
Priloga III 

Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije 
k okvirnemu programu ES in k okvirnemu 

programu Euratom 

I. Izračun finančnega prispevka Slovenije 
1. Finančni prispevek Slovenije k okvirnemu programu ES in k okvirnemu programu 

Euratom se določi letno v sorazmerju in dodatno k znesku, ki je v proračunu Evropske unije 
vsako leto na voljo za izpolnjevanje finančnih obveznosti glede izvajanja, upravljanja in 
vodenja okvirnega programa ES in okvirnega programa Euratom. 

2. Koeficient proporcionalnosti, ki ureja prispevek Slovenije se ugotovi z določitvijo 
razmerja med slovenskim bruto domačim proizvodom, po tržnih cenah, in seštevka bruto 
domačih proizvodov, po tržnih cenah, držav članic Evropske unije in Slovenije. To razmerje 
se izračuna na osnovi zadnjih statističnih podatkov Statističnega urada Evropskih skupnosti 
(Eurostat), ki se nanašajo na isto leto in ki so na voljo v času objave predhodnega predloga 
proračuna Evropske unije. 

3. Zaradi lažjega sodelovanja v posebnih programih, se prispevek Slovenije za 
vsako proračunsko leto izvaja takole: 

- proračunsko leto 2003: prispevek na podlagi koeficienta proporcionalnosti, 
določenim v skladu z odstavkom 2, pomnoženim z 0,7; 

- proračunsko leto 2004: prispevek na podlagi koeficienta proporcionalnosti, 
določenim v skladu z odstavkom 2, pomnoženim z 0,8; 

- proračunsko leto 2005: prispevek na podlagi koeficienta proporcionalnosti, 
določenim v skladu z odstavkom 2, pomnoženim z 1,0; 

- proračunsko leto 2006: prispevek na podlagi koeficienta proporcionalnosti, 
določenim v skladu z odstavkom 2, pomnoženim z 1,0; 

Komisija lahko v primernem roku predlaga spremembo tega memoranduma o 
soglasju, da bi zmanjšala koeficient 1,0, ki se nanaša na proračunski leti 2005 in 2006 v 
skladu s to prilogo. 

Komisija mora Sloveniji čimprej, vendar najpozneje 1. septembra v letu pred 
posameznim proračunskim letom sporočiti naslednje informacije, skupaj z ustreznim 
osnovnim gradivom: 

- zneske proračunskih sredstev za izpolnjevanje finančnih obveznosti v izkazu 
odhodkov predhodnega predloga proračuna Evropskih skupnosti, ki se nanašajo na okvirni 
program ES in okvirni program Euratom; 

- ocenjeno vrednost prispevkov iz predhodnega predloga proračuna, ki se nanaša 
na sodelovanje Slovenije v okvirnem programu ES in okvirni program Euratom v skladu z 
odstavki 1, 2 in 3. 

Po končnem sprejemu proračuna, Komisija sporoči Sloveniji v izkazu odhodkov, ki 
se nanaša na sodelovanje Slovenije, končne zneske, omenjene v prvem pododstavku. 

II. Plačilo finančnega prispevka Slovenije 
1. Komisija najpozneje 1. januarja in 15. junija v vsakem proračunskem letu objavi 

poziv za vplačilo sredstev, ki ustreza njenemu prispevki v skladu s tem memorandumom o 
soglasju. V teh pozivih za vplačilo sredstev se predvidi plačilo: 

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

izračunati na podlagi zneska, ki je določen v izkazu prihodkov predosnutka proračuna: 
zakonska ureditev tako plačanega zneska sovpada s plačilom šestih dvanajstin najpozneje 
15. julija. 



Za prvo leto izvajanja tega memoranduma o soglasju Komisija izda prvi poziv za 
vplačilo sredstev v 30 dneh po začetku njegove veljave. V primeru izdaje tega poziva po 15. 
juniju, se v njem predvidi plačilo dvanajstih dvanajstin prispevka Slovenije v 30 dneh, 
izračunano na podlagi zneska, določenega v izkazu proračunskih prihodkov. 

2. Prispevek Slovenije se izrazi in plača v evrih. Plačilo Slovenije se knjiži v dobro 
programov Skupnosti kot proračunski prejemki, dodeljeni ustrezni proračunski postavki v 
izkazu prihodkov proračuna Evropskih skupnosti. Finančna uredba, ki se uporablja za 
proračun Evropskih skupnosti, se uporablja za upravljanje z odobrenimi proračunskimi 
sredstvi. 

3. Slovenija plača svoj prispevek po tem memorandumu o soglasju v skladu s 
časovnim načrtom iz tega odstavka. 

Za kakršnokoli zamudo v plačilu Slovenija plača zamudne obresti od neplačanega 
zneska od datuma zapadlosti. Obrestna mera je tista, ki jo Evropska centralna banka 
uporablja za svoje glavne posle refinanciranja v evrih, kot je objavljena v seriji C Uradnega 
lista Evropskih skupnosti prvi delovni dan v mesecu zapadlosti dolga, povečana za tri in pol 
odstotne točke. 

Če je zamuda pri plačilu prispevka takšna, da bi lahko pomembno ogrozila izvajanje 
in vodenje programa, Komisija v primeru neplačila 20 delovnih dni po odpošiljanju uradnega 
pisnega opomina začasno prekine sodelovanje Slovenije v zadevnem proračunskem letu, ne 
da bi to posegalo v obveznosti Komisije v skladu z že sklenjenimi pogodbami, ki se nanašajo 
na izvajanje izbranih posrednih dejavnosti. 

4. Najpozneje 31. maja v letu, ki sledi proračunskemu letu, se izkaz proračunskih 
sredstev za okvirni program ES in okvirni program Euratom pripravita in pošljeta v vednost 
Sloveniji, na podlagi formata izkaza prihodkov in odhodkov Komisije. 

5. Komisija v času zaključnega računa za posamezno proračunsko leto, v okviru 
določanja izkaza prihodkov in odhodkov, pristopi k ureditvi izkazov z ozirom na sodelovanje 
Slovenije. 

Omenjena ureditev upošteva spremembe, do katerih je prišlo zaradi prenosa, 
odpovedi, prenosov v naslednje obdobje, sprostitev predvidenih sredstev, ali zaradi 
rebalansov proračuna med proračunskim letom. 

Ta ureditev sovpada z drugim plačilom za naslednje proračunsko leto in za zadnje 
proračunsko leto v juliju 2007. Nadaljnja ureditev se izvede vsako leto do julija 2010. 


