
Priloga I 

Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije za 
program, ki se nanaša na okvirno strategijo 

Skupnosti o enakopravnosti spolov (2001-2005) 

1. Finančni prispevek, ki ga Slovenija mora vplačati v proračun Evropske unije zaradi 
sodelovanja v programu znaša: 

30.000 EUR za leto 2002 
30.000 EUR za leto 2003 
30.000 EUR za vsako nadaljnje leto do pristopa. 
2. S prispevkom Slovenije bodo pokriti stroški priprave, izvedljivosti, razvoja in 

izvajanja projektov skupnega interesa ter razvoja in uresničevanja horizontalnih ukrepov, 
predvidenih s programom. 

3. Potne stroške slovenskih predstavnikov, nastale zaradi njihovega sodelovanja kot 
opazovalcev v delu odbora, omenjenega v členu 7 Odločbe Sveta 2001/51/ES z dne 20. 
decembra 2000, ali zaradi udeležbe na drugih sestankih, ki se nanašajo na uresničevanje 
programa, jim bo Komisija povrnila na enaki osnovi ter v skladu s trenutno veljavnimi 
postopki za predstavnike držav članic Evropske unije. 

4. Finančna uredba, ki se uporablja za proračun Evropske unije, se uporablja za 
izvrševanje prispevka Slovenije. 

5. Ob začetku izvajanja tega memoranduma o soglasju in na začetku posameznega 
proračunskega leta Komisija pošlje Sloveniji poziv za vplačilo sredstev v višini, ki ustreza 
znesku njenega prispevka k stroškom, predvidenim s tem memorandumom o soglasju. 

6. Prispevek se vplača v evrih na bančni račun Komisije, ki se glasi na evre. 
7. Sloveniji vplača svoj prispevek k letnim stroškom na podlagi poziva za vplačilo 

sredstev najpozneje tri mesece od datuma poziva. Za kakršnokoli zamudo v plačilu 
prispevka mora Slovenija plačati zamudne obresti na neplačani znesek od dneva zapadlosti. 
Obrestna mera je pri tem tista, ki jo Evropska centralna banka uporablja za svoje glavne 
posle refinanciranja v evrih ob zapadlosti, povečana za 1,5 odstotne točke. V primeru 
zamude pri plačilu prispevka, ki bi lahko bistveno ogrozila uresničevanje in vodenje 
programa, Komisija začasno ustavi sodelovanje Slovenije v programu v zadevnem letu, če 
plačila ne prejme v dvajsetih delovnih dneh od datuma uradnega opomina, poslanega 
Sloveniji. 


