
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVA NA UDELEŽBO na strokovno ekskurzijo (Kreta-Grčija: 27.-28.9.2018) v okviru projekta IMPRECO – 

Skupne strategije in dobre prakse za izboljšanje ohranjanja ekosistemske celovitosti in storitev na 

transnacionalnem nivoju (Common strategies and best practices to IMprove the transnational PRotection of 

ECOsystem integrity and services), financiranega v okviru programa Interreg ADRION 

 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA  

ORGANIZACIJA (naziv, naslov)  

FUNKCIJA/DEL.MESTO  

E-POŠTA  

TELEFON/MOBITEL  

 

POGOJI ZA UDELEŽBO IN POVRAČILO STROŠKOV 

1. Potni in namestitveni stroški udeležbe na strokovni ekskurziji bodo udeleženim deležnikom 
povrnjeni v okviru projekta IMPRECO. Med povračljivimi stroški so le nujno potrebni stroški 
udeležbe, in sicer:  

a. potni stroški (od sedeža organizacije ali domačega naslova do lokacije strokovne 
ekskurzije), v primeru letalskih in drugih vozovnic so upravičeni stroški za 
drugi/ekonomski razred, 



   

  

b. stroški namestitve (hotel s 3 ali 4 zvezdicami), 
c. dnevnice skladno z Uredbo za povračila stroškov za službena potovanja v tujino, za 

dneve, ko prehrana ni organizirana s strani organizatorja (projektni partner Regija 
Kreta) ali vključena v okviru namestitve, 

d. lokalni stroški prevoza na lokaciji strokovne ekskurzije (javna prevozna sredstva). 
Stroški taksija so upravičeni le v primerih, kjer ni javnega prevoza do lokacije 
ekskurzije in v višini, ki je primerljiva s stroški javnega prevoza. V primeru uporabe 
lastnega vozila je upravičena kilometrina v višini 0,37 €/km.  
 

2. Povračilo zgoraj navedenih stroškov je omejeno na največ 2 deležnika DOPPS/ NR Škocjanski 
zatok. Povrnejo se le stroški, ki so nujno potrebni za udeležbo na strokovni ekskurziji 
IMPRECO v obdobju od 26.-29. septembra 2018, kar vključuje tudi dneve potovanj.    
 

3. Udeleženci morajo pridobiti in shraniti vsa dokazila nastalih stroškov na ekskurziji (račune, 
vozovnice, vstopne kupone). Povračilo bo izvedeno zgolj za pravilno dokumentirane stroške.    
 

4. Povračilo bo izvedeno, ko udeleženci DOPPS-u dostavijo vse podatke in dokumentacijo o 
nastalih stroških v obliki originalnih dokumentov. Udeleženci morajo na vseh dokumentih 
zagotoviti sklic na projekt.  
 

5. V primeru odpovedi po sprejemu teh pogojev morajo udeleženci sami pokriti vse stroške, že 
nastale pri njih ali pri DOPPS-u, ki ob odpovedi niso povračljivi.  
 

6. Udeleženci prevzemajo polno odgovornost za vsako morebitno škodo, ki jo povzročijo tretjim 
osebam med strokovnimi ekskurzijami. DOPPS kot projektni partner projekta IMPRECO ne 
nosi nobene civilne in druge odgovornosti za dejanja udeležencev.   
 

 
S podpisom sprejemam pogoje za udeležbo in povračilo stroškov.  
 
 
Kraj in datum: _____________________________ 
 
 
Podpis: ___________________________________ 
 
 
Žig organizacije:  


