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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, 47/12 – ZDU-1G, 

65/14 in 55/17) in tretjega odstavka 3. člena Uredbe o ustanovitvi Odbora za spremljanje 

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (Uradni 

list RS, št. 61/20) Vlada Republike Slovenije sprejme

S K L E P

V Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020 se imenujejo:

1. predstavniki ministrstev, služb in uradov:

– Monika Kirbiš Rojs, predstavnica Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko, predsednica;

– Sibil Klančar, predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica;

– Evelyn Filip, predstavnica Ministrstva za finance, članica;

– Darko Trajanov, predstavnik Ministrstva za infrastrukturo, član;

– Bojan Dejak, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, član;

– Magdalena Šverc, predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti, članica;

– Urška Keše, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

članica;

– Janez Žužek, predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, član;

– Maja Udovič, predstavnica Ministrstva za kulturo, članica;

– Mojca Presečnik, predstavnica Ministrstva za zdravje, članica;

– Katarina Zadnik, predstavnica Ministrstva za pravosodje, članica;

– Mateja Mahkovec, predstavnica Ministrstva za javno upravo, članica;

– Alenka Kajzer, predstavnica Urada Republike Slovenije za makroekonomske 

analize in razvoj, članica;

– Sanja Cvajdik, predstavnica Statističnega urada Republike Slovenije, članica.

2. predstavniki gospodarskih in socialnih partnerjev:

– Staša Baloh Plahutnik, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, članica;

– Danijel Lamperger, predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, član;

– Laura Weber, predstavnica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, članica;

– Emil Kumer, predstavnik Konfederacije novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost, 

član;

– Nina Mežan, predstavnica Konfederacije sindikatov Slovenije – PERGAM, članica;

– Barbara Hrovatin, predstavnica Združenja delodajalcev Slovenije, članica.

3. predstavniki nevladnih organizacij in področja enakosti:

– Urška Nardoni, predstavnica Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, članica;
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– Tony Mlakar, Alpe Adria Green, predstavnik Mednarodnega društva za varstvo 

okolja in narave, član.

4. predstavniki urbanega razvoja in sveta regij:

– Saša Aleksander Arsenovič, predstavnik Razvojnega sveta kohezijske regije 

Vzhodna Slovenija, član;

– Lilijana Madjar, predstavnica Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna 

Slovenija, članica;

– Robert Smrdelj, predstavnik Združenja občin Slovenije, član;

– Boris Keuc, predstavnik Skupnosti občin Slovenije, član;

– Zdenka Šimonovič, predstavnica Združenja mestnih občin Slovenije, članica.

5. predstavniki invalidskih organizacij:

– Matej Žnuderl, predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in 

Zavoda invalidskih podjetij Slovenije, član.

II

Ta sklep začne veljati s sprejetjem. 

Mag. Janja Garvas Hočevar

vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Prejmejo:

 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

 Ministrstvo za okolje in prostor,

 Ministrstvo za infrastrukturo,

 Ministrstvo za finance,

 Ministrstvo za zdravje,

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

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

 Ministrstvo za kulturo,

 Ministrstvo za javno upravo,

 Ministrstvo za pravosodje,

 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, 

 Statistični urad Republike Slovenije, 

 Gospodarska zbornica Slovenije, 

 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 

 Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 

 Konfederacije novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost, 

 Konfederacije sindikatov Slovenije – PERGAM, 

 Združenje delodajalcev Slovenije, 

 Varuh človekovih pravic Republike Slovenije,

 Alpe Adria Green, Mednarodno društva za varstvo okolja in narave,

 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija,

 Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija,
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 Združenje občin Slovenije, 

 Skupnost občin Slovenije, 

 Združenje mestnih občin Slovenije,

 Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije,

 Zavod invalidskih podjetij Slovenije. 
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