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NOVIČKE SOS
DODATNE INFORMACIJE ZA LAŽJO IZVEDBO UKREPA ODPUSTA
DOLGOV
Skupnost občin Slovenije je s strani ministsrtva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
prejela dodatne informacije za lažjo izvedbo ukrepa odpusta dolgov glede:


tolmačenja Zakona o pogojih za izvedbo odpusta dolgov za režijske obrate (občine, ki imajo
javno službo komunalnih storitev organizirano v oliki režijskih obratov so upniki po ZPIOUD, v
primeru, ko v svojem knjigovodstvu izkazujejo terjatev do dolžnika iz naslova komunalnih
storitev (oziroma gre za vrste dolgov iz 1. člena) in so podpisniki sporazuma o izvedbi odpusta
dolgov) ter



primer dogovora o odpustu, ki ga skleneta upnik (vrtec oz. osnovna šola, komunalno podjetje) in
dolžnik.

Tukaj najdete celotno pojasnilo in osnutek dogovora (ne gre za predpisan obrazec, zato naj vam služi
kot pomoč pri izvajanju).
Več informacij najdete tudi na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti ( www.paketpomoci.si), na telefonsko številko 080 2002 pa se lahko obrnejo tudi občanke in
občani z njihovimi vprašanji.

MERILA ZA IZBOR OPERACIJ V OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA
PODEŽELJA RS ZA OBDOBJE 2014–2020
Skupnost občin Slovenije obvešča, da so objavljena Merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2014-2020. Namen meril za izbor je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev,
boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami
Unije za razvoj podeželja. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS je merila za izbor operacij
v okviru PRP 2014–2020 pripravil na podlagi ciljev PRP 2014–2020, izkušenj predhodnih programskih
obdobij ter posvetovanja in usklajevanja z Evropsko komisijo in partnerji na nacionalni ravni.
Odbor za spremljanje PRP 2014–2020 je sprejel naslednje mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v
okviru PRP 2014-2020:


Pri merilih ne sme biti ključna cena, ampak kakovost (M1.1, M1.2 in M2).



Pri podukrepu agromelioracije na komasacijskih območjih delež soglasij ni primerno
merilo saj je minimalni delež soglasij že opredeljen z zakonodajo. Območja so namreč
posestno in strukturno različna, zato je na nekaterih področjih lažje dobiti večji odstotek
soglasij, kot na drugih območjih (M4.3).



Zaradi malo namakalnih površin predlagamo tudi, da se 300 ha pri namakalnih površinah
zmanjša in nadomesti z 200 ha (M4.3).
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Koeficient razvitosti občine naj se izloči iz meril, saj za ta podukrep to ni primerno merilo
(M4.3).



Zniža naj se maksimalno število točk pri merilu Ureditev gozdnih prometnic izven
območij Natura 2000 (M4.3).



Pri programu LEADER je treba večji poudarek dati vsebini in ne organiziranosti
posameznega LAS-a. Merila naj se osredotočajo na število prebivalcev in ne na število
občin. Ta točkovni mehanizem je treba zamenjati in namesto števila občin določiti kot
kriterij število prebivalcev, vključenih v LAS (M19).

Organ upravljanja je smiselno upošteval mnenje Odbora za spremljanje in pripravil dopolnjeno verzijo
dokumenta Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020, ki jo je na dopisni seji 27. 7. 2015 potrdil
tudi Organ upravljanja.
Na podlagi mnenja Evropske komisije z dne 30. 7. 2015 je Organ upravljanja tudi za podukrep 8.4
Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih
dogodkov v dokument vključil merila za izbor operacij.
Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 bodo vključena tudi v izvedbene predpise in
postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
POJASNILA IN ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJE ZASTAVLJENA
VPRAŠANJA GLEDE NUJNE MEDICINSKE POMOČI
Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je ministrstvo za zdravje zaradi nejasnosti in različnih
informacij, ki se pojavljajo v javnosti v zvezi z bodočo reorganizacijo urgentne službe, na svoji spletni
strani podalo pojasnila in odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja, ki jih najdete na tej
povezavi.

PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O
ODPADKIH
Obveščamo vas, da je v javni razpravi predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o
odpadkih. Uredbo se popravlja zaradi sprememb evropske direktive v delu, ki se nanaša na enačbo za
energetsko učinkovitost pri sežigalnicah, popravlja se 30., 32. in 39, 40. člen Uredbe, ki se nanašajo na
vpis v evidenco zbiralcev odpadkov, načrt zbiranja odpadkov, vlogo za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja, načrtu ravnanja z odpadki, popravlja se tudi nekaj napak pri sklicevanju.
Z obzirom na zelo kratek rok za oddajo pripomb vas vljudno naprošamo, da vaše komentarje,
predloge in pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka,
13.8.2015.
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ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU
PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v pripravi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju. Predlog spreminja pravno naravo in vsebino kataloga funkcij,
delovnih mest in nazivov, ki ni več le spisek funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju,
temveč je predpis vlade, ki določa vsa delovna mesta in nazive v javnem sektorju, opise del in nalog
ter minimalne pogoje za zasedbo delovnih mest in nazivov.
Spreminja se definicija plače. Del plače za delovno uspešnost se nadomesti z variabilnim delom plače,
ki je sestavljen iz začasne pridobitve višjega plačnega razreda po odločitvi predstojnika in delovne
uspešnosti. Določa se začasno zmanjšanje plače kot disciplinska sankcija, uvaja avtomatično
napredovanje, inštitut zadržanega napredovanja, dodaja se poglavje »določitev plačnega razreda«.
Celotno besedilo predlaganih sprememb zakona najdete TUKAJ.
Vaše pripombe, predloge in stališča nam posredujte najkasneje do torka, 18. avgusta 2015 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.

