obstajajo ZzI-ji, ki so
v pripravi in se ne preračunavajo zneski po načinu Pro rata. Zanje se ne bodo
preračunavali zneski na način Pro rata« oziroma

-

V primeru, ko uporabnik izklopi nastavitev pro rata: »Na operaciji obstajajo ZzI-ji, ki
so v pripravi in se preračunavajo zneski po načinu Pro rata. Zanje se bodo
preračunavali zneski na način Pro rata«.

3. ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO
Nastavitev pro rata se na zahtevku za izplačilo (v podkazalu Zahtevki za izplačilo) odraža na
več mestih in sicer na osnovnih podatkih kreiranega ZzI, na posamezni prijavi plačila listine
ter pri dodajanju prijav SSE in PZ.

3.1 Kreiranje ZzI – osnovni podatki
V primeru nastavitve pro rata na nivoju operacije sta ob kreiranju zahtevka za izplačilo (s
klikom na gumb »+Dodaj«) v sekciji »Podatki o zahtevku« za vnos na voljo naslednji polji:
-

»Pro rata ZzI vzhod«:
Podatek se napolni samodejno s podatkom, ki je vnesen na operaciji (v sekciji
»Osnovni podatki«), upravičenec oziroma uporabnik z dostopno pravico Upravičenec
pa ga lahko spremeni.

-

»zahod«:
4

Podatek se napolni samodejno s podatkom, ki je vnesen na operaciji (v sekciji
»Osnovni podatki«), uporabnik pa ga lahko spremeni.
Kontrola preverja, da je seštevek podatkov v obeh poljih enak 100%.
Opozorilo: Vneseni odstotki, ki jih upravičenec vnese pri kreiranju ZzI se upoštevajo kot
izhodiščno razmerje pri prijavi plačil listine ter prijav SSE in PZ na kreiranem ZzI. Upravičenec
lahko to izhodiščno razmerje tudi spreminja v sekciji »Podatki o zahtevku« prek gumba Uredi
(dokler je ZzI v status V pripravi), vendar pa se sprememba ne bo odrazila na že vnesenih
prijavah plačil listin oz. prijavah SSE ter PZ.
Pri uporabi funkcije »Kopiranje zahtevka za izplačilo« se samodejno kreira ZzI, ki je enak
zavrnjenemu. Če torej zavrnjen ZzI ni imel nastavitve pro rata, tudi kopiran ZzI ne omogoča
te nastavitve.

Slika 2: Nastavitev pro rata v rubriki »Zahtevek za izplačilo«

3.2 Prijava plačila listine
Pri kreiranju prijave plačila listine na ZzI se v primeru opredelitve pro rata znesek prijave
samodejno razdeli na obe regiji glede na predhodno vpisane odstotke za posamezno regijo.
V primeru, da je strošek opredeljen le na eni regiji, polja za drugo regijo niso prikazana. V
tem primeru je potrebno preveriti podatke o načrtovanju na nivoju operacije.
Pri urejanju oziroma popravljanju podatkov na prijavi plačila listine za posamezno regijo, se
izvede samodejni preračun podatkov na prijavi plačila listine na drugi regiji.
Ob shranjevanju se kreirata dve prijavi plačila – za vsako posamezno regijo svoja. Prijavi
plačila sta med seboj povezani. V zavihku Seznam prijavljenih plačil listin je dodan nov
stolpec z nazivom Zap. št. pro rata vezni, ki vsebuje podatek o povezanih pro rata prijavah
plačila listin.

Slika 3: seznam prijavljenih plačil listin
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V primeru, da izberete eno od prijav plačil listin, se vam bo odprla enaka maska kot za vnos s
podatki prijav plačil iz obeh regij (če bosta obstajali prijavi plačila listine za obe regiji).
Upravičenec vnese priloge zgolj na eno prijavo plačila posamezne listine (vzhod ali zahod).
Priloge se bodo samodejno prikazale tudi pod vezno pro rata prijavo in bodo torej skupne za
obe regiji.
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Slika 4: Prijava plačila listine v primeru opredelitve pro rata
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Samodejni preračuni na nivoju prijave plačila listine so naslednji:
-

Po vnosu odstotkov na ravni operacije oziroma na ravni ZzI se podatki v poljih
»Znesek upravičen« in »Znesek neupravičen« za obe regiji preračunavajo samodejno.
Enako velja v primeru naknadnih popravkov.

-

V primeru sprememb podatka v polju »Znesek upravičen (Vzhod)« se podatek v polju
»Znesek upravičen (Zahod)« preračuna na novo (in obratno). Izvede se tudi preračun
dejanskega deleža delitve pro rata med regijama za polje »Znesek upravičen«. Enako
velja tudi za polje »Znesek neupravičen«.

-

V primeru sprememb podatka v polju »Znesek upravičen do sofinanciranja« se
samodejno preračuna delež delitve pro rata med regijama (delež vsote zneska obeh
regij).

V primeru brisanja zapisa se samodejno izbriše tudi zapis za drugo regijo. V primeru brisanja
se uporabniku prikaže obvestilo:
-

V primeru brisanja, ko po delitvi pro rata obstajata prijavi plačila za obe regiji:
»Izbrana prijava plačila je razdeljena po sistemu pro rata. S potrditvijo brisanja se
bosta izbrisali prijavi za obe regiji. Zap. št XX in Zap. št. XX. Če želite prijaviti 100%
samo na eni regiji, popravite odstotke. Aplikacija bo zapis za regijo z 0% avtomatično
pobrisala.«

-

V primeru brisanja, ko je po delitvi pro rata na eni regiji prijavljen 100% delež:
»Izbrana prijava plačila je razdeljena po sistemu pro rata. Ste prepričani, da želite
odstraniti prijavljeno plačilo listine z Zap. št. XX?«

3.3 Prijava SSE
Pro rata je omogočena tudi pri prijavah plačila SSE.
V primeru dodajanja SSE pri delitvi pro rata uporabnik izbere aktivnost, izbrana vrsta stroška
pa mora biti vezana na obe regiji, sicer prijava SSE ne bo kreirana po pro rata načinu.
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Slika 5: prijava plačila SSE

3.4 Prijava PZ
Pro rata je omogočena tudi pri prijavah plačila PZ.
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Slika 6: prijava plačila PZ

3.5 Negativni ZzI
Za negativne ZzI-je velja glede pro rata enaka logika, kot za navadne ZzI-je.
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Slika 7: prijava plačila listine pri negativnem ZzI
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