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Neuradno prečiščeno besedilo Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju 

članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 

 

ki obsega: 

 

- Sklep 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 (sprejet 
na 51. redni seji Vlade) 
 

- Sklep 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 (sprejet na 87. redni seji Vlade) 
 

- Sklep 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 (sprejet na 128. redni seji Vlade) 

 

- Dopolnitev 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 (sprejet na 138. redni seji Vlade) 

 

- Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora 

za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije št. 01101-1/2016/25 z dne 

13. 12. 2017 (sprejet na 160. redni seji Vlade) 

 

- Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji in imenovanju članov Odbora za 

spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije  št. 01101-1/2018/5 z dne 

19. 12. 2019 (sprejet na 55. redni seji Vlade) 

 

- Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji in imenovanju članov Odbora za 

spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije št. 01101-1/2021/6 z dne 

18. 3. 2021 (sprejet na 65. redni seji Vlade) 

 

- Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji in imenovanju članov Odbora za 

spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije št. 01101-1/2021/10 z dne 

10. 2. 2022 (sprejet na 326. dopisni seji Vlade) 

 

- Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji in imenovanju članov Odbora za 

spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije št. 01101-3/2022/4 z dne 

25. 8. 2022 (sprejet na 12. redni seji Vlade) 
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S K L E P 

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

Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 

 

I 

S tem sklepom se v skladu s 73. členom Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 

347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/872 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede 

posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na izbruh COVID-19  (UL L št. 204 z dne 26. 6. 

2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU), ter prvim odstavkom 47. člena 

Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 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) 2020/1542 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

21. oktobra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede prilagoditve letnih predplačil za 

leta 2021 do 2023 (UL L št. 356 z dne 26. 10. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 

1303/2013/EU), in za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 

2014 – 2020, potrjenega z izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. 2. 2015 o odobritvi programa 

razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja CCI 2014 SI 06 RD NP 001, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom za 

izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020, potrjenega 

z izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. 2. 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja 

Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja CCI 

2014 SI 06 RD NP 001, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2020) 7655 

z dne 30. 10. 2020 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo 

iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa 

C(2015) 849, ustanovi Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 

(v nadaljnjem besedilu: odbor za spremljanje). 

 

 

II 

Odbor za spremljanje opravlja naloge iz 78. člena Uredbe 1698/2005/ES, 49. člena Uredbe 

1303/2013/EU in 74. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 

2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/791 z dne 27. 

aprila 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 

o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja  (UL L št. 

127 z dne 22. 5. 2015, str. 1). 

 

 

III 

Predsednik odbora za spremljanje je državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano, pristojen za kmetijstvo. 
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IV 

Člane odbora za spremljanje v skladu s 4. točko 77. člena Uredbe 1698/2005/ES in prvim 

odstavkom 48. člena Uredbe 1303/2013/EU sestavljajo predstavniki: 

 

1. ministrstev, vladnih služb, uradov in zavodov 

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

– Tatjana Buzeti, predsednica; dr. Darij Krajčič, namestnik, 

– Branko Ravnik, član; Marjeta Bizjak, namestnica, 

– Andreja Komel, članica; Jože Ileršič, namestnik; 

b) dva predstavnika Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 

podeželja: 

– Alenka Ivačič, članica; Matjaž Tratnik, namestnik,  

– Alenka Šesek, članica; Irena Matekovič, namestnica; 

c) predstavnik Ministrstva za okolje in prostor: 

– Marija Markeš, članica; Andrej Bibič, namestnik; 

             č)   predstavnik Ministrstva za finance: 

– Marina Dobraš, članica; Klavdija Štimec, namestnica; 

d) predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: 

– Simona Laznik, članica; Darko Sajko, namestnik; 

e) predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: 

– Valentina Vehovar, članica; 

f) predstavnik Ministrstva za kulturo: 

– Barbara Mlakar, članica; Irena Marš, namestnica; 

g) predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:  

– Tatjana Pezdir, članica; Maja Glücks, namestnica;  

h) predstavnik Ministrstva za infrastrukturo:  

– Peter Dolinar, član;  

i) predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko:  

– Marko Pukšič, član; Anja Močnik, namestnica;  

j) predstavnik Urada RS za makroekonomske analize in razvoj:  

– Mateja Kovač, članica;  

k) predstavnik Statističnega urada Republike Slovenije:  

– Irena Žaucer, članica; Barbara Kutin Slatnar, namestnica;  

l) predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave: 

 Mateja Žvikart, članica; Martina Kačičnik Jančar, namestnica; 

m) predstavnik Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj 

podeželja: 