RESOLUCIJA NACIONALNEGA PLANA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
2015 DO 2025 (RESNPZV)
Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi predlog Resolucije nacionalnega plana
zdravstvenega varstva 2015 do 2025 (ResNPZV). Dokument predstavlja za razvoj zdravstva v
Sloveniji v naslednjih desetih letih in ohranja vizijo kakovostnega in vsem dostopnega javnega
zdravstva. V središče postavlja uporabnika in izvajalca ter si v predvidenih ukrepih prizadeva za:
boljše zdravje in blagostanje za vse; zmanjšanje neenakosti v zdravju; optimizacijo zdravstvene oskrbe
v smislu dostopnosti do enako kakovostne in varne oskrbe; uspešnost zdravstvenega sistema ob večji
pravičnosti ter ohranjanju solidarnosti; finančno vzdržnost zdravstvenega sistema.
Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in mnenja na predlog resolucije posredujete
najkasneje do petka, 14.8.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O DIMNIKARSKIH STORITVAH
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona
o dimnikarskih storitvah. S sprejemom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F) se sedanja ureditev
izvajanja dimnikarskih storitev ohranja zgolj do 31. 12. 2015, ko se bo prenehala izvajati kot obvezna
državna gospodarska javna služba. Mnenje MOP je, da je za zagotovitev javnega interesa na področju
izvajanja dimnikarskih storitev tudi v prihodnje potrebna regulacija tega področja, zaradi česar je
potrebno sprejeti nov Zakon o dimnikarskih storitvah, ki bo urejal to vsebino.
MOP je na svoji spletni strani objavilo, da cilji izvajanja storitev ostajajo javni interes, ki je izražen v
skrbi za varstvo okolja, zdravja in premoženja ljudi, požarni varnosti, kot tudi energetski učinkovitosti
malih kurilnih naprav. Predlagana ureditev temelji na licenčnem sistemu, tako da je njena
najpomembnejša novost možnost proste izbire izvajalca dimnikarskih storitev. Uporabnik bo z

31.7.2015 - 7.8.2015

TN št. 30

dimnikarsko družbo podpisal izjavo o izbiri izvajalca, ki bo pripomogla k večji preglednosti in
varnosti obeh. Licenco bo dimnikarju podeljevalo (in odvzemalo) Ministrstvo za okolje in prostor.
Licenca ne bo krajevno (veljala bo za celotno področje RS) in ne časovno omejena (trajna), cena
izvajanja storitev pa bo maksimirana.
Vljudno vas prosimo, da nam posredujete vaše pripombe in predloge na predlog zakona najkasneje
do četrtka, 20.8.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si zaradi uskladitve pripomb občin
članic SOS.

DRŽAVNI NAČRT ZIR EPIDEMIJA
Uprava za zaščito in reševanje je objavila predlog Državnega načrta Zaščite in reševanja za
epidemijo/pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Vaše pripombe in predloge nam posredujte na
naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do 7. septembra 2015.
Na spodnji povezavi si lahko ogledate predlog državnega načrta ZiR:
Načrt epidemija NLB-javna predstavitev

DOGODKI SOS
23.9./ IGRIFIKACIJA V TURIZMU – KONFERENCA O SODOBNIH
PRAKSAH ZA ANGAŽIRANJE OBISKOVALCEV,GOSTOV IN TUR ISTOV
Zavod Martin Krpan, Skupnost občin Slovenije in strokovnjaki za doživljajski turizem iz Slovenije in
tujine pripravljajo zanimiv izobraževalni dogodek, ki ima tri cilje:
predstaviti nove metode in prakse ustvarjanja turističnih doživetij, oplemenitenja podcenjenih nepremičnin
pripraviti ideje in projekte za naslednjo finančno perspektivno EU (področje: turizem,
lokalna dediščina, podjetništvo …)
mreženje z ljudmi in s tem priložnost za preboj slovenskega turizma
KDAJ: sreda, 23. september 2015; med 8:30 in 15:00
KJE: Orehov gaj, Ljubljana, Slovenija
Predstavitvena brošura ”Igrifikacija v turizmu – Sodobne prakse za angažiranje obiskovalcev, gostov
in turistov”
GOVORNIKI:


Claus Raasted – človek, ki kupuje grad



Paul Bulencea – avtor knjige Igrifikacija v turizmu



Žiga Novak – so-ustanovitelj Orehovega gaja



Dr. Kaja Širok – direktorica Muzeja novejše zgodovine.

KAJ SPLOH JE IGRIFIKACIJA (ang. gamification): globalni trend, ki zakonitosti in metode igre
prenaša na drugo področje, sicer nepovezanim z igro. Je odličen način spreminjanja zgodb v doživetja
in bolj intenzivnega vpletanja ljudi v

31.7.2015 - 7.8.2015

TN št. 30

INVESTICIJA ZA UDELEŽBO: za člane Skupnosti občin Slovenije 190 € + ddv (redna cena: 290 € +
ddv)
Priporočamo zgodnjo prijavo, saj je število mest na dogodku omejeno na 40. Prijavnica – igrifikacija v
turizmu 23. 9 . 2015

DOGODKI DRUGIH
13.8./ PREDSTAVITVE PREDLOGA ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM
PROMETU
S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli vabilo na predstavitev predloga Zakona o prevozih v
cestnem prometu. V zakonu se za občine spreminja predvsem področje taxi prevozov (nadzor,
obvezna izdaja ene koncesije na 5.000 prebivalcev…), prevoze na klic in integrirane linije.
Predstavitev predloga zakona bo potekala v prostorih Ministrstva za javno upravo (Tržaška 21, 1.
nadstropje) v četrtek 13. avgusta ob 12. uri. Predlog zakona si lahko ogledate tukaj.

