
PRILOGA II 
 

Finančni prispevek Republike Slovenije za Program 
 
1. Finančni prispevek, ki ga mora Slovenija leta 2000 vplačati v proračun Evropske unije za 

sodelovanje v Programu, bo znašal 619.000 EUR. 
Prispevek, ki ga bo Slovenija plačala za naslednja leta Programa, bo Pridružitveni svet 
določil v letu 2000. 

2. Slovenija bo plačala zgoraj omenjeni prispevek delno iz slovenskega državnega 
proračuna in delno iz slovenskega nacionalnega programa PHARE. Odvisno od 
posebnega programskega postopka PHARE, bodo potrebna sredstva PHARE nakazana 
Sloveniji skladno s posebnim finančnim memorandumom. Ta sredstva bodo skupaj z 
deležem iz slovenskega državnega proračuna predstavljala slovenski nacionalni 
prispevek, iz katerega se bodo izvrševala plačila v okviru letnih zahtevkov za sredstva, 
zagotovljenih s strani komisije. 

3. Zahtevki za sredstva PHARE bodo izdani skladno z naslednjim načrtom: 
- 329.660 EUR kot prispevek za Program v letu 2000. 
- preostali delež prispevka Slovenije bo pokrit iz slovenskega državnega proračuna. 

4. Uporabljala se bo finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki velja za splošni 
proračun Evropskih skupnostii, zlasti za upravljanje s prispevkom Slovenije. 
Potne stroške in stroške bivanja, ki jih imajo slovenski predstavniki in strokovnjaki kot 
opazovalci zaradi sodelovanja pri delu odborov, omenjenih v 11. točki Priloge I, ali na 
drugih sestankih v zvezi z izvajanjem Programa, komisija povrne na enak način in po 
postopkih, ki veljajo za nevladne strokovnjake držav članic Evropske unije. 

5. Po nastopu veljavnosti tega sklepa in v začetku vsakega naslednjega leta bo komisija 
Sloveniji poslala zahtevek za sredstva, ki bodo ustrezala njenemu prispevku za 
Program. 
Prispevek se določi v evrih in ga je treba plačati na evro bančni račun komisije. 
Slovenija bo plačala svoj prispevek skladno z zahtevkom za sredstva: 
- do 1. maja del, ki se financira iz državnega proračuna, pod pogojem, da komisija pošlje 

zahtevek za sredstva pred 1. aprilom, če pa je zahtevek za sredstva poslan kasneje, 
pa najkasneje mesec dni potem, ko je ta poslan; 

- do 1. maja del, ki se financira iz programa PHARE, pod pogojem, da so bili ustrezni 
zneski nakazani Sloveniji do tega dne ali najkasneje 30 dni potem, ko so bili zneski 
poslani Sloveniji. 

Za vsako zamudo pri plačilu prispevka plača Slovenija obresti na neplačani znesek po 
datumu zapadlosti. Uporablja se obrestna mera Evropske centralne banke za poslovanje 
v evrih na dan zapadlosti prispevka v plačilo, povečana za 1,5 odstotnih točk." 

                                                
i OJ L 356, 31. 12. 1977, str. 1. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z uredbo (ES) št. 
2779/98 (OJ L 347, 23. 12. 1998, str. 3). 


