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Zadeva: Evidentiranje člana in namestnika v Odbor za spremljanje Programa razvoja 

podeželja RS za obdobje 2014-2020 

 

Skupnost občin Slovenije je prejela poziv s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano k imenovanju člana in namestnika člana v Odbor za spremljanje Program razvoja 

podeželja RS za obdobje 2014 - 2020 (v nadaljevanju: odbor).  

 

Skladno z 47. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 država članica ustanovi nacionalni odbor za 

spremljanje. Odgovornosti odbora so določene v 74. členu Uredbe (EU) št. 1305/2013. Glavne 

naloge pa so zlasti pregled izvajanja PRP 2014- 2020 in napredka pri doseganju ciljev (preko 

finančnih podatkov in kazalnikov), potrjevanje letnih poročil, najmanj enkrat letno pa mora 

biti odbor seznanjen z rezultati vrednotenj v okviru načrta vrednotenja. Odbor lahko organu 

upravljanja predlaga priporočila, vezana na izvajanje PRP 2014-2020 in vrednotenje ter nato 

spremlja uresničevanje teh priporočil.  

Odbor za svoje delo sprejme poslovnik o delu znotraj državnega institucionalnega, pravnega 

in finančnega okvira ter ga sprejme sporazumno z organom upravljanja. Odboru predseduje 

državni sekretar, pristojen za kmetijstvo.  

 

V skladu z navedenim se obračamo na vas, da predlagate kandidatko/kandidata s potrebnimi 

izkušnjami in znanji. Izmed kandidatk/kandidatov bo imenovan za člana tisti, ki bo prejel 

najvišje število glasov predsedstva SOS, drugo uvrščeni po številu glasov bo predlagan in 

imenovan za nadomestnega člana.  

 

Predlogu je potrebno predložiti: 

 ime in priimek, naziv kandidata, 

 dan, mesec, leto in kraj rojstva 

 stopnjo izobrazbe, poklic, naziv organizacije, kjer je kandidat zaposlen in delo, ki ga 

opravlja, 

 kratko utemeljitev, 

 telefonsko in faks številko ter elektronski naslov. 

Predlog mora vsebovati vse podatke in dokazila, navedene v pozivu.  



 

Evidentiranje je odprto vključno do ponedeljka, 9.3.2015. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. 

Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali 

skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.  

 

S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, 

Generalna sekretarka  
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