
PRILOGA II 

Finančni prispevek Slovenije k programu “MEDIA Plus“ in “MEDIA-Izobraževanje“ 

1. Finančni prispevek, ki ga je Slovenija dolžna vplačati v proračun Evropske unije zaradi 
sodelovanja v programih “MEDIA Plus“ in “MEDIA-Izobraževanje“, je naslednji (v evrih): 

Leto 2003 Leto 2004 Leto 2005 

260.000 260.000 260.000 

2. Slovenija bo zgoraj omenjeni znesek plačala delno iz državnega proračuna in delno iz 
Nacionalnega programa PHARE za Slovenijo v skladu s postopki letnega programiranja 
PHARE. Zahtevana sredstva programa PHARE bodo Sloveniji nakazana vsako leto na 
podlagi finančnega memoranduma PHARE. Ta sredstva bodo, skupaj z delom sredstev, 
zagotovljenih iz državnega proračuna Slovenije, predstavljala nacionalni prispevek, ki ga 
bo Slovenija plačevala na podlagi letnega poziva k vplačilu s strani Komisije. 

3. Začasni načrt prejema sredstev PHARE je naslednji:  

Leto 2003 
(Nacionalni program 
PHARE za leto 2002) 

Leto 2004 Leto 2005 
 

130.000 0 0 

Če omenjeni indikativni zneski ne bodo potrjeni v letnem programskem postopku 
PHARE, se razlika med skupnim finančnim prispevkom, omenjenim pod zgornjo točko 1, 
in višino razpoložljive pomoči PHARE, pokrije s sredstvi iz državnega proračuna. 

4. Finančna uredba, ki se uporablja za proračun Evropske unije, se uporablja za 
izvrševanje prispevka Slovenije. Potne stroške slovenskih predstavnikov in 
strokovnjakov, nastale zaradi njihovega sodelovanja kot opazovalcev v delu odbora, 
omenjenega v 8. členu Odločbe Sveta št. 2000/821/ES z dne 20. decembra 2000 in 6. 
členu Odločbe št. 163/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. januarja 
2001, ali zaradi udeležbe na drugih sestankih, ki se nanašajo na izvajanje programov, bo 
Komisija povrnila na enaki osnovi in v skladu s trenutno veljavnimi postopki za 
predstavnike držav članic Evropske unije. 

5. Ob začetku veljavnosti tega memoranduma o soglasju in na začetku posameznega 
naslednjega leta Komisija pošlje Sloveniji poziv za vplačilo sredstev v proračun 
programov v višini, ki ustreza znesku njenega prispevka v skladu s tem memorandumom 
o soglasju. Prispevek se vplača v evrih na bančni račun Komisije, ki se glasi v evrih. 
Slovenija vplača svoj prispevek do 1. maja pod pogojem, da je bil poziv Komisije za 
vplačilo sredstev poslan pred 1. aprilom, če pa je bil poziv za vplačilo sredstev poslan 
kasneje, pa najpozneje en mesec potem, ko ji je bil poziv poslan.  
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. 


