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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 in 163/22), za izvrševanje prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu 

(Uradni list RS, št. 115/06, 76/15, 69/17 in 44/22) ter 3. člena v zvezi z 10. členom Odloka o 

ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja programa evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo 

in akvakulturo za obdobje 2021–2027 (Uradni list RS, št. 12/23) je Vlada Republike Slovenije na 

35. redni seji dne 2. 2. 2023 pod točko 5.4 sprejela naslednji

S K L E P

o imenovanju članov in namestnikov Odbora za spremljanje programa za izvajanje evropskega 

sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021-2027

I.

V Odbor za spremljanje programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in 

akvakulturo za obdobje 2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: odbor za spremljanje programa 

ESPRA) se imenujejo naslednji člani in njihovi namestniki: 

1. ministrstev, vladnih služb, uradov, zavodov in inštitutov: 

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

 Irena Šinko, predsednica,

 Ana Le Marechal Kolar, članica; mag. Neža Sautet, namestnica,

 Jernej Švab, član; Melita Zgonc, namestnica,

 dr. Bety Breznik, članica; Anže Ule, namestnik;

b) predstavnik Ministrstva za naravne vire in prostor;

 Barbara Breznik, članica; Branka Tavzes, namestnica;

c) predstavnik Ministrstva za finance:

 Marina Dobraš, članica;

č) predstavnik Ministrstva za infrastrukturo:

 Mojca Kuhar, članica; Arturo Steffe, namestnik;

d) predstavnik Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj:

 Alja Dražumerič, članica; Vinko Žagar, namestnik;

e) predstavnik Ministrstva za kulturo:

 Mark Mistral, član; Helena Štih, namestnica;
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f) predstavnik Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport

 Simona Laznik, članica; Andreja Erdlen, namestnica;

g) predstavnik Ministrstva za zunanje in evropske zadeve:

 Tina Fink, članica; Jasna Koblar, namestnica;

h) predstavnik Ministrstva za vzgojo in izobraževanje:

 Ksenja Podpečan, članica; Janez Žužek, namestnik;

i) predstavnik Statističnega urada Republike Slovenije:

 Barbara Kutin, članica;

k) dva predstavnika Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja:

 Alenka Šesek, članica; Lea Lipovšek, namestnica,

 Aneta Absec, članica; Tanja Kolarič, namestnica;

l) predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave:

 Tina Centrih Genov, članica; Miha Naglič, namestnik;

m) predstavnik Nacionalnega inštituta za biologijo:

 Borut Mavrič, član; dr. Andreja Ramšak, namestnica;

n) predstavnik Zavoda za ribištvo Slovenije:

 dr. Kaja Pliberšek, članica; Edo Avdič, namestnik;

2. gospodarskih socialnih in regionalnih partnerjev:

a) predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije:

 Miha Štular, član; Ernest Peruš, namestnik;

b) predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice:

 Mate Matjaž, član; Sergej Pinter, namestnik;

c) predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije:

 Anita Jakuš, članica; Nina Barbara Križnik, namestnica;

č) predstavnik sektorja morskega gospodarskega ribolova:

 Tomaž Petvar, član; Nevio Vižintin, namestnik;

d) predstavnik sektorja akvakulture:

 Danijel Gospič, član; Janez Vidmar, namestnik;

3. nevladnih organizacij:

a) predstavnik Društva za proučevanje ptic in varstvo narave:

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

b) predstavnik Zveze potrošnikov Slovenije:

 Breda Kutnar, članica; Marjana Peterman, namestnica;

c) predstavnik Zavoda centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih 

organizacij – CNVOS:

 Matjaž Radin, član;
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d) predstavnik MORIGENOS – slovenskega društva za morske sesalce:

 Tilen Genov, član; Natalija Žlavs, namestnica;

4. lokalnih skupnosti:

a) predstavnik Skupnosti občin Slovenije:

 Robert Smrekar, član; Vlasta Kuzmički, namestnica;

b) predstavnik Združenja občin Slovenije:

 Katarina Čoklc, članica.

II.

Ta sklep začne veljati s sprejetjem.

Barbara Kolenko Helbl

generalna sekretarka

Prejmejo:

 s sklepom imenovani člani odbora in njihovi namestniki (o imenovanju jih obvesti organ, 

ki jih je predlagal v imenovanje),

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

 Ministrstvo za naravne vire in prostor,

 Ministrstvo za finance,

 Ministrstvo za infrastrukturo,

 Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj,

 Ministrstvo za kulturo,

 Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport,

 Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve,

 Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje,

 Statistični urad Republike Slovenije,

 Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,

 Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,

 Nacionalni inštitut za biologijo,

 Zavod za ribištvo Slovenije,

 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,

 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,

 Gospodarska zbornica Slovenije,

 Skupnost občin Slovenije,

 Združenje občin Slovenije,

 Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave,

 Zveza potrošnikov Slovenije,

 Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce,

 Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.
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