
Priloga III 

PRAVILA, KI UREJAJO FINANČNI PRISPEVEK SLOVENIJE IZ PETEGA ODSTAVKA 
PRILOGE I 

1. Komisija Evropskih skupnosti v vsakem proračunskem letu čimprej in najpozneje 1. 
septembra obvesti Slovenijo – in pododbor iz četrtega odstavka Priloge I o tem obvestilu – 
ob priložitvi ustreznega osnovnega gradiva, o naslednjem: 

- zneskih namenskih sredstev v izkazu odhodkov prvega osnutka proračuna 
Evropskih skupnosti za Peti okvirni program in Peti okvirni program Euratom, 

- ocenjenem znesku prispevkov na podlagi prvega osnutka proračuna za udeležbo 
Slovenije v Petem okvirnem programu in Petem okvirnem programu Euratom. 

Vendar pa, da bi olajšale notranje proračunske postopke, službe Komisije vsako leto 
zagotovijo ustrezne orientacijske vrednosti najpozneje do 30. maja. 

Ob dokončnem sprejetju splošnega proračuna Komisija Sloveniji sporoči omenjene 
zneske iz izkaza odhodkov proračuna iz prvega pododstavka, ki se nanašajo na njeno 
udeležbo. 

2. Komisija za vsako proračunsko leto najpozneje 1. januarja in 15. junija izda 
Sloveniji poziv za vplačilo sredstev, ki ustrezajo njenemu prispevku po tem sklepu. Ti pozivi 
za vplačilo denarnih sredstev predvidevajo plačilo: 

- šestih dvanajstin prispevka Slovenije najpozneje do 20. januarja in 
- šestih dvanajstin njenega prispevka najpozneje do 15. julija. 
Vendar pa je šest dvanajstin, ki jih je treba plačati najpozneje do 20. januarja, 

izračunanih na podlagi zneska, določenega v izkazu prihodkov prvega osnutka proračuna; 
izravnava tako plačanega zneska se izvede pri plačilu šestih dvanajstin, ki jih je treba 
poravnati najpozneje do 15. julija. 

V prvem letu izvajanja tega sklepa Komisija izda prvi poziv za vplačilo sredstev v 30 
dneh od začetka njegove veljavnosti. Če je poziv izdan po 15. juniju, predvideva plačilo 
dvanajstih dvanajstin prispevka Slovenije v 30 dneh, prispevek pa je izračunan na podlagi 
zneska, navedenega v izkazu prihodkov proračuna. 

Prispevek Slovenije je izražen in plačan v evrih. 

Slovenija plača svoj prispevek po tem sklepu v skladu z roki, navedenimi v tem 
odstavku. Za kakršnokoli zamudo pri plačilu, plača obresti v evrih po mesečni medbančni 
obrestni meri (IBOR - Interbank offered rate), kot jo navaja združenje Swap Dealers' 
Association na Reuterjevi strani ISDA. Za vsak dodatni mesec zamude se ta obrestna mera 
poveča za 1,5 odstotka. Zvišana obrestna mera velja za celotno obdobje zamude. Plačilo 
obresti je nujno le v primerih, ko nakazilo prispevka kasni za več kot 30 dni glede na plačilne 
roke, navedene v tem odstavku. 

Potne stroške slovenskih predstavnikov in strokovnjakov, ki nastanejo zaradi 
njihovega sodelovanja v delu skupin in teles, navedenih v šestem in osmem odstavku Priloge 
I in v odborih iz osmega odstavka, ter tistih, ki sodelujejo v izvajanju Petega okvirnega 
programa in Petega okvirnega programa Euratom, povrne Komisija na enaki podlagi in v 
skladu s postopki, ki veljajo sedaj za predstavnike in strokovnjake držav članic EU. 

3. Finančni prispevek Slovenije za Peti okvirni program in za Peti okvirni program 
Euratom v skladu s petim odstavkom Priloge I se za posamezno proračunsko leto običajno 
ne spreminja. 

Komisija v času zaprtja računov za posamezno proračunsko leto (n) v okviru odprtja 
računa prihodkov in odhodkov opravi izravnavo računov glede na udeležbo Slovenije, pri 
čemer upošteva spremembe, do katerih je prišlo v posameznem proračunskem letu zaradi 
preknjižb, stornacij, prenosov, razveljavitve obveznosti ali pa zaradi dopolnitve ali rebalansa 
proračuna. Ta izravnava se izvede v času drugega plačila za to leto n+1. Nadaljnje izravnave 
se opravijo vsako leto vse do julija 2006. 



Plačilo Slovenije je vknjiženo v dobro programov Skupnosti kot proračunski prejemek, 
uvrščen v ustrezno postavko izkaza prihodkov splošnega proračuna Evropske unije. 

Finančni predpisi, ki veljajo za splošni proračun Evropske unije, veljajo tudi za 
upravljanje dodeljenih sredstev. 

4. V vsakem proračunskem letu (n+1) se najpozneje 31. Maja pripravi izkaz 
dodeljenih sredstev za Peti okvirni program in za Peti okvirni program Euratom za preteklo 
proračunsko leto (n) in se ga posreduje Sloveniji v informacijo, skladno s formatom računa 
prihodkov in odhodkov Komisije. 


