
PRILOGA II 

Denarni prispevek Slovenije za LIFE 
1. Za sodelovanje pri LIFE bo Slovenija v splošni proračun Evropske unije vplačala 

700.000 EUR za vsako od prvih dveh proračunskih let. Dodatni stroški upravne narave so 
vključeni v omenjeni znesek. 

Višino prispevka, ki ga Slovenija plača za naslednje obdobje, bo določil 
Pridružitveni svet v teku leta 2002. 

2. Slovenija bo prispevek iz 1. točke plačala delno iz slovenskega državnega 
proračuna in delno iz Nacionalnega programa Phare za Slovenijo. Ob upoštevanju posebnih 
postopkov za pripravljanje programov Phare se bodo zaprošena sredstva Phare prenesla 
Sloveniji s posebnim finančnim memorandumom. Ta sredstva bodo skupaj z deležem iz 
državnega proračuna Slovenije tvorila slovenski državni prispevek, iz katerega bo Slovenija 
opravila plačila na podlagi letnih zahtevkov Komisije za sredstva. 

3. Za sredstva Phare se zaprosi skladno z naslednjim razporedom: 

330.000 EUR za prispevek za LIFE za prvo leto 2001; 

330.000 EUR za drugo leto. 

Preostali del prispevka Slovenije se bo kril iz slovenskega državnega proračuna. 

4. Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun 
Evropskih skupnosti3, se bo uporabljala zlasti za upravljanje prispevka Slovenije. 

Potne stroške in stroške bivanja slovenskih predstavnikov in strokovnjakov, ki kot 
opazovalci sodelujejo pri delu ustreznih odborov iz 9. točke Priloge I ali pri drugih srečanjih, 
povezanih z izvajanjem LIFE, povrne Komisija, na enaki podlagi in skladno s postopki, ki 
trenutno veljajo za nevladne strokovnjake držav članic Evropske unije. 

5. Po začetku veljavnosti tega Sklepa in na začetku vsakega naslednjega leta bo 
Komisija poslala Sloveniji zahtevek za sredstva v višini njenega prispevka za LIFE po tem 
Sklepu. 

Prispevek se izrazi v evrih in plača na bančni račun Komisije, ki se vodi v evrih. 

Slovenija bo svoj prispevek plačala skladno z zahtevkom za sredstva: 

- do 1. aprila za delež, ki se financira iz državnega proračuna, če Komisija 
zahtevek za sredstva pošlje pred 1. marcem, ali najkasneje en mesec po zahtevku za 
sredstva, če se ta pošlje kasneje; 

- do 1. aprila za delež, ki se financira iz Phare, če se ustrezni zneski pošljejo 
Sloveniji do tega datuma, ali najkasneje 30 dni po tem, ko so bila ta sredstva poslana 
Sloveniji. 

Slovenija za vsako zamudo pri plačilu prispevka plača za neporavnani znesek 
obresti od dneva zapadlosti. Obrestna mera je enaka višini obrestne mere, ki jo na dan 
zapadlosti uporablja Evropska centralna banka za svoje poslovanje v evrih, povečana za 1,5 
odstotne točke. 



___________________ 
3 OJ L 356, 31. 12. 1977, str. 1. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z 

Uredbo (ES) št. 2673/99 (OJ L 326, 18. 12. 1999, str. 1) 
 

1 OJ L 51, 26. 2. 1999, str. 3. 


