
 

Seminar 
 

Učinkovita priprava na finančno kontrolo projektov 
 

Kako se pripraviti na revizijo projektov za nepovratna sredstva 
Kakšne napake najpogosteje delamo 

 
 
 
KJE, KDAJ 
Seminar bo potekal v četrtek 22.5.2008, med 9.00 in 13.00 uro v prostorih poslovne 
stavbe Slovenijales (pritličje), Dunajska cesta 22, Ljubljana. 
 

CILJ SEMINARJA 
V fazi snovanja projekta za nepovratna sredstva in pisanju prijavne dokumentacije smo v 
našem projektu navedli načrtovane stroške, ki jih bomo imeli pri izvajanju projekta. 
Predvidena višina stroškov in načrtovano sofinanciranje teh stroškov postaneta del 
pogodbe, ki jo podpišemo z razpisovalcem sredstev. Z oddajo finančnega in vsebinskega 
poročila končno pridobimo tisti denar, ki nam je bil obljubljen. Vendar si razpisovalce 
sredstev vedno pridrži pravico, da bo vaše stroške revidiral v določenem roku po koncu 
projekta, oziroma nekateri programi zahtevajo revizijsko potrdilo tudi po vsakem obdobju 
poročanja. Ker je pozitivno revizijsko mnenje edino zagotovilo, da so stroški upravičeni, 
je toliko bolj pomembno, da se učinkovito pripravimo na revizijo. Priprava na revizijo pa 
se ne začne s trenutkom, ko dobimo obvestilo, da nam bodo prišli revidirat stroške, 
vendar že na začetku izvajanja projekta.  
Na seminarju boste izvedeli, kako že v fazi izvajanja projekta opravičujemo stroške, kako 
se moramo pripraviti na obisk revizorja/revizorke in kako poteka revizija. Na 
najpogostejših napakah bodo predstavljeni razlogi, zakaj nastajajo takšne napake in kako 
se jim v fazi izvajanja projekta izognemo. 
 

VSEBINA SEMINARJA 

1. Namen in potek revizije 
2. Kako učinkovito zadostiti reviziji 

a. Katere so najpogostejše napake? 
b. Kako se učinkovito pripraviti na revizijo? 

3. Primeri slabih praks 
 
CILJNA PUBLIKA 
Seminar je namenjen: 

- Vsem, ki so koordinatorji mednarodnih projektih, oziroma so partnerji na teh 
projektih  

- Vsem, ki so v fazi izvajanja drugih projektov za nepovratna sredstva 
- Vsem bodočim prijaviteljem projektov za nepovratna sredstva 

 

 

http://zemljevid.najdi.si/search.jsp?q=dunajska+cesta+22&tab=maps


 

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/
 

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 
21.5.2008. 
Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 1910-0001-
0164-587 pri Deželni banki Slovenije d.d., najkasneje do 21.5.2008. Po delavnici vam bomo 
po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 21.5.2008, 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. 
 

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.rr-co.eu/


 

PRIJAVNICA na Seminar Učinkovita priprava na finančno kontrolo projektov, 
22.5.2008 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 
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