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Sklepi 3. zasedanja Odbora za spremljanje 

Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 
v obdobju 2014-2020 

5-6. december 2016, Mariborsko Pohorje (Slovenija) 
 
 

SKLEP 1:  
 

Člani Odbora za spremljanje so potrdili dopolnjen dnevni red. 

 

SKLEP 2:  
 

Člani Odbora za spremljanje so se seznanili z zaključevanjem programa 2007-2013 in izvajanjem 
programa 2014-2020, ki vključuje tudi informacije o stanju v zvezi s postopkom imenovanja. 

 

SKLEP 3:  
 

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni z mnenjem Komisije o tem, kaj pomeni rezultatska 
usmerjenost pri izvajanju programa. 

 

SKLEP 4:  
 

Člani Odbora za spremljanje so se strinjali, da en projekt ne more biti dvakrat odložen. Pravilo bo začelo 
veljati s 3. rokom za oddajo vlog. 
 
Člani Odbora za spremljanje so razpravljali o projektih v okviru prednostne osi 1.  Soglasja o odobritvi 
/ odložitvi / zavrnitvi / uvrstitvi na rezervni seznam za te projekte ni bilo doseženo. Člani Odbora za 
spremljanje niso obravnavali projektnih vlog v okviru prednostne osi 2. 
 
Člani Odbora za spremljanje so se odločil, da bodo odločitev o projektih,  sprejeli na naslednji ad-hoc 
seji Odbora za spremljanje, ki bo potekala 16. januarja 2017. 

 
SKLEP 5:  
 

Člani Odbora za spremljanje so se dogovorili, da ne bodo razpravljali o možnosti spremembe javnega 
razpisa na tej seji. Razpravo in odločitev so preložili na naslednjo ad-hoc sejo Odbora za spremljanje. 
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SKLEP 6:  
 

Člani Odbora za spremljanje so obravnavali končno poročilo o izvajanju OP SI-HU 2007-2013. 
 
Člani Odbora za spremljanje so podelil mandat Organu upravljanja in Skupnemu sekretariatu, da vključi 
predlagane spremembe v dokument, da popravi finančne podatke v skladu s končnimi zneski o 
programu in da izvede manjše tehnične popravke. 
 
Člani Odbora za spremljanje bodo odobril dokument v okviru pisnega postopka pred pošiljanjem 
dokumenta Evropski komisiji. 

 
SKLEP 7:  
 

Člani Odbora za spremljanje so potrdili drugo verzijo dokumenta Tehnične pomoči (V2) v okviru PS 
Interreg V-A SI-HU za obdobje 2014-2020. 

 

SKLEP 8:  
 

Člani Odbora za spremljanje so potrdili Letni komunikacijski načrt za leto 2017 za PS Interreg V-A SI-
HU za obdobje 2014-2020.  

 

SKLEP 9:  
 

Člani Odbora za spremljanje so odločili, da se vsem članom Odbora za spremljanje, ki niso podpisali 
Deklaracije o zaupnosti in nepristranosti, v bodoče ne bo več posredovalo dokumentacije, ki bo 
obravnavana na sejah Odbora za spremljanje. 
 
Člani Odbora za spremljanje so se strinjali, da bo na spletni strani programa poleg sklepov seje Odbora 
za spremljanje v bodoče javno objavljena tudi relevantna dokumentacija s seje. 

 


