
                              

 

 

VABILO NA DELAVNICO O POROČANJU ZA SLOVENSKE UPRAVIČENCE V OKVIRU  

OPERATIVNEGA PROGRAMA SI-HR 2007-2013  

 
Spoštovani vodilni in projektni partnerji!  
 

Vabimo vas, da se udeležite delavnice o poročanju, organizirane v okviru 3. javnega razpisa 
Operativnega programa SI-HR 2007-2013, ki bo potekala v torek 25. novembra 2014 v Ljubljani, Domus 
Medica, Modra dvorana, Dunajska cesta 162. Delavnica bo potekala v slovenskem in del v hrvaškem 
jeziku, za katerega bo zagotovljeno simultano prevajanje v slovenski jezik. 
 
Udeležba na delavnici je predvidena za enega do največ dva predstavnika vsakega vodilnega oz. vsakega 
projektnega partnerja. Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov: damir.fak@mrrfeu.hr, 
najkasneje do 19. novembra 2014.  
 

PROGRAM 

9:30 – 10:00 Registracija udeležencev  

10:00 – 12:00 
- Uvodna predstavitev - ga. Vesna Resinovič  
- Navodila o upravičenosti izdatkov & informiranje in obveščanje - ga. Gordana Stanišić 
- Upravičeni izdatki za slovenske upravičence – g. Anton Pavlin 
- Izvajanje postopkov javnih naročil - Altus Consulting  

 

12:00 – 12:45  Odmor za prigrizek  
 

12:45 – 15:00  

- Navodila za poročanje, obrazci za poročanje  - ga. Anja Remic 
- Vnos v Informacijski sistem ISARR - g. Ivan Mekinda (prezentacija v hrvaškem jeziku, 

zagotovljeno je simultano prevajanje v slovenski jezik) 
- Državna pomoč po pravilu »de minimis«  - ga. Vesna Silič  
- Nacionalno sofinanciranje - ga. Urška Trojar 
- Vprašanja in odgovori  

 
15:00              Zaključek  

 
Veselimo se vaše udeležbe,  
                                                                                Skupni tehnični sekretariat OP Slovenija-Hrvaška 2007-2013   
 



                              

 

 

Dostop in parkiranje 

Parkiranje je možno v garažni hiši Domus Medica. Peljete se čisto do konca garaže, kjer uporabite 
dvigalo do pritličja. Parkiranje je plačljivo. 

Dovoz z avtomobilom je iz Štukljeve ceste (poteka vzporedno s severno obvoznico v smeri zahod, izvoz 
Tomačevo). Vhod v parkirno hišo je na začetku novih objektov (rjavo-rdeče zgradbe). 

1. Če prihajate iz primorske smeri, na ljubljanski obvoznici uporabite izvoz št. 3 (Ljubljana-
Bežigrad). Prečkajte Dunajsko cesto in peljite mimo Smelta proti Vojkovi cesti (ne zapeljite nazaj 
na obvoznico!). Na semaforiziranem križišču (desno pred vami bo stadion Stožice) zavijte levo 
ter še enkrat levo in ste na Štukljevi cesti, s katere pri prvem rjavo-rdečem stolpiču zavijete 
desno v garažo. 

2. Če prihajate iz štajerske smeri, priporočamo izvoz št. 2 (Ljubljana-Tomačevo). Zapeljite v rondo 
Tomačevo in sledite izvozu Stožice. Nato peljite naravnost po Štukljevi cesti proti Dunajski do 
odcepa za garažo. 

3. V primeru, da nameravate priti z avtobusom LPP, pa priporočamo, da uporabite proge št. 6, 8, 
11 ali 26 in izstopite na postajališču Smelt. 

 

 
 


