
OBJAVA: 29. 11. 2016 
1.  Prejeto: 23. 11. 2016 

VPRAŠANJE: 

V dokumentu Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove 
stavb javnega sektorja (v nadaljevanju: Navodila) je navedeno (poglavje 5 Sofinanciranje operacije): 

"Sredstva lastne udeležbe v višini 60 % ali več upravičenih stroškov, neupravičenih stroškov in morebitne 
stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec oziroma, v primeru JZP, upravičenec skupaj z 
zasebnikom. Davek na dodano vrednost (DDV) je neupravičen strošek." 

medtem ko je v Povabilu k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske 
prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države je v Obrazcu 2 - osnovni podatki o operaciji 
predvideno, da je lahko finančna konstrukcija operacije zaprta iz naslednjih virov: 

"1. namenska sredstva EU 
2. slovenska udeležba 
3. druga sredstva integralnega proračuna 
(So)lastnik A 
4. namenska sredstva EU 
5. slovenska udeležba 
6. druga sredstva integralnega proračuna 
(So)lastnik B 
7. namenska sredstva EU 
8. slovenska udeležba 
9. druga sredstva integralnega proračuna 
Skupaj sredstva (od 1 do 9) 
10. sredstva drugih javnih virov financiranja 
11. sredstva osebe zasebnega prava 
12. sredstva zasebnih virov financiranja (zasebni partner – ESCO) 
13. druga sredstva 
Skupaj drugi viri (od 10 do 13) 
Skupaj viri financiranja (od 1 do 13)" 

Vprašanje, ki se nam poraja, je, ali lahko upravičenci med viri financiranja navedejo tudi integralna 
sredstva. V tem primeru bi finančna konstrukcija projekta izgledala takole (za izmišljen projekt , vreden 1 
milj. z DDV): 

1. Namenska sredstva EU: 340.000 
2. Slovenska udeležba: 60.000 
3. Integralna sredstva : 100.000 
To so v projektu NRP proračunska sredstva. 

Lastna sredstva za naš primer: 

4. Sredstva zasebnih virov financiranja( zasebni partner-ESCO) 300.000 
5. sredstva drugih javnih virov financiranja 200.000.  



To so v projektu NRP ostali viri. 

Ker projekt uvrščamo v NRP proračuna, bi pa v NRP finančna konstrukcija izgledala tako, saj drugih rubrik, 
ki so navedene v vašem Obrazcu, v NRP ni, ampak se vnesejo pod ostale vire. 

ODGOVOR: 

Finančna konstrukcija za izvedbo operacije energetske prenove stavb javnega sektorja lahko zajema 
integralna sredstva oziroma, kot je navedeno v okviru Obrazca št. 2 - Osnovni podatki o operaciji, le-to 
navedete pod druga sredstva integralnega proračuna. Torej, sredstva lastne udeležbe, ki jih mora 
zagotavljati upravičenec, so lahko sestavljena tudi iz integralnih sredstev oziroma postavk državnega 
proračuna. 

 