 Matjaž Ribaš, član; Tjaša Kariš, namestnica; 

n) predstavnik Ministrstva za javno upravo:  

 Jože Vojković, član; Natalija Kralj, namestnica; 

 

2. gospodarskih in socialnih partnerjev  

a) predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije:  

– Nina Barbara Križnik, članica; Anita Jakuš, namestnica;  

b) predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije:  

– Branko Meh, član; Maja Rigač, namestnica;  

c) predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije:  

– Janez Pirc, član; Anton Jagodic, namestnik;  

             č)   predstavnik Zadružne zveze Slovenije:  

– Alenka Marjetič Žnider, članica; Katarina Brumat, namestnica;  
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d) predstavnik Sindikata kmetov Slovenije:  

– Anton Medved, član; Jernej Redek, namestnik;  

 

3. nevladnih organizacij  

a) predstavnik Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije:  

– Blaž Blažič, član; Tomaž Jančar, namestnik;  

b) predstavnik Zveze kmetic Slovenije:  

– Irena Ule, članica; Jožica Gričnik, namestnica;  

c) predstavnik Zveze slovenske podeželske mladine:  

– Anja Mager, članica; Doris Letina, namestnica;  

             č)   predstavnik Čebelarske zveze Slovenije:  

– Tina Žerovnik, članica; Petra Bračko, namestnica;  

d) predstavnik Združenja turističnih kmetij Slovenije:  

– Matija Vimpolšek, član; Renata Kosi, namestnica;  

e) predstavnik Društva za razvoj slovenskega podeželja:  

– Luka Juvančič, član; Aleš Zidar, namestnik;  

f) predstavnik Zveze potrošnikov Slovenije:  

– Breda Kutin, članica; Marjana Peterman, namestnica;  

g) predstavnik Plana B za Slovenijo:  

– Uroš Brankovič, član; Sašo Obolnar, namestnik;  

h) predstavnik Zveze lastnikov gozdov Slovenije: 

– Miha Koprivnikar, član; Janko Mazej, namestnik; 

i) predstavnik Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije:  

– Marija Marinček, članica; Jože Ledinek, namestnik; 

 

 

4. lokalnih skupnosti  

a) predstavnik Združenja občin Slovenije:  

– Rajko Meserko, član; Jože Hladnik, namestnik;  

b) predstavnik Skupnosti občin Slovenije:  

– Patricia Čular, članica; Klaudija Šadl Jug, namestnica; 

c) predstavnik Združenja mestnih občin Slovenije:  

– Ivana Štrkalj, članica; Peter Geršič, namestnik; 

 

5. lokalnih akcijskih skupin 

 Roman Medved, član; Helena Čuk, namestnica. 

 

V 

Predstavniki Evropske komisije imajo v odboru za spremljanje svetovalno vlogo.  

 

VI 

Predstavniki Računskega sodišča Republike Slovenije imajo v odboru za spremljanje 

opazovalno vlogo. 

 

VII 

Člane odbora za spremljanje v primeru odsotnosti ali zadržanosti na sejah odbora za 

spremljanje nadomeščajo imenovani oziroma pisno pooblaščeni namestniki. 

 

VIII 
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Odbor za spremljanje ima sekretariat, ki skrbi za koordinacijo opravljanja vsebinskih nalog. 

Sekretariat odbora za spremljanje imenuje minister pristojen za kmetijstvo. 

 

IX 

Sekretariat stalno spremlja udeležbo članov odbora za spremljanje na sejah in o tem redno 

poroča odboru za spremljanje na sejah. 

 

X 

Materialne in tehnične pogoje za delovanje odbora za spremljanje in njegovega sekretariata 

zagotavlja ministrstvo pristojno za kmetijstvo. 

 

XI 

Člani odbora za spremljanje, njihovi namestniki in ostali vabljeni za sodelovanje na sejah 

odbora za spremljanje s strani odbora za spremljanje ne prejmejo povračila potnih stroškov in 

sejnin. 

XII 

Organizacijo in način delovanja odbora za spremljanje in njegovega sekretariata odbor za 

spremljanje podrobneje uredi s poslovnikom. 

 

 

XIII 

Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in 

imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za 

obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 18/09, 22/10, 45/10, 43/11, 35/12, 74/13, 30/15 in 35/15) 

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

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 

30/15). 

 

XIV. 

Ta sklep začne veljati s sprejetjem in se objavi na spletni strani Programa razvoja podeželja 

(www.skp.si). 

 

 

 

Barbara Kolenko Helbl 

generalna sekretarka 
 

 

Vročiti: 

- članom Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije. 

 

http://www.skp.si/

