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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 dolžniških obresti kot neupravičenih stroških pri izvajanju 
finančnih instrumentov

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014 – 2020 (v nadaljevanju: NUS) v podpoglavju 3.4.1 opredeljujejo
namensko porabo sredstev finančnih instrumentov s strani končnih prejemnikov.

Organ upravljanja v povezavi s tem najprej poudarja, da ni dovoljena poraba sredstev finančnih 
instrumentov končnega prejemnika za kategorije stroškov, ki so kot neupravičene kategorije 
stroškov opredeljene v NUS v podpoglavjih 2.1.1 Nakup nepremičnin, 2.1.1.1 Nakup zemljišča z 
objektom ali z delom objekta, 2.1.1.2 Nakup zemljišč, 2.1.2 Gradnja, 2.1.3 Oprema in druga 
opredmetena osnovna sredstva (v nadaljevanju: oprema), 2.1.4 Investicije v neopredmetena 
sredstva, 2.2.1 Amortizacija nepremičnin, opreme in neopredmetenih osnovnih sredstev, 2.3.1 
Stroški plač, 2.3.2 Stroški za službena potovanja, 2.4 Posredni stroški, 2.5 Stroški informiranja 
in komuniciranja, 2.7 Stroški storitev zunanjih izvajalcev, 4.1.1 Neupravičeni stroški in 4.3.1 
Neupravičeni stroški ob upoštevanju vira ESI sklada oziroma je taka poraba sredstev finančnih 
instrumentov končnega prejemnika neupravičena.

Ob tem pa organ upravljanja pojasnjuje, da je izjema v okviru zgoraj navedenih neupravičenih 
stroškov kategorija dolžniških obresti, kjer velja, da so izjema naložbe v končne prejemnike v 
primeru finančnih instrumentov, vzpostavljenih kot protikrizni ukrep COVID-19 s financiranjem 
obratnih sredstev končnega prejemnika, kjer obresti na dolg kot neupravičena kategorija stroška 
veljajo le v primeru, da je bil dolg financiran iz sredstev ESI skladov.

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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