19.8., 20.8. in 21.8./ PREDSTAVITEV JAVNEGA RAZPISA 6.1 POMOČ ZA
ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vas v sodelovanju z Kmetijsko gozdarsko zbornico
Slovenije vabi na predstavitev prvega javnega razpisa iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.
Predstavitve bodo potekale:


v Mariboru: sreda, 19. 8. 2015 ob 11. uri, v prostorih Kmetijskega zavoda Maribor, Vinarska
ulica 14;



v Novi Gorici: četrtek, 20. 8. 2015 ob 11. uri, v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1;



v Ljubljani: petek, 21. 8. 2015 ob 11. uri, v poslovni zgradbi Triglav (nekdanji Slovenijales),
Dunajska 22, Ljubljana, v veliki sejni sobi v pritličju zgradbe.

Število mest je omejeno, zato vas prosimo, da svojo udeležbo na predstavitvi potrdite do 17. 8. 2015 na
elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si.
Vabilo

26.6.-29.9./ JADRANSKE IGRE
Tudi letos bodo od 6. junija 2015 do 19. septembra 2015 potekale Jadranske igre.
Jadranske igre so športno-zabavna prireditev, ki se prireja v poletnih mesecih s ciljem obogatiti
turistično ponudbo in spodbuditi tekmovanje in druženje med mesti in državami. Šesta sezona te
manifestacije se začne. Del iger bodo sestavljale tudi Jadranske igre Junior, na katerih bodo tekmovali
otroci stari od 8 do 12 let.

31.7.2015 - 7.8.2015

TN št. 30

Datume tekmovanj, lokacije, prijavnico in dodatne informacije najdete na tej POVEZAVI.

17.9. – 18.9./ 5. PROBLEMSKA KONFERENCA KOMUNALNEGA
GOSPODARSTVA
17.09.2015 bo potekala 5. Problemska konferenca komunalnega gospodarstva v Kongresnem centru
Rogaška Slatina. Na letošnji dvodnevni Konferenci komunalnega gospodarstva bodo kot predavatelji
sodelovali številni ugledni strokovnjaki, predstavniki komunalnih podjetij in občin ter snovalci
komunalne politike. Obetajo se kritični pogledi in prodorna razmišljanja o tem, koliko smo družbeno
odgovorni. Prvi dan konference bo z različnih zornih kotov osvetljena družbena odgovornost in
strokovnjaki bodo poskušali odgovoriti na vprašanje, kako vzpostaviti odgovoren odnos do okolja,
lokalne skupnosti, zaposlenih in potrošnikov ter vgraditi koncept družbene odgovornosti v strategijo
poslovanja komunalnih podjetij. Drugi dan konference pa bodo potekali štirje vzporedni tematski
sklopi (Ekonomski vidiki izvajanja gospodarskih javnih služb; Oskrba s pitno vodo; Odvajanje in
čiščenje odpadne vode; Ravnanje z odpadki), ki bodo obravnavali družbeno odgovoren način
izvajanja komunalnih storitev ter primere odgovornih praks do zaposlenih, okolja in družbene
skupnosti. Vsi zainteresirani lahko prejmete več informacij na spletnem mestu konference.

22.9./ BREZPLAČNO USPOSABLJANJE O ZEJN
22. septembra 2015 bo v okviru projekta GPP 2020 izvedeno tretje in hkrati zadnje brezplačno
usposabljanje za javne naročnike. Usposabljanje traja med pet in sedem ur (odvisno od potreb
naročnikov) in okvirno zajema splošen pregled stanja na področju ZeJN, prepoznavanje okoljskih
vplivov posameznih izdelkov, storitev ali gradnje, izračun CO2 prihranka iz konkretnega zelenega
javnega naročila ter konkretne primere izvedenih ZeJN.
Prijavite se lahko preko spletne prijavnice.
Vaše pripombe, mnenja in predloge o tem kaj pričakujete od tovrstnega usposabljanja (ne glede na to,
ali se boste prijavili na to usposabljanje ali ne) lahko sporočite najkasneje do 4. septembra na e-naslov
info@umanotera.org, da morebiti kakšno vsebino še vključijo v program.

12. – 18.10./ EVROPSKI TEDEN LOKALNE DEMOKRACIJE
Obveščamo vas, da tudi letos Svet Evrope organizira Evropski teden lokalne demokracije, ki bo od 12.
do 18. oktobra. Več o dogodku lahko preberete tukaj.
Hkrati vas prosimo, da nas občine po dogodku obvestite o tem ali ste se aktivno vključile v to
vseevropsko dogajanje.

