
              

 

VABILO 

na delavnico za poročanje za slovenske upravičence čezmejnih programov 

Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška in Italija-Slovenija, 

transnacionalnih programov Interreg V-B Območje Alp, Srednja Evropa, Podonavje, 

Mediteran, ADRION ter medregionalnega programa Interreg V-C INTERREG EUROPE 

 
 

5. junij 2017, 

ob 9.00 uri 

v prostorih MONS Hotel-a,  

dvorana Plečnik 1-3,   

Pot za Brdom 4, SI-1000 Ljubljana,Slovenija  

 

PROGRAM: 

9.00  Registracija  

9.30  Poročanje in črpanje sredstev ESRR v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja,  
direktorica Urada za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, mag. Nina Seljak 

11.30  Odmor s pogostitvijo 

12.00  Upravičenost izdatkov 

 Stroški osebja 

 Pisarniški in administrativni izdatki 

 Potni in namestitveni stroški 

 Stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev 

 Izdatki za opremo 

 Izdatki za infrastrukturo in gradnje 

 

Poročanje in predstavitev obrazcev 

 Dnevna časovnica zaposlenega na projektu 

 Zbirnik regresa zaposlenega na projektu 

13.30  Vprašanja in odgovori 

15.00  Zaključek delavnice 

 



              

 

Na delavnico se je potrebno prijaviti in sicer: 

 udeleženci dopoldanskega dela, ki je namenjen vodilnemu osebju upravičencev/odločevalcem 

(direktor ali namestnik), na elektronski naslov: delavnica-porocanje.svrk@gov.si, ki bo aktiven od 

četrtka 25.5.2017 dalje; 

 udeleženci popoldanskega dela , ki so v okviru institucije zadolženi za pripravo poročila o napredku 

projekta in sicer največ 2 osebi na upravičenca/institucijo na spodaj navedene elektronske naslove: 

kontrola-srednjaevropa.svrk@gov.si, če ste prejemnik sredstev v okviru PS Srednja Evropa; 

kontrola-med.svrk@gov.si, če ste prejemnik sredstev v okviru PS Mediteran; 

kontrola-adrion.svrk@gov.si, če ste prejemnik sredstev v okviru PS ADRION;  

kontrola-podonavje.svrk@gov.si, če ste prejemnik sredstev v okviru PS Podonavje; 

kontrola-alpe.svrk@gov.si, če ste prejemnik sredstev v okviru PS Območje Alp; 

kontrola.si-hu.svrk@gov.si, če ste prejemnik sredstev v okviru PS Slovenija-Hrvaška; 

kontrola.si-at.svrk@gov.si, če ste prejemnik sredstev v okviru PS Slovenija-Avstrija; 

kontrola.si-hr.svrk@gov.si, če ste prejemnik sredstev v okviru PS Slovenija-Madžarska; 

kontrola.si-it.svrk@gov.si, če ste prejemnik sredstev v okviru PS Italija-Slovenija; 

kontrola.europe.svrk@gov.si, če ste prejemnik sredstev v okviru PS INTERREG EUROPE. 

 

Prijave  so možne na navedene spletne naslove do vključno 30.5.2017. 

 

Priporočamo, da se udeleženci, zaradi boljšega razumevanja vsebin in posledično podajanja 

vprašanj/odgovorov, pred izvedbo delavnice podrobneje seznanite z vsebino: 

1.  Navodil za poročanje za slovenske upravičence v obdobju 2014-2020, 

2.  obrazcem »Dnevna časovnica zaposlenega na projektu« in  

3. obrazcem »Zbirnik regresa zaposlenega na projektu«.  

Dokumenti so objavljeni na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/evropsko-teritorialno-

sodelovanje/transnacionalno-sodelovanje-1/informacije-in-navodila-prvostopenjske-kontrole. 
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