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Zadeva:   Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 – Pojasnilo organa 
upravljanja o izvajanju finančnih instrumentov

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014 – 2020 (v nadaljevanju: NUS) v poglavju 3 Finančni instrumenti 
opredeljujejo določila, vezana na izvajanje finančnih instrumentov, in se uporabljajo za potrebe 
izvajanja finančnih instrumentov.

Splošni pogoji podpore ESI skladov v obliki finančnih instrumentov, navedeni v četrtem 
odstavku poglavja 3 Finančni instrumenti NUS, izhajajo iz dokumenta Ključni elementi 
finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014-2020, h kateremu je Vlada RS dala 
soglasje na seji 15.06.2017 in je bil spremenjen na seji Vlade RS dne 28.09.2017. Splošni 
pogoji podpore v obliki finančnih instrumentov za omilitev posledic epidemije COVID-19 pa 
izhajajo iz dokumenta Ključni elementi finančnih instrumentov za omilitev posledic 
ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19, h kateremu je Vlada RS dala soglasje na seji 
23.07.2020.

Ob upoštevanju zgoraj zapisanih dopolnjenih izhodišč za izvajanje finančnih instrumentov se 
ustrezno razširi tudi razumevanje oziroma uporaba izraza  »sklad skladov« v NUS, ki sedaj 
pomeni katerikoli sklad skladov v Republiki Sloveniji, ki izvaja finančne instrumente v 
programskem obdobju 2014-2020 za operacije, ki jim je bila v tem obdobju izdana odločitev o 
podpori. Ta opredelitev velja za celotno poglavje 3 NUS in ne posega v samo opredelitev pojma 
»sklad skladov«, kot je navedeno v tretjem odstavku Poglavja 3 Finančni instrumenti (2. člen, 
točka 27 Uredbe EU št. 1303/2013).

Ob prvi naslednji spremembi NUS bo to pojasnilo OU upoštevano v spremembah poglavja 3 
Finančni instrumenti.

                                                                                          mag. Josip Mihalic
                                                                             odgovorna oseba organa upravljanja
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