
 

Seminar 
 

Pasti na poti do oddaje uspešnega projekta 
 

Od objave razpisa do oddane prijavne dokumentacije 
Najpogostejše napake prijaviteljev 

 
 
 
KJE, KDAJ 
Seminar bo potekal v četrtek 10.4.2008, med 9.00 in 13.00 uro v prostorih poslovne 
stavbe Slovenijales (pritličje), Dunajska cesta 22, Ljubljana. 
 

CILJ SEMINARJA 
Razpisna dokumentacija je prvi dokument s čimer se vsak potencialni prijavitelj spozna 
pred začetkom pisanje prijave na razpis. Razpisna dokumentacija je obsežen dokument, 
ki podrobneje določa vsa pravila, določila in zahteve, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati. 
In prav v tem delu nastanejo največje napake, ki  pogosto izključijo prijavitelja od 
možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev.  
Na seminarju se bomo učili na napakah drugih in se pripravili na vse možne pasti, ki se 
lahko pojavijo na poti do oddaje prijavne dokumentacije. 
 
VSEBINA SEMINARJA 
 
1. Najpomembnejši deli razpisa in razpisne dokumentacije  
 
2. Najpogostejše napake prijaviteljev  

- administrativna ustreznost 
- vsebinska ustreznost 

 
CILJNA PUBLIKA 
Seminar je namenjen: 
- vsem prijaviteljem projektov za nepovratna sredstva 
 
PREDAVATELJ 
Aljoša Kocjančič univ. dipl. ekon., svetovalec za pridobivanje nepovratnih sredstev, 
RR & CO. Raziskave, razvoj in prenos znanja d.o.o. 
 
Predavatelj ima večletne izkušnje na področju pridobivanja nepovratnih sredstev. Kot 
svetovalec za nepovratna sredstva, se specializira na področju finančnega in 
administrativnega vodenja projektov (od manjših do velikih mednarodnih projektov), 
svetovanja pri revizijah stroškov, izvajanju seminarjev na temo priprava finančne 
konstrukcije projekta, dokazovanja in opravičenja stroškov in uvedbo »Full cost« modela. 
 
Več informacij o podjetju: http://www.rr-co.eu/
 

 

http://zemljevid.najdi.si/search.jsp?q=dunajska+cesta+22&tab=maps
http://www.rr-co.eu/


 

KOTIZACIJA 
Kotizacija za seminar znaša 150,00 € + DDV (skupaj 180,00 €) in vključuje strokovno 
predavanje, gradivo, pogostitev v odmoru, potrdilo o udeležbi. Rok za prijavo je 
9.4.2008. 
Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 3300-
0000-1776-837 pri Hypo Alpe-Adria bank d.d., najkasneje do 9.4.2008. Po delavnici vam 
bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 9.4.2008, v nasprotnem 
primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 30% kotizacije. 
V primeru, da se iz enega podjetja/organizacije udeleži več slušateljev, se vsakemu 
naslednjemu prizna 10% popust. 
 

BREZPLAČNA PREDSTAVITEV INTERNETNE REŠITVE EFAMT® 
Ob 13:30 bo organizirana brezplačna predstavitev internetne aplikacije EFAMT za 
vodenje stroškov in pripravo poročil za vse vrste projektov, financiranih z javnim 
denarjem, še posebej pa za vodenje in dokazovanje stroškov pri R&R&I projektih 
EUREKA IN EUROSTARS, ki so financirani z nepovratnimi sredstvi. Več o rešitvi: 
http://www.efamt.eu/
 

INFORMACIJE IN PRIJAVA 
 
RR & CO. d.o.o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana 
tel: 01-432-41-91, fax: 01-431-71-48 
e-pošta: seminar@rr-co.eu 
 

Vljudno vabljeni. 
 
 
 

 

http://www.efamt.eu/


 

PRIJAVNICA na Seminar Pasti na poti do oddaje uspešnega projekta, 
10.4.2008 ob 9.00, Stolpnica Slovenijales, pritličje, Dunajska 22, Ljubljana 

(VELJA KOT NAROČILNICA, kotizacija znaša 150 EUR + DDV) 
 
 
 
Ime in priimek udeleženca   elektronska pošta  delovno mesto 
 
 
Ime in priimek udeleženca   elektronska pošta  delovno mesto 
 
 
Ime in priimek udeleženca   elektronska pošta  delovno mesto 
 
 
Podjetje/organizacija    Naslov, pošta 
 
      DA          NE 
Davčna številka     Smo davčni zavezanci    
 
 
Kontaktna oseba za seminar   tel/fax 
 
 
Elektronska pošta    podpis in žig 
 
 
 

PRIJAVNICA na brezplačno predstavitev internetne rešitve EFAMT®  
10.4.2008 ob 13.30, Stolpnica Slovenijales, pritličje, Dunajska 22, Ljubljana  
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Ime in priimek udeleženca   elektronska pošta  delovno mesto 
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