19.10./ '' REGIJE, EVROPSKE INSTITUCIJE IN ODLOČEVALCI'' BREZPLAČNI SPLETNI TEČAJ ODBORA REGIJ
Odbor regij sledi novostim na spletu in organizira masovno brezplačno usposabljanje (MOOC –
Massive Open Online Course). Tekom 8 spletnih sklopov izobraževanj (ki se raztezajo čez 8 tednov) se
bodo udeleženci seznanili in razpravljali o vlogi regij in mest v Evropski uniji. Vsi zainteresirani bodo
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od 19. oktobra 2015 zvedeli več o kohezijski politiki, pametni specializaciji, migracijah ali dostopu do
EU programov. Spletni tečaj bodo obogatile izobraževalne video vsebine, grafični prikazi,
razpravljanja s strokovnjaki na področju regionalnih in lokalnih oblasti v živo, socialne skupnosti in
bilteni.
Nov model učenja je zagotovo že sam po sebi zanimiv, glavni namen pa je dvigovati zavest in
zavedanje o pomenu regij, mest in vplivu lokalne politike. Avtorja pilotnega projekta (Wolfgang
Petzold

-

wolfgang.petzold@cor.europa.eu

in

Pauliina

Mäkäräinen

Pauliina

-

makarainen@cor.europa.eu; splošen naslov - welcome@cor.europa.eu) se nadejata velikega števila
udeležencev, od katerih pa si želita povratnih informacij o njihovi izkušnji. Čeprav je spletni tečaj
ustvarjen za zaposlene, ki na lokalnem nivoju delujejo na področju evropskih projektov,
predstavnikom zvez …, so k prijavi vabljeni vsi interesenti.
Več o prihajajočem spletnem tečaju zveste tudi na tej povezavi.
Registracija na spletni tečaj ''Regije, EU institucije in odločevalci'', ki bo potekal v angleškem jeziku, je
odprta vse do 19. oktobra 2015.

21. in 22.10/ KONFERENCA EUROPCOM 2015
V Bruslju bo 21. in 22. oktobra letos potekala 6. evropska konferenca za javno komuniciranje. Letošnja
osrednja tema omenjene konference se osredotoča
zlasti na jasno komunikacijo v smislu učinkovite in
pregledne komunikacijske strategije EU, s čimer se
sicer ukvarja lokalno občinstvo. Zainteresirani
udeleženci se lahko na konferenco prijavijo
najkasneje en teden pred pričetkom, torej do 15.
oktobra.
Konferenca EuroPCom je zasnovana na iniciativo Odbora Regij, v sodelovanju z Evropskim
parlamentom, Svetom EU, Evropsko komisijo ter Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Več informacij o konferenci lahko preberete tukaj.

MESEC PROSTORA
Vabimo vas, da se v oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca
prostora 2015. Osrednja tema Meseca prostora 2015 bo tokrat
namenjena prostorskemu razvoju urbanih območij. S sloganom
»Mesta v prostoru – prostor v mestih« želimo izpostaviti in
opozoriti na vlogo mest in urbanih območij v širšem prostoru na
eni strani ter vlogo mestnega prostora za kakovost življenja na
drugi strani.
Na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno potekajo aktivnosti na področju teritorialnega dialoga z
mesti in priprave trajnostnih razvojnih strategij (TUS) ter prenove SPRS. V sklopu omenjenih
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aktivnosti bo ministrstvo v Mesecu prostora 2015 organiziralo nekaj dogodkov, ki bodo podrobneje
predstavljeni v septembru.
Mesec prostora 2015 je odlična priložnost za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove,
lokalne skupnosti in drugih organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke,
ki izpostavljajo vlogo mest v regionalnem razvoju, v obmejnih, gorskih, podeželskih območjih ali v
čezmejnem prostoru, poudarjajo vlogo prostora za kakovost življenja v mestih ali pa se navezujejo na
teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (5. 10. 2015) in
Svetovnega dne mest (31. 10. 2015).
Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora
2015 in sporočite načrtovane aktivnosti na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke
združilo pod okrilje Meseca prostora 2015 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh
dogodkov bo objavljen na naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2015/.
Več informacij o Svetovnem dnevu Habitata in Svetovnem dnevu mest je na voljo na spletnem
naslovu: http://unhabitat.org/events-3/.

60. DOPISNA SEJA VLADE
ODLOK O IZVEDBENEM NAČRTU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA
IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014–2020
Vlada RS je sprejela spremembe Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v skladu z Uredbo o porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj
naložbe za rast in delovna mesta v sodelovanju z ministrstvi (posredniškimi organi) pripravila
spremembo izvedbenega načrta operativnega programa (INOP).
Namen INOP je zagotoviti celovit pregled nad izvajanjem evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji, predvideno dinamiko izvedbe ter zagotavljanje doseganja specifičnih ciljev operativnega
programa. Gre za večletno načrtovanje, ki vsebuje vsebinsko in postopkovno opredelitev načinov
izbora operacij na ravni posameznega specifičnega cilja. Tovrstno načrtovanje prispeva k
obvladovanjem tveganj glede prevzetih obveznosti (t.i. pravilo N+3) in v povezavi z okvirjem
uspešnosti oz. z zagotavljanjem 6 odstotne rezerve za uspešnost operativnega programa.
Ker za nekatere prednostne naložbe še niso izpolnjene predhodne pogojenosti, ki bi omogočale
razporeditve sredstev na posamezne neposredne proračunske uporabnike, bo predvidoma v sredini
septembra 2015 vlada pripravila dodatno nadgradnjo INOP. ( Vir: Vlada RS, ab)

