
Priloga k Sklepu št. 277/17 
 

 

PRAVILA O FINANČNEM PRISPEVKU ZA POTNE STROŠKE IN STROŠKE BIVANJA 

OSEB, KI SO POVABLJENE NA PREVERJANJA V OKVIRU NATEČAJA ALI 

IZBIRNEGA POSTOPKA, NA RAZGOVOR ZA ZAPOSLITEV ALI NA ZDRAVNIŠKI 

PREGLED 
 
 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
 

Člen 1 

Finančni prispevek za potne stroške in stroške bivanja se po spodaj navedenih pogojih 

odobri vsaki osebi (v nadaljnjem besedilu: kandidat), ki je povabljena na preverjanja pri 

zunanjem natečaju ali razpisu za zaposlitev, v ocenjevalni center (assessment centre), na 

nadaljnji razgovor za zaposlitev ali na nadaljnji zdravniški pregled pred zaposlitvijo (v 

nadaljnjem besedilu: preverjanja, razgovori in pregledi). 

 

Te določbe se ne uporabljajo za uradnike in uslužbence, za katere veljajo Kadrovski predpisi 

za uradnike EU ali Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev EU ter so povabljeni na 

preverjanja, razgovore in preglede, organizirane v okviru notranjega natečaja oz. po njem ali 

razgovora za spremembo delovnega mesta v isti instituciji, če so upravičeni do povračila 

stroškov službene poti.  

 

 

 

POTNI STROŠKI 

 

Člen 2 

1. Prispevek za potne stroške se ne odobri, če je razdalja med sedanjim krajem prebivanja 

in krajem, kamor je kandidat povabljen, 200 km ali manj. 

 

2. Vsaka institucija prispeva za potne stroške v skladu s pravili, ki jih je vnaprej določila. 

 

3. Institucija, ki ni določila posebnih pravil, brez poseganja v določbe spodaj navedenih 

členov 5 in 9 dodeli pavšalni prispevek po naslednji lestvici: 

 

Razdalja med sedanjim krajem 

prebivanja/zaposlitve in krajem, kamor je 

kandidat povabljen (v km) 

Pavšalni prispevek, ki se uporablja (v 

EUR) 

201–300 km 100  

301–500 km 120  

501–1 000 km 180  

1001–2000 km 240  

2001–3000 km 300  

> 3001 km 360  

 

 

 

 



Člen 3 

Evropske institucije razdaljo (v eno smer) med sedanjim krajem prebivanja in krajem, kamor 

je kandidat povabljen, izračunajo na podlagi naslova, navedenega v prijavi. Institucija lahko 

od kandidata zahteva dokazilo, da je navedeni naslov res naslov njegovega sedanjega kraja 

prebivanja.  

 

Če kandidat začasno prebiva na drugem naslovu, mu institucija lahko vabilo pošlje na ta 

začasni naslov, ki bo podlaga za izračun prispevka za potne stroške.  

 

Če sta sedanji kraj prebivanja in sedanji kraj zaposlitve različna ali če pride do spora glede 

naslova, ki se uporabi za izračun prispevka, se upošteva najkrajša razdalja, ki jo izračuna 

zadevna institucija. 

 

 

Člen 4 

Pri natečajih in izbirnih postopkih, ki jih organizira Evropski urad za izbor osebja (EPSO), se 

prispevek ne odobri za udeležbo na: 

‒ računalniško podprtih testih z vprašanji izbirnega tipa (natečaji ali izbirni postopki), 

‒ testih, ki niso del testiranja v ocenjevalnem centru (na primer pristopni testi),  

‒ testih, ki so sicer del testiranja v ocenjevalnem centru, vendar so organizirani v 

kandidatovi državi članici (sedanji kraj prebivanja). 

 

Če mora institucija na podlagi člena 2(2) sprejeti posebna pravila, ki bi lahko vplivala na 

prispevek za potne stroške pri natečajih in izbirnih postopkih v organizaciji urada EPSO, 

urad EPSO ta pravila uporablja šele po tem, ko jih odobri njegov upravni odbor. 

 

 

 

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI PRED ZAPOSLITVIJO 

 

Člen 5 

1. Kandidati, ki so uspešno opravili izbirni postopek ter se na povabilo institucije v okviru 

postopka zaposlitve udeležijo obveznega zdravniškega pregleda v skladu z določbami 

členov 28 in 33 Kadrovskih predpisov (ter po analogiji členov 12(2)(d) in 13 ter členov 

82(3)(d) in 83 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev EU), so upravičeni do povračila 

dejanskih potnih stroškov.  

