
 

 

 

KONČNO POROČILO PO POSAMEZNEM FINANČNEM MEMORANDUMU 

 

IZJAVA O SOFINANCIRANJU PROGRAMA PHARE1 
 

 

 

 

 

 

 

Podpisani, ______________(odgovorna oseba)___________________, v imenu  __(institucija, ki je koristnik 
sredstev PHARE)____________________ potrjujem, da je sofinanciranje projekta __(koda in naziv 
projekta)___ v okviru programa __(koda in naziv programa-FM)___ potekalo na način, ki je prikazan v 
priloženih tabelah ter v skladu z določili, ki jih navaja Finančni memorandum s pripadajočimi projektnimi 
predlogi. 

 

Skupna vrednost plačil iz naslova sofinanciranja s slovenskimi sredstvi na dan izdaje te izjave znaša 
_____________ SIT oziroma _____________ EUR. Shranjena dokumentacija, ki dokazuje navedbe v tabelah, 
je za potrebe naknadne revizije na vpogled pri __(skrbnik in naslov)_________________.  

 

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: 

 

 

 

 

 

 

Podpis in žig (ime in pozicija odgovorne osebe) 

                                                           
1
 Izdatki, povezani s financiranjem DDV, niso predmet sofinanciranja. 

PRILOGA 8 



 

 

 

 

Vzporedno sofinanciranje (Parallel Co-financing)* 

1. Številka programa po FM  

2. Številka projekta  

3. Številka pogodbe  

2. Naziv projekta  

3. Naziv izvajalca pogodbe  

4. Koda in naziv proračunske postavke v 
državnem proračunu 

 

5. Vir sofinanciranja (država, občina, 
privatni sektor, mednarodni finančni vir) 

 

6. Prevzete pogodbene obveznosti (v SIT 
in v EUR) v proračunu države/občine 
po letih 

Proračunsko leto: Proračunsko leto: 

SIT EUR SIT EUR 

    

7. Plačane pogodbene obveznosti  

(v SIT in v EUR} po letih 

Proračunsko leto: Proračunsko leto: 

SIT EUR SIT EUR 

    

8. Skupna vrednost izvedenih plačil v 
obdobju, ki ga za izvajanje plačil določa 
finančni memorandum za navedeni 
program 

SIT: 

 

EUR: 

 

*Vzporedno financiranje se nanaša na različne vire sredstev, navedene v projektnih predlogih, ki so sestavni del 
finančnega memoranduma. Vzporedno sofinanciranje se izvaja ločeno in časovno neodvisno od financiranja s 
sredstvi Phare.  

 

 

Skupno sofinanciranje (Joint Co-financing)** 

   

1. Številka programa/projekta/pogodbe  

2. Naziv projekta  

3. Naziv izvajalca pogodbe  

4. Koda in naziv proračunske postavke v 
državnem proračunu 

 

5. Vir sofinanciranja (država, občina, 
privatni sektor, mednarodni finančni vir) 

 

6. Prevzete pogodbene obveznosti (v SIT 
in v EUR) v proračunu države/občine 
po letih 

Proračunsko leto: Proračunsko leto: 

SIT EUR SIT EUR 

    

7. Plačane pogodbene obveznosti (v SIT 
in EUR) po letih 

Proračunsko leto: Proračunsko leto: 

SIT EUR SIT EUR 

    

8. Skupna vrednost izvedenih plačil v 
obdobju, ki ga za izvajanje plačil določa 
finančni memorandum za navedeni 
program 

SIT 

 

EUR 

 

**Skupno sofinanciranje se nanaša na različne vire sredstev, navedene v projektnih predlogih, ki so sestavni del 
finančnega memoranduma . Skupno sofinanciranje se izvaja istočasno kot financiranje s sredstvi Phare, v okviru 
PHARE pogodbe, ki navaja vire in deleže financiranja.  


