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SPREMEMBE 
razpisne dokumentacije javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Programa 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska objavljenega 18. decembra 2015 

 
V skladu s točko 16 (Spremembe javnega razpisa) javnega razpisa za predložitev projektov v okviru 
Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020, je originalno besedilo 
razpisne dokumentacije spremenjeno v slovenski, nemški in angleški verziji, kot je navedeno v 
nadaljevanju. Prijavitelji so dolžni upoštevati le spremembe, ki so objavljene na naslednji spletni strani: 
www.si-at.eu. 
 
Slovenska verzija razpisne dokumentacije je spremenjena, kot sledi:  

 
 

Datum 
spremembe 

Verz
ija 
 

Dokument Opis spremembe 

Oktober 2016 2 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. 

20. oktober 
2017 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

6. del – Informiranje in 
obveščanje (Priročnik  o 
izvajanju projektov za 
upravičence) 
 
 
 
 
 
 
7. del – Arhiviranje in 
zaključevanje (Priročnik  o 
izvajanju projektov za 
upravičence) 
 
 

V poglavju 3.2.1 Primeri uporabe 
logotipa se doda nov primer A3 plakat 
med tiskovine in promocijski izdelki.  
 
V poglavju 3.2 se doda novo poglavje 
3.2.2 Uporaba programskega logotipa 
skupaj z drugimi logotipi. Predhodno 
poglavje 3.2.2 postane novo poglavje 
3.2.3. 
 
Celotni del 7 je bil kot dodatni (nov) 
del dodan Priročniku o izvajanju 
projektov za upravičence. 

26. april 2018 2 3. del –  Prijava in ocenjevanje 
(Priročnik  o izvajanju projektov 
za upravičence) 
 

V poglavju 1.5.1.1 sta bila za prvim 
odstavkom dodana dva nova odstavka 
v zvezi z dopolnjevanjem projektnih 
vlog. 
 
V poglavju 1.5.1.2 je bila pri kriterijih  
C20 in C22 v opombe dodana 
podrobnejša razlaga kriterija. 

Maj 2019   5. del – Poročanje o 
napredku projekta 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za 
upravičence) 
 

Poglavje 2.3 je bilo vsebinsko in 
slikovno dopolnjeno. 
 
V poglavju 3.1 se zbriše zadnji stavek v 
zelenem okvirju. 
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7. del – Arhiviranje 
in zaključevanje 
(Priročnik o izvajanju 
projektov za 
upravičence) 

V poglavju 1 se zbriše zadnji stavek. 
 
V poglavju 3 se doda prvi, tretji in četrti 
odstavek. 
 
Doda se celotno poglavje 4. 

 


