
 

  
SPREMEMBE 

razpisne dokumentacije Javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Programa 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška, objavljenem 15. januarja 2016  

 

V skladu s 16. točko (Spremembe javnega razpisa) Javnega razpisa za predložitev projektov v 

okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška za obdobje 2014 – 2020 je 

originalno besedilo razpisne dokumentacije spremenjeno v slovenski, hrvaški in angleški 

različici, kot je navedeno v nadaljevanju. Prijavitelji so dolžni upoštevati le spremembe, ki so 

objavljene na naslednji spletni strani: www.si-hr.eu. 

Slovenska verzija razpisne dokumentacije je spremenjena, kot sledi: 

Datum 
spremembe 

Verzija Dokument Opis spremembe 

26.8.2016 Uradni list 
RS, št. 

56/2016 z 
dne 

26.8.2016 

Javni razpis za predložitev 
projektov v okviru Programa 
sodelovanja Interreg V-A 
Slovenija – Hrvaška 

2. odstavek 8. člena se spremeni 
iz »Datum zaključka projekta je 
datum, določen v Pogodbi o 
sofinanciranju, toda ne pozneje 
kot 30. november 2020.« v 
»Datum zaključka projekta je 
datum, določen v Pogodbi o 
sofinanciranju, toda ne pozneje 
kot 30. november 2022.«  

5.9.2016 2 
1. del - O programu 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

Spremenjen vrstni red poglavij: 
poglavje 1.3. (Kazalniki rezultatov 
in neposrednih učinkov) je bilo 
spremenjeno v 1.4., skladno s 
tem je poglavje 1.4. (Vrste 
dejavnosti, glavne ciljne skupine 
in vrsta upravičencev, ki jih 
podpira program, terin vodilna 
načela) postalo poglavje 1.3. 

Skladno z novim vrstnim redom 
poglavij so v poglavju 1.4. 
(Kazalniki rezultatov in 
neposrednih učinkov) izbrisane 
definicije rezultatov in 
neposrednih učinkov (outputov) 
projekta, dodana pa sta 
podrobnejša opisa programskih 
kazalnikov rezultatov ter 
neposrednih učinkov.   

5.9.2016 2 
2. del – Razvoj projekta 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V poglavju 1.8. (Spremembe 
projekta) je dodano pojasnilo 
glede števila postopkov 
sprememb prijavnice v času 



 

  
izvajanja projekta.  

5.9.2016 2 2. del – Razvoj projekta 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V poglavju 1.8. (Spremembe 
projekta, Velike spremembe) je v 
prvi alineji dodan primer, ko 
mora spremembo projekta 
odobriti Odbor za spremljanje. 

5.9.2016 2 2. del – Razvoj projekta 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V poglavju 1.8. (Spremembe 
projekta, Postopek zahtevka za 
spremembe projekta) je dodano 
pojasnilo glede veljavnosti 
sprememb in s tem povezane 
upravičenosti stroškov.  

5.9.2016. 2 2. del – Razvoj projekta 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

Spremenjen je naslov poglavja 
1.9. 

5.9.2016 2 2. del – Razvoj projekta 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V poglavju 2.2. (Razvoj projektne 
intervencijske logike) je dodano 
pojasnilo o projektni 
intervencijski logiki ter definicije 
osnovnih pojmov intervencijske 
logike (problem/priložnost, glavni 
cilj projekta, rezultati projekta, 
specifični cilji projekta, glavni 
neposredni učinki (outputi) in 
delovni načrt).  

5.9.2016 2 2. del – Razvoj projekta 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V poglavju 2.3. (Vzpostavitev 
ustreznega projektnega 
partnerstva) so dodana pojasnila 
glede vidikov, povezanih z 
vzpostavitvijo projektnega 
partnerstva.  

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

Spremenjen je naslov poglavja 
1.2.1 

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V poglavju 1.2. (Razpisna 
dokumentacija) je seznam 
razpisne dokumentacije 
dopolnjen z naslovoma dveh 
dokumentov.  

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V 3. delu Priročnika o izvajanju 
projektov za upravičence (Prijava 
in ocenjevanje) so zamenjane 
slike iz eMS (jezik na zamenjanih 
slikah je sedaj slovenski). 

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 

V delu B poglavja 1.3.3. 
(Izpolnjevanje in predložitev 

                                                           
1
 Sprememba samo v HR različici. 



 

  
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

prijavnice, Projektni partnerji) je 
dodano pojasnilo glede dodelitve 
kratice organizacije za vse 
partnerje, ki sodelujejo v 
projektu.  

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V delu B poglavja 1.3.3. 
(Izpolnjevanje in predložitev 
prijavnice, Projektni partnerji) je 
dodano pojasnilo glede 
izpolnjevanja prijavnega obrazca 
za pridružene partnerje.  