ODPRTJE NOVE PRORAČUNSKE POSTAVKE PRI NACIONALNI
AGENCIJI RS ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU
Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela sklep o odprtju nove proračunske postavke in
zagotovitvi pravic porabe ter uvrstitvi projekta »Interno zagotavljanje kakovosti EIQAS« v veljavni
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Načrt razvojnih programov 2015-2018 pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu.
Projekt

»Interno

zagotavljanje

kakovosti

EIQAS«

(ENHANCING

INTERNAL

QUALITY

ASSURANCE SYSTEMS se ukvarja z notranjim zagotavljanja kakovosti (IQA) v visokem šolstvu.
Vključuje deset partnerjev iz štirih držav (Portugalska, Poljska, Bolgarija in Slovenija) in združuje tako
nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu kot tudi visokošolske zavode. Sodelovanje
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu – NAKVIS na projektu je še
posebej pomembno predvsem zaradi okrepitve mednarodnega sodelovanja agencije in njene
primerjave z drugimi agencijami za kakovost (benchmarking), izmenjavo dobrih praks, sodelovanjem
z domačimi in tujimi visokošolskimi zavodi in študenti ter poenotenju razumevanja

novih

standardov ESG, ki so bili posodobljeni v maju 2015. ( Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI
TWIN CITY TOURISM ASSOCIATION VABI ŽUPANE POBRATENIH
MEST SVETA NA PRVI SESTANEK
Strokovnjaki globalnega turizma z izkušnjami na področju intenzivnega pobratenja mest so ustanovili
turistično zvezo pobratenih mest. Idejna zasnova je zbližati pobratena mesta širom sveta in jim
ponuditi strukturirano platformo za nadaljnje povezovanje, zlasti na področju turizma. Z izmenjavo
idej in konceptov se bodo pobratene občine lahko izpostavile kot turistično zanimive destinacije. Na
prvi sestanek 13. novembra 2015 v turško mesto Mersin organizatorji vabijo županje in župane mest,
ki imajo sklenjen sporazum o pobratenju. Dogodek bo potekal pod okriljem mednarodnih turističnih
zvez in organizacij, finančnih institucij in Zbornice za industrijo in trgovino mesta Mersin.
Tekom dvodnevnega srečanja bo govora o aktivnostih pobratenih mest na področju turizma,
njihovemu doprinosu k gospodarski sliki ter novih možnostih in praksah na tem področju. Ker je to
hkrati ustanovni sestanek se bo izvolilo predsedstvo novonastale svetovne organizacije pobratenih
mest, katere pisarne se nahajajo v Hannovru.
Več o dogodku in možnost registracije se nahaja na tej spletni povezavi: http://scits.org.

JAVNO NAROČILO IZ NASLOVA PODUKREPA M2.1 POMOČ PRI
UPORABI STORITEV SVETOVANJA
Objavljeno je javno naročilo iz naslova podukrepa M2.1 Pomoč pri uporabi storitev svetovanja.
Namen javnega naročila je izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode
ekološkega kmetovanja (Načrt PEK) za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leti 2015 in 2016.
Načrt PEK je v skladu z Uredbo o ukrepih prenosa znanja in svetovanja dokument, ki ga za
posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki se je odločilo za preusmeritev v prakse in metode ekološkega
kmetovanja, izdela izvajalec svetovanj in vsebuje vse informacije, ki jih kmetijsko gospodarstvo
potrebuje pri preusmeritvi v prakse in metode ekološkega kmetovanja.
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Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacja javnega naročila sta na voljo na spletnih
straneh MKGP. Rok za oddajo ponudb je 10. 9. 2015.

POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE
Dne, 31. 7. 2015, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni razpis iz naslova
podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.
Namen podpore je pomoč mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti.
Upravičenci so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let,
imajo ustrezno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo. Ta uredba določa tudi pogoje
za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, obravnavo vlog, pogoje za izplačilo sredstev,
obveznosti, finančne določbe, kontrole ter kršitve in sankcije. Okvirna višina razpisanih nepovratnih
sredstev znaša do vključno 12 mio eurov. Od tega za sklop A (mladi kmetje z zaposlitvijo na prevzeti
kmetiji) 8.400.000 eurov in za sklop B (ostali mladi kmetje) 3.600.000 eurov.
Javni razpis je zaprtega tipa. Vnos vlog v elektronski sistem in vlaganje vlog v fizični obliki bo možen
od prvega delovnega dne po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v uradnem listu, se
pravi od 24. 8. 2015 do 18. 9. 2015.
Razpisna dokumentacija.

RAZPIS: PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2015
Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURANATURA.SI bo letos že šestič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej
prejelo blizu 60 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva (blizu 250
nominacij).
Razpis je usklajen s kriteriji za podobna priznanja Europa Nostra. Skupaj z aktualnostmi je razpis
objavljen tudi na www.kultura-natura.si.
Gostitelj podelitve priznanj ter srečanja (dosedanjih) nagrajencev, nominirancev ter simpatizerjev /
podpornikov gibanja Kultura-natura.si bo že petič Gospodarsko razstavišče Ljubljana, to pot v
programu sejma NARAVA - ZDRAVJE v soboto, 7. novembra 2015.
Za dodatne informacije se obrnite na pkdslovenia@gmail.com; info@kultura-natura.si, 070 554 232; 04
533 61 20.

