
PRILOGA II 
Finančni prispevek Slovenije za program SAVE II 

1. Finančni prispevek Slovenije bo kril: 
- podpore in drugo finančno pomoč iz programa za slovenske udeležence, 
- dodatne upravne stroške v zvezi z vodenjem programa s strani komisije Evropskih 

skupnosti, ki izhajajo iz sodelovanja Slovenije. 
2. Skupni znesek podpor ali kakršnekoli druge finančne pomoči v posameznem 

proračunskem letu, ki jo bodo iz programa prejeli slovenski koristniki, po odbitju dodatnih 
upravnih stroškov ne bo presegel prispevka, ki ga je plačala Slovenija. 

Če bi bil prispevek, ki ga je Slovenija vplačala v splošni proračun Evropske unije, po 
odbitju dodatnih upravnih stroškov višji kot skupni znesek podpor ali ostale finančne pomoči, 
ki so jo iz programa prejeli slovenski koristniki, bo komisija prenesla preostali znesek v 
naslednje proračunsko obdobje ter prispevke naslednjega leta sorazmerno zmanjšala. Če bi 
po koncu programa še vedno ostal tak znesek, se bo ustrezen znesek povrnil Sloveniji. 

3. Od leta 1999 dalje bo letni prispevek Slovenije znašal 57.942 evrov. Od te vsote bo 
znesek 3.942 evrov kril dodatne upravne stroške v zvezi z vodenjem programa s strani 
komisije, ki izhajajo iz sodelovanja Slovenije. 

4. Veljajo finančni predpisi, ki urejajo splošni proračun Evropske unije, še posebej za 
upravljanje prispevkov Slovenije. 

Komisija bo Sloveniji po začetku veljavnosti tega sklepa in na začetku vsakega leta 
poslala poziv za plačilo sredstev, ki ustrezajo njenemu prispevku za stroške po tem sklepu. 

Prispevek bo izražen v evrih in se bo plačeval na evro bančni račun komisije. 
Slovenija bo svoj prispevek za letne stroške po tem sklepu plačala v skladu s 

plačilnim pozivom in najkasneje potem, ko je bil plačilni poziv poslan. Vsaka zamuda pri 
plačilu prispevka bo za Slovenijo pomenila razlog za plačilo obresti na neporavnan znesek 
od dneva zapadlosti. Obrestna mera ustreza obrestni meri, ki jo za mesec dneva zapadlosti 
uporablja ECB za svoje posle v evrih, povečana za 1,5 odstotne točke. 

5. Slovenija bo dodatne upravne stroške iz tretjega odstavka (3.942 evrov) plačala iz 
svojega državnega proračuna. 

6. Slovenija bo preostale stroške svoje udeležbe v programu SAVE II, t.j. 54.000 
evrov, plačala iz svojega državnega proračuna." 


