
PRILOGA I 
Določila in pogoji sodelovanja Slovenije v večletnem programu Skupnosti za 

energetsko učinkovitost SAVE II 

1. Slovenija bo sodelovala v vseh procesih večletnega programa Skupnosti za 
energetsko učinkovitost SAVE II (v nadaljevanju imenovan "program SAVE II") v skladu s 
cilji, kriteriji, postopki in časovnimi roki, ki jih določa odločba sveta (96/737/EC)2, s katero je 
bil uveden petletni program za gospodarno pripravo in izvedbo ukrepov ter dejavnosti za 
pospeševanje energetske učinkovitosti znotraj Slovenije. 

2. Določila in pogoji predložitve, ocene in izbora prijav za ustrezne institucije, 
organizacije in posameznike iz Slovenije bodo enaki tistim, ki se uporabljajo za ustrezne 
institucije, organizacije in posameznike skupnosti in določeni v mejah finančnih prispevkov 
Slovenije, zmanjšanih za upravne stroške, kakor je to določeno v prilogi II. 

3. Za transnacionalne projekte in dejavnosti, ki jih predlaga Slovenija, se v ustreznih 
primerih za ohranitev značaja skupnosti, v programu SAVE II zahteva vključitev minimalnega 
števila partnerjev iz držav članic skupnosti. To minimalno število bo določeno v okviru 
uresničevanja programa SAVE II, pri čemer bo upoštevana narava različnih dejavnosti, 
število partnerjev v zadevnem projektu in število držav, ki bodo sodelovale pri dejavnosti. 

4. Slovenija bo storila vse, kar je potrebno za zagotovitev nacionalnega usklajevanja 
in organizacije sodelovanja v programu SAVE II. 

5. Slovenija bo vsako leto v splošni proračun Evropske unije vplačala prispevek za 
kritje stroškov, ki izhajajo iz njenega sodelovanja v programu SAVE II (glej prilogo II). 

Pridružitveni svet je pooblaščen za prilagoditev prispevka, kadarkoli je to potrebno. 
6. Države članice skupnosti in Slovenija bodo v okviru obstoječih določb storile vse, 

da bi olajšale svobodo gibanja in bivanja oseb, ki se gibljejo med Slovenijo in državami 
članicami skupnosti zaradi sodelovanja v dejavnostih, ki so predmet tega sklepa. 

7. Ne da bi to vplivalo na odgovornost komisije in Evropskega računskega sodišča v 
zvezi z nadzorom in ocenjevanjem programa SAVE II po 5. členu sklepa sveta (96/737/EC) o 
programu SAVE II, bosta sodelovanje Slovenije v programu neprekinjeno in na partnerski 
osnovi nadzirali Slovenija in komisija Evropskih skupnosti. Slovenija bo komisiji predložila 
potrebna poročila in sodelovala pri ostalih posebnih dejavnostih, ki jih bo v tem smislu 
določila skupnost. 

8. Slovenija bo, ne da bi to vplivalo na postopke iz členov 4 in 5 sklepa (96/737/EC) o 
programu SAVE II, glede vseh vprašanj v zvezi z izvrševanjem tega sklepa vabljena na 
usklajevalna srečanja pred rednimi zasedanji odbora za program SAVE II. Komisija bo 
Slovenijo obvestila o izidih takšnih rednih zasedanj. 

9. Za postopek prijav, pogodbe, poročila, ki morajo biti predložena ter za ostala 
upravna pripravljalna dela za program SAVE II, se uporablja eden izmed uradnih jezikov 
skupnosti. 
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