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Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 

24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 

65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije sprejme 

S K L E P

o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za 

spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v 

Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

I

V Sklepu o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje 

Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki 

Sloveniji za obdobje 2014–2020 št. 01410-35/2015/4 z dne 8. 10. 2015, spremenjenem s sklepi 

št. 01410-35/2015/8 z dne 19. 5. 2016, št. 01410-18/2019/4 z dne 16. 5. 2019, in št. 01410-

18/2019/10, z dne 7. 11. 2019, se točki I in II spremenita tako, da se glasita:

»I

S tem sklepom se v skladu s prvim odstavkom 47. člena Uredbe Evropskega parlamenta in 

Sveta (EU) št. 1303/2013 z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za 

regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem 

skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o 

Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 

Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 

(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/558 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 

in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi 

evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 130 z dne 

24. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU) in za izvajanje Operativnega 

programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za 

obdobje 2014–2020, potrjenega z Izvedbenim sklepom C(2015) 5168 Komisije z dne 

22. 7. 2015 o odobritvi operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in 

ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, za podporo iz Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo CCI 2014 SI 14 MF OP 001, zadnjič spremenjenega z Izvedbenim 

sklepom C(2019) 6333 final Komisije z dne 27. 8. 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 

C(2015) 5168 Komisije z dne 22. 7. 2015 o odobritvi »operativnega programa za izvajanje 

Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020«, za 

podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji CCI2014SI14MFOP001,

ustanovi Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za 
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pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: odbor 

za spremljanje).

II

Odbor za spremljanje opravlja naloge iz 49. člena Uredbe 1303/2013/EU in 113. člena Uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 508/2014 z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu 

za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) 

št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/560 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in 

(EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor 

ribištva in akvakulture (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11).«.

II

Točka IV se spremeni tako, da se glasi:

»IV

Člane odbora za spremljanje v skladu s prvim odstavkom 48. člena Uredbe 1303/2013/EU 

sestavljajo predstavniki:

1. ministrstev, vladnih služb, uradov in javnih zavodov

a) štirje predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

– dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, predsednik,

– dr. Bojan Pahor, član; Barbara Žinko, namestnica,

– Matej Zagorc, član; dr. Polona Bunič, namestnica,

– Jernej Švab, član; Anže Ule, namestnik;

b) predstavnik Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 

ribištvo:

– Igor Simšič, član; Matjaž Kočar, namestnik;

c) predstavnik Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja:

– mag. Miran Mihelič, član; mag. Ervin Kosi, namestnik; 

č) predstavnik Ministrstva za infrastrukturo: 

– Jana Kuzman, članica; Arturo Steffe, namestnik; 

d) predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

– Alenka Ražman, članica; Marko Šiška, namestnik;

e) predstavnik Ministrstva za kulturo:

– Irena Marš, članica; Marjetka Martinovič, namestnica; 

f) predstavnik Ministrstva za finance:

– Špela Perme, članica; 

g) predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:
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– mag. Janez Topolšek, član; Krunoslav Karlovčec, namestnik; 

h) predstavnik Ministrstva za okolje in prostor:

– Barbara Simonič, članica; Danilo Šteblaj, namestnik; 

i) predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve:

– mag. Jasmina Adem - Grujič, članica; mag. Jasna Koblar, namestnica;

j) predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko:

– mag. Nataša Kobe Logonder, članica; Janika Gregorič Zečevič, namestnica;

k) predstavnik Statističnega urada Republike Slovenije:

– Barbara Kutin Slatnar, članica;

l) predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave:

– mag. Robert Turk, član; Tina Centrih, namestnica;

m) predstavnik Nacionalnega inštituta za biologijo:

– dr. Borut Mavrič, član; dr. Janja France, namestnica;

n) predstavnik Zavoda za ribištvo Slovenije:

– Edvard Avdič Mravlje, član; Bojan Marčeta, namestnik;

2. gospodarskih in socialnih partnerjev

a) predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije:

– Miha Štular, član;

b) predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije:

– Vladimir Ražman, član; Mate Matjaž, namestnik;

c) predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije:

– Nina Barbara Križnik, članica; dr. Tatjana Zagorc, namestnica;

3. lokalnih skupnosti

a) predstavnik Skupnosti občin Slovenije:

– Denis Bele, član; Ljubo Bertok, namestnik;

4. nevladnih organizacij

a) predstavnik Društva za proučevanje ptic in varstvo narave:

– Milan Vogrin, član; dr. Andrej Šorgo, namestnik;

b) predstavnik Zveze potrošnikov Slovenije: 

– Breda Kutin, članica; Marjana Peterman, namestnica;

c) predstavnik Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije:

– dr. Urša Koce, članica; dr. Damijan Denac, namestnik;

č) predstavnik Greenpeacea Slovenija:

– Nina Štros, članica;
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d) predstavnik Morigenosa - slovensko društvo za morske sesalce:

– Tilen Genov, član; Petra Podlesek, namestnica;

e) predstavnik Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij:

– dr. Polona Pengal, članica.«.

III

Ta sklep začne veljati s sprejetjem in se objavi na spletni strani Operativnega programa za 

izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–

2020.

dr. Božo Predalič
generalni sekretar

Prejmejo:
̶ člani odbora za spremljanje
̶ ministrstva in vladne službe
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