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SPLOŠNA PRILOGA K SPORAZUMU O DOTACIJI TCP 2010 
 
 
II.1 Obveznosti upravičenca 
 
Upravičenec prevzema naslednje svoje obveznosti: 
 

• da organizira in zagotovi svoj prevoz do kraja aktivnosti in nazaj, si zagotovi 
potrebne vozovnice za ta prevoz, ter pravočasno uredi druge formalnosti, ki so 
potrebne za potovanje oziroma sodelovanje na aktivnosti; 

• da sodeluje na aktivnosti v njenem celotnem trajanju 
• da predloži vsebinsko poročilo o sodelovanju na aktivnosti ter obračun uporabe 

dotacije s spremljajočo dokumentacijo, ki dokazujejo dejanske stroške ter njihovo 
višino; 

• da se na povabilo NAG udeleži evalvacijskega srečanja. 
 
II.2 Povečanje dodeljene dotacije 
 
NAG si pridržuje pravico, da v utemeljenih primerih in na predlog upravičenca poveča 
višino dodeljene dotacije za vse ali del dejanskih stroškov v primeru izjemnih dogodkov in 
pod pogojem, da: 
 

• izjemen dogodek vpliva na spremembo prevoza upravičenca oziroma časa 
prevoza: 

• izjemen dogodek ni posledica dejanj upravičenca, ni posledica zamud, odpovedi, 
okvar prevoznih sredstev in drugih podobnih dogodkov prevoznikov, oziroma ne 
izhaja iz obstoječih, spremenjenih ali novih obveznosti udeleženca zaradi šolanja, 
zaposlitve ali obveznosti do tretjih oseb; 

• ima upravičenec zdravstveno in nezgodno zavarovanje, ki zagotavlja tudi kritje 
stroškov nujnega povratka domov, vendar obseg njegovega zavarovanja ne krije 
v celoti škode, ki mu je bila povzročena zaradi izjemnega dogodka; 

• lahko nedvomno dokaže dejansko višino stroška, ki mu je bila povzročena z 
izrednim dogodkom; 

• je upravičenec o takšnem dogodku obvestil NAG v roku 48 ur po povratku v 
Slovenijo. 

 
II.3 Upravičeni stroški 
 
NAG bo za upravičene stroške, ki jih je mogoče sofinancirati z dotacijo, štela stroške 
najcenejšega upravičenega prevoza upravičenca od kraja njegovega običajnega 
prebivališča na aktivnost in nazaj pod pogojem, da: 
 

• je prevoz opravljen z upravičenimi prevoznimi sredstvi; 
• je bil prevoz v odhodu začet največ 48 ur pred dnevom začetka aktivnosti oziroma 

je prevoz ob povratku zaključen v roku 48 ur po dnevu zaključka aktivnosti. 
 
NAG bo za upravičene stroške, ki jih je mogoče sofinancirati z dotacijo v skladu s tem 
sporazumom, štela tudi: 
 

• stroške dodatnega zdravstvenega zavarovanja udeleženca v tujini oziroma 
nezgodnega zavarovanja v času trajanja celotnega potovanja in sodelovanja na 
aktivnosti; 

• stroške plačila taks ali drugih dajatev za pridobitev vstopnega vizuma. 
 
NAG lahko za upravičene stroške sprejme tudi druge stroške pod pogojem, da sta se NAG 
in upravičenec predhodno pisno dogovorila o takšnih stroških in njihovi višini kot tudi o 
dokazilih za dejanski nastanek takšnih stroškov. 
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II.4 Upravičena prevozna sredstva 
 
NAG bo za upravičena prevozna sredstva načeloma štela vsa prevozna sredstva v rednem 
javnem potniškem prometu. 
 
V primeru, da v kraju običajnega prebivališča upravičenca ni avtobusnega ali železniškega 
postajališča, ali v primeru, da udeleženec začne potovanje v času, ko ni mogoče uporabiti 
javnega linijskega prevoza, se lahko upravičencu prizna strošek prevoza z osebnim 
avtomobilom, in sicer v višini 0,15 € za vsak začeti kilometer med krajem običajnega 
prebivališča upravičenca ter odhodno postajo mednarodnega potniškega vlaka ali 
avtobusa oziroma letališča v Sloveniji. Vsaka uporaba osebnega avtomobila mora biti 
predhodno potrjena s strani NAG. 
 
NAG in upravičenec se lahko pisno dogovorita tudi o drugih upravičenih prevoznih 
sredstvih, če upravičenec dokaže, da je njihova uporaba ekonomičnejša od zgoraj 
navedenih sredstev.  
 
II.5 Dokazila o višini dejanskih stroškov 
 
Upravičenec bo višino dejanskih stroškov prevoza dokazoval s predložitvijo originalnih 
vozovnic ali plačanih računov za prevoz ali posamezne dele prevoza, iz katerih bo jasno 
razvidna relacija prevoza, datum prevoza, višina cene prevoza ter valuta plačila prevoza. 
 
V primeru letalskega prevoza mora upravičenec priložiti tudi vse vstopne kupone. 
 
V primeru, da valuta plačila ne bo razvidna na vozovnici ali računu, se šteje, da je bil 
strošek plačan v nacionalni valuti izdajatelja vozovnice oziroma računa. 
 
