
 

  

 

 

Sklepi 4. zasedanja Odbora za spremljanje  

Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija  

v obdobju 2014-2020 

23. maj 2017, Šentilj (Slovenija) 

 

SKLEP 1:  

Člani Odbora za spremljanje so potrdili spremenjen dnevni red 4. seje Odbora za spremljanje. 

 

SKLEP 2:  

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s trenutnim stanjem izvajanja ter predvidenimi 
aktivnostmi v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 
2014-2020. 

 

SKLEPI 3:  

3.1 Člani Odbora za spremljanje so sprejeli odločitev o datumu zaključka 3. roka javnega razpisa 
za predložitev vlog, ki bo 14. septembra 2017.  

3.2 Člani Odbora za spremljanje so razpravljali o možnostih za spremembo postopkov v okviru 
preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti in se odločili za spremembo 
postopkov v okviru preverjanja, in sicer, da se bodo v primeru manjkajočih prevodov 
prijavitelji pozvani za dopolnitve (za max. 4 polja v okviru kriterija A4) in bodo imeli 5 
koledarskih dni za predložitev dopolnitev.  

3.3. Člani Odbora za spremljanje so se seznanili s korigendumom javnega razpisa in ga potrdili. 
Informacije v zvezi s 3. rokom in dodatnimi informacijami o projektnih vsebinah, ki so 
potrebne za doseganje programskih kazalnikov bodo po zasedanju objavljene na spletni 
strani programa.  

 

SKLEP 4:  

Člani Odbora za spremljanje so potrdili letno poročilo o izvajanju programa za leto 2016.  

 

SKLEPI 5:  

5.1 Člani Odbora za spremljanje so odobrili letni komunikacijski načrt za leto 2017.  
5.2 Člani Odbora za spremljanje so se seznanili z odprtim vprašanjem glede pravilne uporabe 

grafičnih elementov (v primeru, ko se uporablja več logotipov hkrati) in so jih naslovili na 
Evropsko komisijo. Dogovorjeno je bilo, da se do prejema odgovora s strani Evropske komisije 
uporabljajo programska navodila kot so bila tolmačena do sedaj in da se o tem obvesti 
prvostopenjsko kontrolo.   

 

 



 

  

SKLEPI 6:  

6.1 Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni z delom skrbnika za nepravilnosti Organa 
upravljanja.  

6.2 Člani Odbora za spremljanje bodo enkrat letno s strani skrbnika za nepravilnosti seznanjeni o 
goljufijah, nepravilnostih in revizijah.  

 

SKLEP 7: 

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s predlagano spremembo projekta RETINA in so jo 
potrdili.  

 

SKLEP 8: 

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s predlaganimi spremembami projekta Tehnična 
pomoč 3 – Štajerska in so jih potrdili.   

 

SKLEP 9: 

Člani Odbora za spremljanje so se strinjali, da bo naslednja, 5. seja Odbora za spremljanje izvedena 
kot dvodnevno zasedanje predvidoma 6. in 7. marca 2018 v Avstriji. 

 

 

 