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V delu C.1 poglavja 1.3.3. 
(Izpolnjevanje in predložitev 
prijavnice, Pomen projekta) je 
dodano pojasnilo glede 
izpolnjevanja polj Teritorialni 
izziv in Kriteriji za sodelovanje.  

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V delu C.2 poglavja 1.3.3. 
(Izpolnjevanje in predložitev 
prijavnice, Projektni cilji in 
rezultati) je dodano pojasnilo 
glede izpolnjevanja polja Kratka 
obrazložitev projektnega 
specifičnega cilja. 

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V delu C.3 poglavja 1.3.3. 
(Izpolnjevanje in predložitev 
prijavnice, Projektni kontekst) je 
dodano pojasnilo glede 
dovoljenega števila znakov.  

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V delu D.1 poglavja 1.3.3. 
(Izpolnjevanje in predložitev 
prijavnice, Seznam delovnih 
sklopov) je spremenjena 
definicija glavnih neposrednih 
učinkov projekta (outputov).  

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V delu D.1 poglavja 1.3.3. 
(Izpolnjevanje in predložitev 
prijavnice, Seznam delovnih 
sklopov) se je naziv delovnega 
sklopa »Investicija« spremenil v 
»Infrastruktura«.  

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V delu D.1 poglavja 1.3.3. 
(Izpolnjevanje in predložitev 
prijavnice, Seznam delovnih 
sklopov) je dodano pojasnilo 
glede opredelitve ciljne količinske 
vrednosti dosežkov.  

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 

V delu D.1 poglavja 1.3.3. 
(Izpolnjevanje in predložitev 



 

  
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

prijavnice, Seznam delovnih 
sklopov, Komunikacija) je dodano 
pojasnilo glede izpolnjevanja 
polja Komunikacijski cilji. 

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V delu D.1 poglavja 1.3.3. 
(Izpolnjevanje in predložitev 
prijavnice, Seznam delovnih 
sklopov, Infrastruktura) je 
dodano pojasnilo glede 
izpolnjevanja delovnega sklopa 
Infrastruktura.  

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V delu D.3 poglavja 1.3.3. 
(Izpolnjevanje in predložitev 
prijavnice, Opredelitev obdobij 
poročanja) je dodano pojasnilo 
glede določanja obdobij 
poročanja.   

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

Del D.4 v poglavju 1.3.3. 
(Izpolnjevanje in predložitev 
prijavnice, Aktivnosti izven 
programskega območja) je 
premaknjen v del E.2. 

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V delu E/F poglavja 1.3.3. 
(Izpolnjevanje in predložitev 
prijavnice, Stroškovni načrt 
projekta) je dodano pojasnilo 
glede dvojezičnega izpolnjevanja 
polj Stroškovna kategorija in 
Podvrstica v stroškovnem načrtu 
v zavihku Stroškovni načrt 
projekta.  

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V delu E/F poglavja 1.3.3. 
(Izpolnjevanje in predložitev 
prijavnice, Stroškovni načrt 
projekta) je dodano pojasnilo 
glede pravilnega vnosa 
pisarniških in administrativnih 
izdatkov.  
 

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V delu E/F poglavja 1.3.3. 
(Izpolnjevanje in predložitev 
prijavnice, Stroškovni načrt 
projekta) je dodano pojasnilo 
glede izpolnjevanja obdobja 
poročanja 0. 

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V delu G poglavja 1.3.3. 
(Izpolnjevanje in predložitev 
prijavnice, Priloge) je dodan opis 
postopka oddaje prijavnega 



 

  
obrazca ter prilog (in njihove 
berljivosti).  

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V poglavju 1.4.2. (Izjava 
projektnega partnerja) je dodano 
pojasnilo glede izpolnjevanja 
točke 5a) in 6. točke.  

5.9.2016 2 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V poglavju 1.5.4 (Reševanje 
pritožb) je spremenjen način 
obveščanja vodilnega partnerja 
glede razlogov zavrnitve.  

5.9.2016 2 4. del – upravičenost 
izdatkov 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V poglavju 2.1.1 (Splošne zahteve 
glede upravičenosti) je 
spremenjena zadnja alineja, ki se 
nanaša na spoštovanje pravil o 
javnem naročanju.   

5.9.2016 2 4. del – upravičenost 
izdatkov 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V poglavju 2.2.1.2 (Stroški osebja, 
Oblike povračil stroškov) je 
dodatno pojasnjena uporaba 
pavšalne stopnje v stroškovni 
kategoriji Stroški osebja.  

5.9.2016 2 4. del – upravičenost 
izdatkov 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V poglavju 2.2.3.3 (Potni in 
namestitveni stroški, 
Specifikacije, poročanje in 
revizijska sled) je dodano 
pojasnilo glede upravičenosti 
stroškov, povezanih z uporabo 
službenega avtomobila  za 
slovenske upravičence.  