II.6 Vsebinska poročila in obračun uporabe dotacije 
 
Upravičenec bo NAG predložil vsebinsko poročilo o sodelovanju na aktivnosti in obračun 
uporabe dotacije v roku 14 dni po dnevu zaključka aktivnosti. 
 
NAG lahko zahteva dopolnitev vsebinskega poročila ali obračuna uporabe dotacije, 
upravičenec pa je dolžan svoje vsebinsko poročilo dopolniti v roku, ki ga določi NAG. 
 
II.7 Nakazilo dotacije 
 
NAG bo višino končne dotacije, ki znaša 90 % dejanskih upravičenih stroškov (razen če ni 
v razpisu določeno drugače), nakazala na podlagi prejetega in sprejetega poročila o 
sodelovanju na aktivnosti in obračuna uporabe dotacije z dokazili o višini dejanskih 
stroškov v roku 45 dni od dneva prejema popolnega poročila o sodelovanju na aktivnosti 
ter obračuna uporabe dotacije. 
 
Dotacija bo nakazana na bančni račun upravičenca, ki ga bo določil upravičenec v 
obračunu uporabe dotacije. 
 
NAG in upravičenec se lahko v izjemnih primerih sporazumeta o nakazilu predplačila 
dotacije upravičencu v višini do 80% višine dodeljene dotacije, če sprejeta ocenjena višina 
vseh stroškov prevoza na aktivnost in nazaj presega 500,00 €.  
 
Upravičenec se izrecno zavezuje, da bo v primeru odobrenega in izvedenega predplačila 
NAG vrnil sredstva, ki bodo predstavljala razliko med višino nakazila predplačila dotacije 
ter končno višino dotacije kot jo bo določila NAG in sicer v roku, ki ga bo določila NAG.   
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V kolikor upravičenec ne vrne zneskov iz predhodnega odstavka v roku, ki ga določi NAG, 
lahko NAG od upravičenca izterja tudi zakonite zamudne od dneva roka, do katerega bi 
moral vrniti sredstva. 
 
 
II.8 Pravica do uporabe vsebine poročila ter osebnih podatkov  
 
Upravičenec daje izrecno soglasje NAG, da objavi vsebino poročila o sodelovanju v 
kateremkoli mediju, v celoti ali v delih, brez kakršnegakoli materialnega nadomestila 
upravičencu. Upravičenec daje izrecno soglasje, da NAG hrani, obdeluje, uporablja in 
posreduje njegove osebne podatke, navedene v kandidaturi za sodelovanje na aktivnosti, 
z namenom organizacije sodelovanja upravičenca na aktivnosti ter analize izvajanja 
programa, njegovih učinkov ter spremljanja in nadzora nad izvajanjem programa. 
 
II.9 Komunikacija 
 
NAG bo upravičenca o dodelitvi dotacije obvestila na e-naslov, naveden v prijavnici. V 
prilogi e-sporočila bo upravičencu posredovan Sporazum o dodelitvi dotacije, ki ga mora 
upravičenec podpisanega vrniti NAG v skladu z določbami Sporazuma. 
 
II.10 Zavarovanje 
 
Upravičenec je izključno odgovoren za svoje ustrezno zdravstveno in nezgodno 
zavarovanje v času potovanja na aktivnost, v času trajanja aktivnosti in v času povratnega 
potovanja. NAG v nobenem primeru ni odgovorna za katerokoli škodo, ki jo je udeleženec 
utrpel med potovanjem oziroma sodelovanjem na aktivnosti, oziroma jo je upravičenec v 
tem času povzročil tretjim osebam. 
  
II.11 Odpoved sporazuma 
 
NAG lahko odpove ta sporazum v primeru neizpolnjevanja obveznosti upravičenca v 
skladu s tem sporazumom potem, ko upravičencu da možnost pojasniti razloge 
neizpolnjevanja vseh ali posamezne obveznosti. Odpoved sporazuma ima za posledico 
avtomatično prenehanje pravice udeleženca do uporabe dotacije, upravičenec pa je 
dolžan v roku, ki ga določi NAG, vrniti zneske prejetih predplačil dotacij. 
 
II.12 Odgovornost upravičenca zaradi izostanka ali povzročene škode 
 
V primeru, da se upravičenec ne udeleži aktivnosti, za katero mu je dodeljena dotacija, in 
je njegov izostanek povzročil škodo NAG ali katerikoli drugi osebi oziroma je med 
sodelovanjem na aktivnosti povzročil škodo, lahko NAG takšno škodo zahteva v povračilo 
od udeleženca.  
 
II.13 Izterjava 
 
V primeru, da upravičenec ne poravna svojega dolga do NAG, ki izhaja iz predplačila 
dotacije, lahko NAG izterja dolg s pravnimi sredstvi. V tem primeru se višina terjatev NAG 
do upravičenca poveča za vse stroške, ki nastanejo z izterjavo dolga. 
 
II.14 Pristojnost sodišča 
 
NAG in upravičenec bosta nesporazume pri izvajanju tega sporazuma poskušala reševati 
sporazumno. V primeru spora je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 
 


