
PRILOGA II 

Finančni prispevek Republike Slovenije h "Kulturi 2000" 

1. Finančni prispevek, ki ga bo Slovenija plačala v splošni proračun Evropske unije za 
udeležbo v programu, bo naslednji (v evrih): 

Leto 2002 Leto 2003 Leto 2004 

161 820 161 820 161 820 

2. Zgoraj navedeni prispevek bo Slovenija plačala delno iz slovenskega državnega 
proračuna in delno iz državnega programa PHARE Slovenije. Ob upoštevanju ločenega 
postopka programiranja PHARE se bodo zaprošena sredstva PHARE prenesla na 
Slovenijo s pomočjo ločenega Finančnega memoranduma. Skupaj z delom sredstev iz 
slovenskega državnega proračuna bodo ta sredstva predstavljala prispevek Slovenije, iz 
katerega bo Slovenija plačevala, ko se bo odzivala na letne pozive Komisije za plačilo 
sredstev. 

3. Prošnje za sredstva PHARE se bo vlagalo v skladu z naslednjo tabelo: 

Leto 2002 Leto 2003 Leto 2004 

61 598 61 598 61 598 

Preostali del prispevka Slovenije bo krit iz slovenskega državnega proračuna. 

4. Finančna uredba, ki velja za splošni proračun Evropskih skupnosti, se bo uporabljala 
predvsem za upravljanje prispevka Slovenije. 
Potne stroške in stroške bivanja predstavnikov in strokovnjakov iz Slovenije, ki jih ti 
imajo zaradi svoje udeležbe kot opazovalci na sestankih odbora, kot je navedeno v 8. 
Točki Priloge I, ali na drugih srečanjih, povezanih z izvajanjem programa, Komisija 
povrne na enaki podlagi, kot to velja za nevladne strokovnjake držav članic Evropske 
unije, in v skladu s postopki, ki trenutno veljajo zanje. 

5. Po začetku veljavnosti tega sklepa in na začetku vsakega naslednjega leta bo Komisija 
Sloveniji poslala poziv za plačilo sredstev v višini njenega prispevka v proračun 
programa po tem sklepu. 
Ta prispevek bo izražen v evrih in plačan na bančni račun Komisije, ki se vodi v evrih. 
Slovenija bo v skladu s pozivom za plačilo sredstev svoj prispevek plačala kot sledi: 
- do 1. maja del sredstev, ki se financirajo iz njenega državnega proračuna, če bo 

Komisija poziv za plačilo sredstev poslala pred 1. aprilom, ali najpozneje en mesec po 
poslanem pozivu za plačilo sredstev, če bo ta poslan pozneje; 

- do 1. maja del sredstev, ki se financira iz programa pomoči PHARE, če bodo ustrezni 
zneski Sloveniji že poslani do tega časa, ali najpozneje v 30 dneh po tem, ko so bila ta 
sredstva poslana Sloveniji. 

Za vsakokratno nepravočasno plačilo prispevka mora Slovenija od dolgovanega zneska 
plačati zamudne obresti, ki tečejo od datuma zapadlosti. Obrestna mera je enaka stopnji, 
ki jo Evropska centralna banka na dan zapadlosti uporablja za svoje operacije v evrih, 
povečani za 1,5 odstotne točke. 