POVPRAŠEVANJE O POBRATENJU S SLOVENSKO OBČINO
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo odbora za pobratenje mest nemške občine KorntalMünchingen. Pri pobratenju gre za idejno zamisel dolgotrajnega prijateljstva dveh ali več mest
oziroma občin, izmenjavo izkušenj in medsebojno pomoč ter deljenje dobrih praks med njimi.
Zainteresirane občine si lahko:
- ogledate uradno spletno stran mesta ali
- se s konkretnimi vprašanji neposredno obrnete na elektronski naslov pascal.boudinet@de.bosch.com.
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Nemško mestece leži v okrožju Ludwigsburg, severozahodno od Stuttgarta, glavnega mesta
južnonemške zvezne dežele Baden-Würtemberg, oddaljenega le pol ure vožnje z avtomobilom.
Ustanovljeno je bilo 1. 1. 1975, z združitvijo mesta Korntal in skupnosti Münchingen. Danes v njem
prebiva približno 19.000 ljudi. Zaradi ugodne geografske lege mesto živi za naravo in urejeno okolje, s
čimer nudi tako svojim prebivalcem kot obiskovalcem različne možnosti za zdravo in aktivno
preživljanje prostega časa. Neposredna bližina Stuttgarta je tudi razlog za dobre prometne povezave,
ki omogočajo dodaten razvoj ter pridobitve na različnih področjih. Korntal-Münchingen že ima
izkušnje s pobratenji, in sicer v lanskem letu so obeležili 50. obletnico pobratenja s francoskim mestom
Mirande in belgijskim mestom Tubize.
Pri tem vas želimo opomniti, da EU spodbuja takšno sodelovanje tudi s sofinanciranjem v okviru
programa Evropa za državljane. S programom Evropska komisija spodbuja večjo vključitev
državljanov na vseh ravneh in z vseh vidikov skupnosti ter jim s tem omogoča sodelovanje pri
izgradnji vse bolj povezane Evrope. Na podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko
državljani neposredno sodelujejo, program Evropa za državljane promovira skupno evropsko
zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo in državljansko participacijo. Za obdobje
2014–2020 bo za program Evropa za državljane namenjenih 185.468.000,00 evrov sredstev. Več o tem
lahko najdete pri slovenski podporni točki.

LIFE - PROGRAM ZA OKOLJE IN PODNEBNE UKREPE
Komisija vabi pravne osebe s sedežem v Evropski uniji, da pošljejo svoje predloge na razpis programa
LIFE za leto 2015 NA PODROČJU okolje in podnebni ukrepi. Predloge lahko predložijo pravne osebe
s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni organi, podjetja in zasebne neprofitne organizacije
(vključno z NVO). V letu 2015 bodo tako v okviru podprograma za okolje kot podprograma
za podnebne ukrepe podprti »tradicionalni« projekti, pripravljalni projekti, integrirani projekti,
projekti tehnične pomoči in projekti za povečanje zmogljivosti. Roki prijave: »tradicionalni projekti:
15.9.2015, 1.10.2015 in 7. 10. 2015 (odvisno od sklopa, na katerega se prijavljate); pripravljalni projekti:
30. 10. 2015; integrirani projekti: 1.10.2015; projekti tehnične pomoči: 15.9.2015; projekti za povečanje
zmogljivosti: od dneva objave najkasneje do 30. 9. 2015. Več informacij lahko najdete tukaj. (bh)

NAPOVED POZIVA ZVEZE ALPE JADRAN
Zveza Alpe Jadran je napovedala časovnico jesenskega poziva za
sofinanciranje projektov. Prijave bodo možne od 6. septembra do 6. oktobra
2015. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi AAA-Application for funding
2015 in je informativnega značaja – lahko se spremeni!
Iz skupnega proračuna Zveze Alpe Jadran lahko zainteresirane občine,
društva in drugi subjekti zaprosijo za sredstva v treh oblikah:
1.

za pripravljalne stroške za prijavo projekta na EU-razpise (največji možni znesek je 5.000€)

2.

za izvedbo skupnega projekta (največji možni znesek je 20 % skupnih stroškov projekta ali
največ 4.000€)
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3.

za sponzorska sredstva (v višini največ 500€).

Prijavnice se bodo oddajale v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki najkasneje do 6.
oktobra 2015. Opise vizij, nalog in prednostnih ciljev posameznih tematskih skupin najdete na tej
povezavi (samo v angl. jeziku): TCPs. Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran:
http://www.alps-adriatic-alliance.org/

MOŽNOST ZA SODELOVANJE NA KONFERENCI ECOVATION V
GRADCU S POVRAČILOM STROŠKOV
Pri evropskem projektu Public Procurement of Innovation Platform Regionalni okoljski center (REC)
vodi modul o izmenjavi izkušenj. Modul je namenjen javnim naročnikom, da odpotujejo k
naprednejšim organizacijam, kjer pridobijo bolj poglobljeno razumevanje inovativnih pristopov pri
javnem naročanju (PPI). Z učenjem od drugih udeleženci razvijajo sposobnosti za izvajanje PPI ter
izkusijo tudi nove načine razmišljanja o problemih in rešitvah.
Po doseženem dogovoru z organizatorjem (Avstrijski center PPPI) se je projektna skupina PPI
platforme odločila financirati udeležbo na konferenci v okviru programa izmenjave izkušenj. Projekt
lahko krije potne in nastanitvene stroške, vendar le za omejeno število prosilcev.
Jezik konference je nemščina, kar pomeni, da morajo prijavljeni govoriti zadovoljivo nemščino. Več
informacij o konferenci 30. septembra 2015 je na voljo tukaj.
Iščejo predvsem udeležence iz novih držav članic. Če bi se želeli udeležiti tega srečanja, prosijo da
izpolnite obrazec (application form) in ga pošljete projektnemu timu (send it to the PPI Platform
team). Za več informacij kliknite tukaj

