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Številka: 342-17/2017/402

Datum: 2. 2. 2023

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 
12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21 in 153/22) za izvajanje 71. členom Uredbe (EU) 
2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, 
Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih 
pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument 
za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 
159), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/67 z dne 20. oktobra 2022 
o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo 
standardiziranih neprilagojenih metodologij in načinov vzorčenja, da se zajame eno ali več 
programskih obdobij (UL L št. 7 z dne 10. 1. 2023, str. 1) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano izdaja

S K L E P

o imenovanju članov Organa upravljanja programa za izvajanje evropskega sklada za 
pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021-2027

I.
V Organ upravljanja se imenujejo:

1. Širši organ upravljanja

Vodja Organa upravljanja: 

- Ana Le Marechal Kolar, generalna direktorica Direktorata za hrano in ribištvo.

Usmerjevalni odbor:

- Jernej Švab, vodja Operativne podpore,
- Urška Keše, Direktorat za kmetijstvo,
- Božena Majzovski, Sekretariat, Služba za proračun in finance,
- Anita Mesec Ogrin, Direktorat za hrano in ribištvo, Sektor za pravno sistemske zadeve s 

področja hrane, ribištva, veterinarstva in varstva rastlin,
- Alenka Kavčič, Sekretariat, Služba za javna naročila,
- Alenka Šesek, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Sektor za razvoj 

podeželja,

2. Operativna podpora

Sekretariat OP ESPR 2014-2020:

- Jernej Švab, vodja Sekretariata in koordinator informacijskega sistema SFC2021,
- mag. Neža Sautet, koordinacija in vrednotenje programa,
- Nives Otoničar, obvladovanje tveganj in goljufij,
- Tim Berginc, zagotavljanje spremljanja in poročanje o izvajanju programa,
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- Melita Zgonc, finančne zadeve,
- Petra Filipi, skrbnik za komuniciranje programa

Odgovorne osebe za izvajanje aktivnosti in lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v 
nadaljnjem besedilu: CLLD):

 Melita Zgonc,
 Nataša Lipovec,
 Tim Berginc,
 Nives Otoničar,
 Simona Dolinšek,
 Borut Kosi,
 dr. Polona Bunič,
 mag. Neža Sautet,
 Petra Filipi,
 dr. Bety Breznik,
 Snežana Dolenc.

Koordinator tehnične pomoči:

- Melita Zgonc

3. Skupina za preverjanje in nadzor:

- Anže Ule in
- Samo Matjan.

II.

Člani Organa opravljanja opravljajo naloge, določene v Sklepu o imenovanju Organa upravljanja 

programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021-

2027 št. 342-17/2017/373 z dne 2. 2. 2023. 

III.

(1) Člani Organa upravljanja so imenovani za čas izvajanja programa za izvajanje evropskega 

sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021-2027, to je do 31. 12. 2030.

(2) Člani Organa upravljanja morajo spoštovati roke za izvedbo nalog, kot jih določi vodja Organa 

upravljanja. V primeru neizpolnjevanja svojih nalog člani odgovarjajo vodji Organa upravljanja.

IV.

Člani Organa upravljanja opravljajo naloge v Organu opravljanja v okviru svojih rednih delovnih 

obveznosti. V primeru preseganja pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečne delovne 

obremenjenosti članov Organa upravljanja, vodja organa upravljanja člane oceni in predlaga 

predstojniku, da odredi povečan obseg dela.

V.
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Ta sklep velja od dneva podpisa ministrice in velja do preklica oziroma najpozneje do 31. 12.

2030.

Pripravila:          Irena Šinko

mag. Neža Sautet     ministrica

podsekretarka

Sklep prejmejo po elektronski pošti:

- ana.lemarechal-kolar@gov.si,

- tim.berginc@gov.si,

- bety.breznik@gov.si,

- polona.bunic@gov.si,

- simona.dolinsek@gov.si,

- petra.filipi@gov.si,

- anita.mesec-ogrin@gov.si,

- alenka.kavcic@gov.si,

- borut.kosi51@gov.si,

- alenka.sesek@gov.si

- natasa.lipovec@gov.si,

- bozena.majzovski@gov.si,

- nives.otonicar@gov.si,

- neza.sautet@gov.si,

- jernej.svab@gov.si,

- anze.ule@gov.si,

- samo.matjan@gov.si,

- melita.zgonc1@gov.si,

- snežana.dolenc@gov.si
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