
PRILOGA II 
 

Finančni prispevek Republike Slovenije za program "Fiscalis" 
 
1. Finančni prispevek Slovenije se doda znesku, ki bo vsako leto na voljo v splošnem 

proračunu Evropske unije za dotacije za obveznosti zaradi izpolnjevanja finančnih 
obveznosti Skupnosti, ki izhajajo iz dejavnosti pri izvajanju, upravljanju in vodenju 
programa "Fiscalis" (v nadaljevanju: "program"). 

2. Finančni prispevek je izračunan ob upoštevanju povprečne dnevnice v višini 146 EUR in 
povprečnega nadomestila potnih stroškov v višini 695 EUR, ki predstavljajo stroške 
udeležbe na seminarjih in v izmenjavah. Pri izračunu finančnega prispevka se ocenjuje, 
da bo Slovenija v okviru povprečnega števila dejavnosti na leto sodelovala na 15 
seminarjih in v 20 izmenjavah. Finančni prispevek se lahko na začetku posameznega 
leta spremeni ob upoštevanju dejanskega števila dejavnosti, ki se jih Slovenija namerava 
udeležiti v tem letu. Sprememba se opravi s predpisanim pozivom za vplačilo sredstev, 
ki ga bo Slovenija prejela od Komisije, kot je omenjeno v točki 5. 

3. Prispevek Slovenije znaša 94.984 EUR za vsako posamezno leto sodelovanja, razen če 
ni drugače določeno v pogojih pod točko 2. Od te vsote je znesek 6.214 EUR namenjen 
za pokrivanje dodatnih stroškov upravljanja, ki so povezani z vodenjem programa s 
strani Komisije in ki so posledica sodelovanja Slovenije. 

4. Slovenija bo celotni prispevek za sodelovanje plačala s sredstvi iz svojega državnega 
proračuna, ker za ta namen ni zaprosila za pomoč Phare. 

5. Veljala bo finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki se nanaša na splošni proračun 
Evropske unije1, še posebej za upravljanje slovenskega prispevka. Po uveljavitvi tega 
Sklepa bo Komisija poslala Sloveniji enega ali več pozivov za vplačilo sredstev, ki 
ustrezajo njenemu prispevku za pokrivanje stroškov dejavnosti v tekočem letu. 
Prispevek bo izražen v evrih in mora biti vplačan v evrih na bančni račun Komisije. 
Slovenija bo plačala svoj prispevek za pokrivanje letnih stroškov na podlagi tega Sklepa 
skladno s pozivi za vplačilo sredstev in najpozneje tri mesece potem, ko bodo poslani 
pozivi za vplačilo sredstev. Kakršnakoli zamuda pri plačilu prispevka bo imela za 
posledico plačilo obresti za neplačane zneske od dneva zapadlosti plačila. Obrestna 
mera ustreza obrestni meri Evropske centralne banke, ki je v veljavi na dan zapadlosti 
plačila in se nanaša na njeno poslovanje v evrih, povečani za 1,5 odstotne točke. 

6. Dnevno nadomestilo stroškov za službeno potovanje pripada vsem udeležencem 
programa in ga Komisija določi za vsako državo posebej. Slovenija bo prvo akontacijo 
sredstev od Komisije prejela na začetku posameznega leta. Izplačilo druge akontacije je 
mogoče pričakovati sredi leta, odvisno od dejanskega sodelovanja Slovenije v 
programskih dejavnostih in od pričakovanega sodelovanja v preostalem delu leta. 
Pristojni organ v Sloveniji bo omenjeni akontaciji porabil za plačilo vozovnic in 
nadomestila stroškov za službena potovanja udeležencev iz Slovenije. 

7. Komisija bo povrnila potne stroške in stroške bivanja slovenskim predstavnikom in 
strokovnjakom, ki kot opazovalci sodelujejo pri delu odbora, omenjenega v točki 4 
Priloge I, na podlagi enakih meril, kot veljajo za države članice Evropske Unije. 

                                                
1
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