TEMATSKA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA KULTURO PRI ZVEZI ALPE
JADRAN
V namen izvajanja akcijske politike ''internacionalna kultura'' je avstrijska Štajerska prevzela
koordinacijo področja kulture znotraj Zveze Alpe Jadran (AAA). Glavni cilj novoustanovljene
Tematske koordinacijske točke za kulturo (TCP) je na področju sodobne umetnosti in kulture
povezovati umetnice in umetnike, kulturne delavke in delavce, kulturne ustanove, kot tudi sponzorje
in zainteresirane v kulturnem sektorju regij vključenih v AAA. Kot podporno okolje so servisna
struktura za med regijsko in transnacionalno sodelovanje, nudijo podporo pri skupnih projektih,
pomagajo pri iskanju partnerjev ter finančno pomagajo iz naslova skupnega proračuna AAA. Vse do
1. oktobra 2015 se lahko zainteresirani potegujete za sredstva.
Več najdete na tej povezavi.

V ISKANJU »EVROPSKE ZELENE PRESTOLNICE 2018« IN
»EVROPSKEGA ZELENA LISTA 2016«
Evropska komisija je odprla prijave za evropske prestolnice in mesta, ki se želijo prijaviti za
tekmovanje za 'Evropsko zeleno prestolnico 2018' in 'Evropski zeleni list 2016'. Obe nagradi se
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podeljujeta prestolnicam in mestom v Evropi, ki se lahko pohvalijo z okolju prijaznimi dosežki in
trajnostnim načrtom za svoje prebivalce v prihodnosti.
Za naziv 'Evropska zelena prestolnica 2018' se lahko potegujejo prestolnice z najmanj 100.000
prebivalci vseh članic EU, kandidatk za vstop v EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Manjša
evropska mesta vseh naštetih držav s številom prebivalcev med 20.000 in 100.000 pa imajo možnost
osvojiti naziv 'Evropski zeleni list 2016' za prizadevanja na področju okoljske ozaveščenosti
državljanov, zelene rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.
Rok za prijavo je 19. oktober 2015, prejemniki obeh nazivov pa bodo razglašeni junija 2016 na
slavnostni prireditvi v Ljubljani, Evropski zeleni prestolnici leta 2016.
Več informacij najdete na: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/.

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE PRAVNIM OSEBAM ZA
ELEKTRIČNA VOZILA
Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe
okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega
priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom
dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na
notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v
električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim
elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in
spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se
lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij
CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega,
tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s
podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km,
kategorije M1, N1.
Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne
osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni
podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za
prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj. (bh)

JAVNI POZIV ZA OBLIKOVANJE LOKALNIH PARTNERSTEV IN
PRIPRAVO SLR
MKGP in SVRK sta 26. 6. 2015 v Uradnem listu RS objavila javni poziv za oblikovanje lokalnih
partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja. Razpisanih sredstev je 95.782.281,19 EUR, rok za
prejem ponudb pa 26.06.2016. Vlagatelji lahko pridobite informacije o javnem razpisu na MKGP in na
spletni strani.
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PREGLED RAZPISOV TRANSNACIONALNIH PROGRAMOV IN
PROGRAMA INTERREG EUROPE
V letu 2015 bodo transnacionalni programi razpisali približno 280 mln. € iz ESRR za razvojne projekte
na področjih inovativnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljične družbe ter prometa.
Medregionalni program Interreg Europe pa bo razpisal 107 mln. € za razvojne politike in instrumente
na področjih inovativnosti in konkurenčnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljična
družba. V nadaljevanju podajamo kratek pregled razpisov po programih.
• Območje Alp: prva stopnja prvega razpisa je potekala med 25. 2. in 10. 4. 2015, prispelo je 219
prijav, od tega 201 veljavna. Na seji nadzornega odbora v Lyonu 23. 6. 2015 je bilo pogojno odobrenih
30 predlogov, ki bodo povabljeni k sodelovanju na drugi stopnji razpisa. V 29 predlogih sodeluje 50
slovenskih partnerjev. Informacije o rezultatih 1. stopnje razpisa daje skupni sekretariat programa.
Druga stopnja razpisa bo odprta 7.7. 2015 in bo trajala do 25. 9. Več informacij je na voljo na domači
strani programa in pri kontaktni točki – Janez Berdavs, tel. 01 400 3769, janez.berdavs@gov.si.
• Srednja Evropa: prva stopnja prvega razpisa je potekala med 12. 2. in 13. 4. 2015. Prispelo je 620
prijav, od tega 611 veljavnih. Predlogi so trenutno v fazi ocenjevanja; odločitev o prijavah, uvrščenih
na drugo stopnjo bo predvidoma sprejeta konec septembra letos. Druga stopnja razpisa bo
predvidoma potekala od 28. 9. do 27. 11. letos. Več informacij je na voljo na domači strani programa in
pri kontaktni točki – Janez Berdavs, tel. 01 400 3769, janez.berdavs@gov.si.
• Interreg Europe: informativna faza razpisa je potekala spomladi 2015, prvi razpis pa je odprt med
23. 6. in 31. 7. 2015. Več informacij je na voljo na domači strani programa in pri kontaktni točki – Duša
Sodnik, 01 400 3477 dusa.sodnik@gov.si ter Urška Trojar, 01 400 3475, urska.trojar@gov.si.
• Mediteran: 23. 6. 2015 je v Marseillu potekala otvoritvena konferenca programa, na kateri je
sodelovalo 750 udeležencev. Predstavitve so na voljo na tej povezavi. Program objavlja prvi razpis z
informativno fazo, ki traja od 23. 6. do 31. 8. 2015. Priročnik za prijavitelje bo predvidoma potrjen in
objavljen konec julija. Na spletni strani programa so že objavljene projektne naloge po tematskih
področjih (inovativnost, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri) in predstavitve z otvoritvene
konference, ki vsebujejo tudi vse ključne informacije, drugi dokumenti pa bodo postopoma objavljeni
na spletni strani programa preko poletja takoj, ko jih bo potrdil nadzorni odbor. Pri java na razpis za
modularne (tematske) projekte v okviru prioritet od 1 do 3 bo mogoča med 1.9. in 2. 11. 2015; razpis bo
enostopenjski. Razpis za horizontalne projekte bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma odprta
med 10. 11. 2015 in 11. 1. 2016; druga stopnja pa bo predvidoma odprta aprila 2016. Seminar za
horizontalne projekte bo potekal v Marseillu 22. 9. 2015. Informativni dan za slovenske prijavitelje bo
potekal v Ljubljani v sredo, 9. 9. 2015, od 9. do 14.30 ure. Prijave na informativni dan bodo odprte po
20. 8., o čemer vas bomo obvestili na spletni strani SVRK. Več informacij je na voljo na stari in novi
domači strani programa ter pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477, dusa.sodnik@gov.si.
• Podonavje: razpis bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma potekala med 23. 9. in 3. 11. 2015,
druga stopnja pa predvidoma med 1. 4. in 30. 4. 2016. Nacionalni informativni dan bo organiziran
predvidoma oktobra 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa
in pri kontaktni točki Miran Vatovec, 01 400 3697, miran.vatovec@gov.si.
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• Jadransko-jonski program: datum objave razpisa še ni znan. Več informacij je na voljo na spletni
strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477
dusa.sodnik@gov.si.

