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Na podlagi sedmega 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, 55/17 in 163/22) ter 15. in 17. člena Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na 

področju azila, migracij in vključevanja, notranje varnosti ter evropskega integriranega upravljanja 

meja v programskem obdobju 2021–2027 (Uradni list RS, št. 14/23) Vlada Republike Slovenije 

sprejme

S K L E P

o imenovanju članov in namestnikov Odbora za spremljanje programa Sklada za azil, migracije 

in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno 

podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

I

V Odbor za spremljanje programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za 

notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko 

politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja (v nadaljnjem besedilu: Odbor za 

spremljanje) se imenujejo:

a) z ministrstev, vladne službe in organa v sestavi:

1. pet predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve:

– državna sekretarka Tina Heferle, predsednica in Erik Kern, namestnik predsednice;

– dr. Simona Brešćanski, članica in Uroš Rojšek, namestnik članice;

– Olga Cedilnik, članica in mag. Simona Gerjevič, namestnica članice;

– Nataša Potočnik, članica in Pina Stepan, namestnica članice;

– Tjaša Škreblin, članica in Damijan Janežič, namestnik članice;

2. en predstavnik Policije: 

– Tomaž Pečjak, član in Klavdija Zajc, namestnica člana;

3. en predstavnik Ministrstva za zunanje in evropske zadeve:

– mag. Viktor Mlakar, član in mag. Mitja Bensa, namestnik člana;

4. en predstavnik Ministrstva za obrambo:

– mag. Boštjan Pavlin, član in Tea Kranjc, namestnica člana;
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5. en predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov:

– Mateja Fabina, članica in Luka Vodopivec, namestnik članice;

6. en predstavnik Ministrstva za finance:

– mag. Evelyn Filip, članica in Mirjana Matić, namestnica članice;

b) s strani partnerjev:

1. en predstavnik lokalnih skupnosti:

– Roman Fortuna, skupni predstavnik Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije 

in Združenja mestnih občin Slovenije, član;

2. en predstavnik regionalnih razvojnih agencij:

– Nataša Šterban Bezjak, predstavnica Združenja regionalnih razvojnih agencij Slovenije, 

članica in mag. Liljana Drevenšek, predstavnica Združenja regionalnih razvojnih agencij 

Slovenije, namestnica članice;

3. dva predstavnika ekonomskih in socialnih partnerjev: 

– Marko Jare, predstavnik delodajalskih organizacij, imenovanih v Ekonomsko-socialni 

svet, član;

– Tjaša Škedelj, predstavnica sindikalnih organizacij, imenovanih v Ekonomsko-socialni 

svet, članica in Marko Tanasić, predstavnik sindikalnih organizacij, imenovanih v 

Ekonomsko-socialni svet, namestnik članice;

4. en predstavnik nevladnih organizacij:

– Tina Divjak, predstavnica reprezentativnih nevladnih organizacij s področja migrantske 

problematike ter zagotavljanja enakosti in človekovih pravic, članica;

5. en predstavnik invalidskih organizacij:

– Aleš Jeraj, predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, član in Milan 

Kotnik, predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, namestnik 

člana;

6. en predstavnik raziskovalnih organizacij in en predstavnik univerz:

– prof. dr. Mateja Sedmak, predstavnica Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov 

Slovenije, članica,

– Aleš Bučar Ručman, predstavnik Rektorske konference Republike Slovenije, član in prof. 

dr. Simona Kustec, predstavnica Rektorske konference Republike Slovenije, namestnica 

člana.
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II

Ta sklep začne veljati s sprejetjem in se objavi na enotnem spletnem portalu Ministrstva za 

kohezijo in regionalni razvoj. 

Barbara Kolenko Helbl

generalna sekretarka

Prejmejo:

 s sklepom imenovani (o imenovanju jih obvesti organ, ki jih je predlagal v imenovanje)

 Ministrstvo za notranje zadeve

 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija

 Ministrstvo za finance

 Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

 Ministrstvo za obrambo

 Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

 Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS

 Ekonomsko-socialni svet

 Skupnost občin Slovenije

 Združenje občin Slovenije

 Združenje mestnih občin Slovenije

 Združenje regionalnih razvojnih agencij Slovenije

 Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

 Rektorska konferenca Republike Slovenije

 Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije

 Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
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