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        ZAHTEVEK ZA PLAČILO VLOŽKA JAVNEGA PARTNERJA (ZZPVJP) – POJASNILO 
 
 
Zasebni partner javnemu partnerju, ki je v vlogi upravičenca, za izplačilo vložka za izvedbo operacije, 
ob zaključku del, ki so predmet pogodbe izstavi zahtevek za plačilo vložka javnega partnerja (v 
nadaljevanju ZzPVJP), v skladu z obrazcem. ZzPVJP sta priložena finančno in vsebinsko poročilo ter 
listine, ki izkazujejo nastanek izdatkov v skladu z Navodili OU o upravičenih stroških za sredstva EKP 
v programskem obdobju 2014-2020. Vključeni so lahko tudi stroški plač in stroški povračil v zvezi z 
delom pri zasebnem partnerju.  
 
Če je predmet operacije več stavb, se lahko operacija v Načrt razvojnih programov proračuna RS 
(NRP) uvršča kot en ali kot več projektov – glej poglavje 6.2 Navodila za delo posredniških organov in 
upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (http://www.energetika-
portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/). V kolikor se 
operacija v NRP uvršča kot več projektov, je potrebno v finančnem poročilu stroške operacije prikazati 
tudi po posameznih projektih v NRP. 
Ne glede na to ali je operacija uvrščena v NRP kot en ali več projektov, je potrebno v finančnem 
poročilu ZzPVJP vse stroške razdeliti po posameznih stavbah.  
 
V kolikor zasebni partner za upravičene stroške predmeta operacije uveljavlja plačilo plač in druga 
povračila stroškov v zvezi z delom pri njem zaposlenih oseb, mora za navedeno predložiti istovrstna 
dokazila, kot so zahtevana v točki 2.3.1. Navodil OU o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, v prilogah ZzPVJP pa jasno opredeliti, ali so 
stroški plač uveljavljani za dela glede na poglavje 3.1, 3.2 ali 3.3. Priročnika upravičenih stroškov pri 
ukrepu energetska prenova stavb javnega sektorja (http://www.energetika-
portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/). 
 
Upravičenec pripravi zahtevek za izplačilo (v nadaljevanju ZZI) na osnovi prejetega ZzPVJP oziroma 
priloženih listin, posredovanih s strani zasebnega partnerja tako, da ZzPVJP vnese v informacijski 
sistem e-MA kot eno listino, priloge pa so finančno in vsebinsko poročilo ZzPVJP ter vse listine ter 
dokazila o plačilu teh listin, ki izkazujejo nastanek izdatkov.  
 
 
Priloge:  

 ZzPVJP - Obrazec 

 Finančno poročilo ZzPVJP 

 Vsebinsko poročilo ZzPVJP 
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