NOVICE DRUGIH
PREBIVALSTVO SLOVENIJE
Po podatkih Statističnega urada RS se je število prebivalcev Slovenije v prvem četrtletju leta 2015
zmanjšalo za 922, pri čemer se je število državljanov Slovenije zmanjšalo za 1.900 (0,1%), število tujih
državljanov pa se je povečalo za več kot 1.000 (1,0%). 1. aprila je 102.550 tujcev predstavljalo 5,0% vseh
prebivalcev Slovenije.
Prebivalstvo Slovenije je 1. aprila 2015 sestavljalo 1.021.819 moških in 1.040.133 žensk. Delež žensk
med državljani Slovenije je znašal 51,3% (ta delež sicer zelo počasi upada že vrsto let); med tujimi
državljani pa je bilo žensk 33,9% (delež se je v zadnjih štirih letih povečal za 4,5 odstotne točke). (Vir:
Statistični urad RS)

MEDOBČINSKI DELOVNI MIGRANTI IN IZRAZITO DELOVNE OBČINE
Med delovno aktivnimi osebami je bilo v letu 2014 več kot polovica medobčinskih delovnih
migrantov. Ob koncu leta 2014 je bilo v Sloveniji skoraj 392.000 medobčinskih delovnih migrantov, kar
je več kot polovica delovno aktivnega prebivalstva.
Delovno aktivnih oseb, ki imajo delovno mesto v občini prebivališča, je iz leta v leto manjše. Izrazito
delovne občine so tiste, ki imajo število delovnih mest vsaj za 16 % večje od števila delovno aktivnih
prebivalcev. Ob koncu leta 2014 je bilo 17 takšnih občin: Trzin, Šempeter – Vrtojba, Nazarje, Ljubljana,
Murska Sobota, Kidričevo, Zreče, Gornja Radgona, Celje, Novo mesto, Maribor, Lenart, Ptuj, Velenje,
Odranci, Nova Gorica in Idrija. Glede na prejšnje leto se je med izrazito delovne občine na novo
uvrstila le občina Odranci.
Od enajstih mestnih občin je bila v letu 2014 večina uvrščenih v kategorijo »izrazito delovne občine«.
Za vse mestne občine pa velja, da so imele več delovnih mest, kot so imele delovno aktivnih
prebivalcev. Delovne migracije med posameznimi statističnimi regijami niso tako pogoste kot na ravni
občin, saj zavzemajo regije večjo teritorialno območje.
Podatki za leto 2014 kažejo, da je bilo v Sloveniji delovno aktivnih okoli 2.500 tujcev dnevnih
migrantov, največ (okoli 1.400) jih je prihajalo iz Hrvaške in iz Italije (nekaj več kot 600). (Vir:
Statistični urad RS)

POROČILO EK O STRATEŠKEM SPREMLJANJU NACIONALNEGA
STRATEŠKEGA NAČRTA RAZVOJA PODEŽELJA 2007–2013
Evropska komisija je sprejela »Poročilo o strateškem spremljanju Nacionalnega strateškega načrta
razvoja podeželja 2007–2013«.
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Poročilo povzema letna poročila o napredku, podaja pa zlasti dosežke in rezultate Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije 2007–2013 glede na kazalnike, ki so bili določeni v nacionalnem
strateškem načrtu ter rezultate sprotnega vrednotenja vsakega programa. Poročilo. (Vir: MKGP)
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