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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 326. dopisni seji dne 10. 2. 2022 pod točko 48 

sprejela naslednji

S K L E P 

1. V Odboru za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, 

ustanovljenem s Sklepom 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 sklepi št. 01101-1/2016/7 z dne 12. 5. 2016, 

št. 01101-1/2016/11 z dne 30. 3. 2017, št. 01101-1/2016/15 z dne 8. 6. 2017, št. 01101-

1/2016/25  z dne 31. 12. 2017, št. 01101-1/2018/5 z dne 19. 12. 2019 in št. 01101-

1/2021/6 z dne 18. 3. 2021, se:

 kot namestnika predsednika imenuje Anton Harej kot predstavnik Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;

 z mesta članice razreši Maša Žagar in namesto nje kot predstavnik Ministrstva 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenuje Branko Ravnik;

 z mesta namestnice razreši Marija Žamut in namesto nje kot predstavnik 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenuje Jože Ileršič;

 z mesta namestnika razreši Aleš Praček in namesto njega kot predstavnik 

Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja imenuje 

Matjaž Tratnik;

 z mesta članice razreši Špela Perme in namesto nje kot predstavnica Ministrstva 

za finance imenuje Marina Dobraš;

 kot namestnica imenuje Klavdija Štimec kot predstavnica Ministrstva za finance;

 z mesta namestnika razreši Igor Teršar in namesto njega kot predstavnica 

Ministrstva za kulturo imenuje Irena Marš; 

 z mesta članice razreši Nataša Kobe Logonder in namesto nje kot predstavnik 

Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

imenuje Marko Pukšič;

 z mesta namestnika razreši Vinko Žagar in namesto njega kot predstavnica 

Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

imenuje Anja Močnik;

 z mesta namestnice razreši Tatjana Zagorc in namesto nje kot predstavnica 

Gospodarske zbornice Slovenije imenuje Anita Jakuš;

 z mesta člana razreši Branko Ravnik in namesto njega kot predstavnik Kmetijsko 

gozdarske zbornice Slovenije imenuje Janez Pirc;

 z mesta člana razreši Rok Damijan in namesto njega kot predstavnica Zveze 

slovenske podeželske mladine imenuje Anja Mager;



 z mesta članice razreši Nataša Klemenčič Štrukelj in namesto nje kot 

predstavnica Čebelarske zveze Slovenije imenuje Tina Žerovnik;

 z mesta namestnice razreši Tanja Magdič in namesto nje kot predstavnica 

Čebelarske zveze Slovenije imenuje Petra Bračko.

2. Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembi Sklepa 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, spremenjenega s 

sklepi št. 01101-1/2016/7 z dne 12. 5. 2016, št. 01101-1/2016/11 z dne 30. 3. 2017, 

št. 01101-1/2016/15 z dne 8. 6. 2017, št. 01101-1/2016/25 z dne 31. 12. 2017, št. 01101-

1/2018/5 z dne 19. 12. 2019 in št. 01101-1/2021/6 z dne 18. 3. 2021.

                                                            Mag. Janja Garvas Hočevar

vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Prejmejo:

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

- Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

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

- Ministrstvo za finance

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

- Ministrstvo za infrastrukturo

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

- Ministrstvo za kulturo

- Ministrstvo za okolje in prostor

- Ministrstvo za javno upravo

- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

- Urad Republike Slovenije 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

- Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
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