 

2. V tem primeru je treba izbrati najbolj ekonomično potovanje (2. razred pri potovanju z 

vlakom, ekonomski razred pri potovanju z letalom). V primeru nespoštovanja teh pogojev 

ali uporabe drugih prevoznih sredstev (vključno z avtom) se uporabi pavšalni prispevek 

iz odstavka 3 člena 2. 

 

3. Če je sedanji kraj prebivanja/zaposlitve izven ozemlja Evropske unije, se prispevek za 

potne stroške upošteva samo od glavnega mesta države članice Evropske unije, ki je 

najbližje zadevnemu kraju, razen v primeru izrecnega odstopanja.  

 

 



STROŠKI BIVANJA 

 

Člen 6 

Če je razdalja med sedanjim krajem prebivanja/zaposlitve in krajem, kamor je kandidat 

povabljen, več kot 200 km in je moral kandidat na kraju samem preživeti eno ali več noči, se 

odobri pavšalni prispevek za stroške nastanitve v višini 100 EUR na noč. Kandidat mora na 

zahtevo institucije predložiti pisno pojasnilo. 

 

Najvišji znesek pavšalnega prispevka za stroške nastanitve je 300 EUR. Izplača se po 

predložitvi dokazila o nastanitvi v obliki računa, ki je v skladu z veljavno davčno zakonodajo. 

 

Pri natečajih in izbirnih postopkih v organizaciji urada EPSO se navedeni pavšalni prispevek 

v okviru zgoraj določene zgornje meje izplača samo, če so različni deli testiranja v 

ocenjevalnem centru razdeljeni na dva zaporedna dneva ali presledek med njimi ni daljši od 

treh dni, zaradi česar mora kandidat na kraju samem preživeti eno ali več noči. Če se 

kandidat odloči, da bo namesto tega pripotoval na oba dela testiranja, ali če je presledek 

med testi daljši od treh dni, je kandidat upravičen do dvojnega zneska prispevka za potne 

stroške, izračunanega v skladu s členom 2, ne pa tudi do prispevka za stroške nastanitve. 

 

 

 

ROK ZA VLOŽITEV ZAHTEVKOV ZA FINANČNI PRISPEVEK 

 

Člen 7 

Kandidati, ki izpolnjujejo navedene pogoje in so zato upravičeni do prispevka za potne 

stroške in/ali stroške bivanja, izpolnijo obrazec, ki jim ga posreduje uprava in v katerem so 

navedena dokazila, ki jih je treba priložiti zahtevku za finančni prispevek. Pomanjkljivi 

zahtevki se ne obravnavajo. 

 

 

Člen 8 

Popoln zahtevek za finančni prispevek za potne stroške in/ali stroške bivanja je treba skupaj 

z izvirniki vseh zahtevanih dokazil vložiti po pošti (velja datum poštnega žiga), po elektronski 

pošti (če so izvirniki dokumentov samo v elektronski obliki) ali osebno pri pristojni službi v 

treh mesecih od datuma preverjanj, razgovorov in pregledov. Po tem roku ne bo sprejet 

noben zahtevek.  

 

 

 

KANDIDATI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Člen 9 

Na izrecno in utemeljeno predhodno zahtevo zadevnega kandidata lahko institucija 

kandidatom s posebnimi potrebami – kot dopolnitev zgoraj navedenih pravil – odobri 

povračilo dodatnih dejanskih stroškov, ki so neposredno povezani z njihovim stanjem in niso 

določeni v zgoraj navedenih členih 2, 5 in 6. V tem primeru mora potovanje kandidata in po 

potrebi njegovega spremljevalca oz. spremljevalcev potekati v najbolj ekonomičnih pogojih 



ob upoštevanju posebnih potreb kandidata. Zadevna institucija bo vsak zahtevek za 

povračilo preučila posebej. 

 

 

 

KONČNE DOLOČBE 

 

Člen 10 

Zneski v skladu z zgoraj navedenimi pravili se izplačajo z bančnim nakazilom v eurih ali 

valuti, v kateri so bili izkazani stroški. 

 

Pavšalni prispevki iz odstavka 3 člena 2 se lahko pregledajo vsakih pet let, brez poseganja v 

možnost vmesnega pregleda, če bi bilo to potrebno. 

 

 

Člen 11 

Povabljeni kandidati, z izjemo tistih, na katere se nanaša zgoraj navedeni člen 4, so med 

potovanjem in bivanjem nezgodno zavarovani. 

 

 

Člen 12 

Te določbe razveljavljajo in nadomeščajo Sklep št. 252/08 kolegija vodij uprav z dne 15. 

februarja 2008.  

 

 
 
 


