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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) je Vlada Republike Slovenije na 160. redni seji dne 13. 12. 2017 pod točko 

14.13 sprejela naslednji

S K L E P

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

spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije  

I

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

Programa razvoja podeželja Republike Slovenije št. 00728-2/2015/4 z dne 3. 9. 2015, 

spremenjenim s Sklepom o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in 

imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije št. 

01101-1/2016/7 z dne 12. 5. 2016, Sklepom o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, 

nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike 

Slovenije št. 01101-1/2016/11 z dne 30. 3. 2017 ter dopolnjenim s Sklepom o dopolnitvi Sklepa 

o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa 

razvoja podeželja Republike Slovenije št. 01101-1/2016/15 z dne 8. 6. 2017, se v točki IV:

pod 1.:

točka d) spremeni tako, da se glasi:

»d) predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: 

Breda Štern, članica; Darko Sajko, namestnik;«,

za točko m) doda nova točka n), ki se glasi:

»n) predstavnik Ministrstva za javno upravo: 
Janez Žužek, član; Natalija Kralj, namestnica;«;-

pod 3.:

točka d) spremeni tako, da se glasi:

»d) predstavnik Združenja turističnih kmetij Slovenije: 

Venčeslav Tušar, član; Renata Kosi, namestnica;«,

za točko h) doda nova točka i), ki se glasi:

»i) predstavnik Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije: 

Marija Marinček, članica; Jože Ledinek, namestnik;«.
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II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju na Vladi Republike Slovenije. Sprejeti sklep se 

objavi na spletni strani Programa razvoja podeželja.

Snežana Džidić

namestnica generalne sekretarke

Prejmejo:

člani odbora za spremljanje–

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,–

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,–

Ministrstvo za okolje in prostor,–

Ministrstvo za finance,–

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,–

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,–

Ministrstvo za kulturo,–

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, –

Ministrstvo za infrastrukturo,–

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,–

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj,–

Statistični urad Republike Slovenije,–

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,–

Gospodarska zbornica Slovenije,–

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,–

Kmetijsko gozdarska zbornice Slovenije, –

Zadružna zveza Slovenije, –

Sindikat kmetov Slovenije, –

Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije,–

Zveza kmetic Slovenije,–

Zveza slovenske podeželske mladine, –

Čebelarska zveza Slovenije,–

Združenje turističnih kmetij Slovenije,–

Društvo za razvoj slovenskega podeželja,–

Zveza potrošnikov Slovenije, –

Plan B za Slovenijo,–

Združenje občin Slovenije, –

Skupnost občin Slovenije,–

Združenje mestnih občin Slovenije,–

Zveza lastnikov gozdov Slovenije,–

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja,–

Lokalna akcijska skupina,–

Ministrstvo za javno upravo–

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije.–

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Sektor za podporo dela KAZI–
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