5.9.2016 2 4. del – upravičenost 
izdatkov 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V poglavju 2.2.5.1 (Izdatki za 
opremo, Opredelitev) so 
spremenjene definicije 
upravičene opreme ter dodatno 
pojasnjena upravičenost izdatkov 
za opremo.  

5.9.2016 2 4. del – upravičenost 
izdatkov 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V poglavju 2.3.1. (Pripravljalni 
stroški) je spremenjen datum 
začetka upravičenosti 
pripravljalnih stroškov. 

5.9.2016 2 5. del – Poročanje o 
napredku projekta 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V 1. poglavju (Postopek 
poročanja) je bilo izbrisano 
ponovljeno besedilo. 

5.9.2016 2 Sporazum o partnerstvu Spremenjene so zaporedne 
številke projektnih partnerjev.  

5.9.2016 2 Izjava projektnega partnerja Dodano je vprašanje 2b) glede 
neprofitnosti / profitnosti 
projektnega partnerja, prejšnja 
točka 2b) pa se spremeni v točko 
2c). 



 

  
5.9.2016 2 Izjava projektnega partnerja Spremenjeno besedilo točk 5a) 

(Naložbe v infrastrukturo) in 5b) 
(Nakup zemljišča). 

5.9.2016 2 Izjava projektnega partnerja V 6. točki je dodano pojasnilo 
glede izpolnjevanja te točke 
(Izjava projektnih partnerjev v 
povezavi z manj obsežnimi 
dejavnostmi obnove in 
ohranjanja dediščine in/ali 
investicijami manjšega obsega v 
infrastrukturo infrastrukturnih 
dejavnosti in/ali opremo za 
obiskovalce (specifični cilj 2.1. 
Aktivno ohranjanje dediščine 
preko trajnostnega turizma)).  

5.9.2016 2 Pogodba o sofinanciranju is 
sredstev ESRR 

V 2. točki  1. člena (Pravni okvir) 
je dodano pojasnilo glede 
postopka definiranja specifičnih 
programskih pravil.  

5.9.2016 2 Pogodba o sofinanciranju iz 
sredstev ESRR 

V 2. členu (Dodelitev 
sofinanciranja) je dodana nova 7. 
točka, vezana na državne 
pomoči. Skladno s tem 7., 8., 9. 
10. in 11. točka postanejo 8., 9., 
10., 11. in 12. točka.  

5.9.2016 2 Pogodba o sofinanciranju iz 
sredstev ESRR 

Dodan je nov 13. člen (Zaveza do 
integritete), 13. člen pa se 
spremeni v 14.  

27.1.2017 3 5. del – Poročanje o 
napredku projekta 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

Celotni 5. del priročnika o 
izvajanju projektov za  
upravičence je bil revidiran oz. 
vsebinsko nadgrajen. 
 

6.2.2017 3 4. del – upravičenost 
izdatkov 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V poglavju 2.1.1 (Splošne zahteve 
glede upravičenosti) je bil  
Spremenjen tekst v osmi  
alineji.  
 
Spremenjeno je bilo besedilo v 
zvezi z dokumenti  za revizijsko 
sled (drugi odstavek) na strani 
13. 
 
Dopolnjena je bila sprotna 
opomba na strani 16. 
 

9.6.2017 Uradni list 
RS, z dne 
9.6.2017 

Javni razpis za predložitev 
projektov v okviru Programa 
sodelovanja Interreg V-A 

V točki 2. Pravna podlaga je 
dodana nova alineja. 
 



 

  
Slovenija – Hrvaška V točki 13.1 Preverjanje 

administrativne ustreznosti in 
upravičenosti je spremenjen 
drugi odstavek in sicer, da je 
dodan opis v katerem primeru je 
možna dopolnitev prijavnice v 
času preverjanja administrativne 
ustreznosti in upravičenosti. 

9.6.2017 3 3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence) 

V poglavju 1.5 Ocenjevanje 
projektov in sklepanje pogodb je 
v točki 1.5.1.1 Preverjanje 
administrativne ustreznosti in 
upravičenosti spremenjeno 
besedilo in sicer, da je dodan opis 
v katerem primeru je možna 
dopolnitev prijavnice v času 
preverjanja administrativne 
ustreznosti in upravičenosti. 
 
V poglavju 1.5 Ocenjevanje 
projektov in sklepanje pogodb je 
v točki 1.5.1.1 Preverjanje 
administrativne ustreznosti in 
upravičenosti je v preglednici 1 
Merila administrativne 
ustreznosti in upravičenosti pri 
kriteriju A5 Administrativni in 
formalni podatki v vlogi se 
ujemajo dodana sprotna 
opomba. 

 

  

 


