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VLADA
230. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o skupnih 

določbah o skladih na področju evropske 
kohezijske politike v delu, ki ureja ustanovitev 
Odbora za spremljanje Programa evropske 
kohezijske politike v obdobju 2021–2027

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

U R E D B O
o izvajanju uredbe (EU) o skupnih določbah  
o skladih na področju evropske kohezijske 
politike v delu, ki ureja ustanovitev Odbora  

za spremljanje Programa evropske kohezijske 
politike v obdobju 2021–2027

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) št. 2021/1060 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o dolo-
čitvi 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, mi-
gracije 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) 2022/2175 z dne 5. av-
gusta 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo stroškov na enoto 
in določitvijo zneskov za financiranje, ki ni povezano s stroški, 
za nekatere operacije za lažje vključevanje mladih na trg dela, 
v izobraževanje in družbo v okviru pobude ALMA („Aim, Learn, 
Master, Achieve“) (UL L št. 286 z dne 8. 11. 2022, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1060/EU), in v skladu 
z njenima 38. in 39. členom ustanovi Odbor za spremljanje 
Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 
(v nadaljnjem besedilu: odbor za spremljanje).

2. člen
(naloge)

Odbor za spremljanje opravlja naloge, opredeljene v 
40. členu Uredbe 2021/1060/EU.

3. člen
(sestava odbora za spremljanje)

(1) V odbor za spremljanje se imenujejo naslednji člani:
1. z ministrstev in vladnih služb:
– državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni 

razvoj, predsednik,
– trije predstavniki Ministrstva za kohezijo in regionalni 

razvoj,
– en predstavnik Ministrstva za gospodarstvo, turizem 

in šport,
– dva predstavnika Ministrstva za finance,
– en predstavnik Ministrstva za digitalno preobrazbo,
– en predstavnik Ministrstva za infrastrukturo,
– en predstavnik Ministrstva za okolje, podnebje in ener-

gijo,
– en predstavnik Ministrstva za naravne vire in prostor,
– en predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti,
– en predstavnik Ministrstva za solidarno prihodnost,
– en predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano,
– en predstavnik Ministrstva za visoko šolstvo, znanost 

in inovacije,
– en predstavnik Ministrstva za vzgojo in izobraževanje,
– en predstavnik Ministrstva za kulturo,
– en predstavnik Ministrstva za zdravje,
– en predstavnik Ministrstva za pravosodje,
– en predstavnik Ministrstva za javno upravo,
– en predstavnik Urada Republike Slovenije za makroe-

konomske analize in razvoj,
– en predstavnik Statističnega urada Republike Slovenije;
2. gospodarskih in socialnih partnerjev:
– en predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
– en predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
– en predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
– en predstavnik Konfederacije novih sindikatov Slovenije 

– Neodvisnost,
– en predstavnik Konfederacije sindikatov Slovenije – 

PERGAM,
– en predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije;
3. nevladnih organizacij in področja enakosti:
– en predstavnik Varuha človekovih pravic Republike 

Slovenije,
– en predstavnik Zagovornika načela enakosti,
– en predstavnik Zavoda Center za informiranje, sodelo-

vanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS,
– en predstavnik nevladnih okoljevarstvenih organizacij,
– en predstavnik Transparency International Slovenia – 

društvo Integriteta,
– en predstavnik Mladinskega sveta Slovenije;
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4. regionalnih, lokalnih, mestnih in drugih javnih organov:
– en predstavnik Razvojnega sveta kohezijske regije 

vzhodna Slovenija,
– en predstavnik Razvojnega sveta kohezijske regije za-

hodna Slovenija,
– en predstavnik Združenja občin Slovenije,
– en predstavnik Skupnosti občin Slovenije,
– en predstavnik Združenja mestnih občin Slovenije,
– en predstavnik Regionalne razvojne agencije Zasavje, 

Zagorje ob Savi,
– en predstavnik Razvojne agencije Savinjsko-šaleške 

regije, d. o. o.;
5. invalidskih organizacij:
– en predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organi-

zacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije;
6. raziskovalnih organizacij in univerz:
– en predstavnik Rektorske konference Republike Slo-

venije.
(2) Člane odbora za spremljanje imenuje Vlada Republike 

Slovenije.

4. člen
(drugi udeleženci)

Pri delu odbora za spremljanje v svetovalni vlogi in vlogi 
spremljanja sodelujejo predstavniki Evropske komisije in pred-
stavnik Evropske investicijske banke. Predstavnik Evropske 
investicijske banke lahko sodeluje pri delu odbora za spre-
mljanje v svetovalni vlogi za tisti del programa, h kateremu pri-
speva svoja sredstva Evropska investicijska banka. Preostalim 
nečlanom se omogoči sodelovanje v odboru za spremljanje, če 
jim to omogoča poslovnik, vendar ti nimajo pravice glasovanja.

5. člen
(nadomeščanje)

Člane odbora za spremljanje v primeru njihove odsotnosti 
ali zadržanosti na sejah odbora za spremljanje nadomeščajo 
namestniki, ki jih član ali predstojnik institucije, ki je člana ime-
novala, pisno pooblasti.

6. člen
(sekretariat odbora za spremljanje)

Odbor za spremljanje ima sekretariat, ki skrbi za koordina-
cijo opravljanja vsebinskih nalog. Sekretarja sekretariata odbo-
ra za spremljanje imenuje predsednik odbora za spremljanje.

7. člen
(materialni in tehnični pogoji)

Materialne in tehnične pogoje za delovanje odbora za 
spremljanje in njegovega sekretariata zagotavlja Ministrstvo za 
kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije.

8. člen
(poslovnik)

Organizacijo in način delovanja odbora za spremljanje in 
njegovega sekretariata odbor za spremljanje podrobneje uredi 
s poslovnikom.

KONČNA DOLOČBA

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-2/2023
Ljubljana, dne 26. januarja 2023
EVA 2023-1630-0002

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

231. Uredba o izvzemu prirediteljev klasičnih iger 
na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje 
in preprečevanje pranja denarja in financiranja 
terorizma

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o prepreče-
vanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, 
št. 48/22 in 145/22) Vlada Republike Slovenije izdaja 

U R E D B O
o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo  

iz izvajanja ukrepov za odkrivanje  
in preprečevanje pranja denarja  

in financiranja terorizma

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa prireditelje iger na srečo iz 17. točke pr-
vega odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja 
in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22; v 
nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-2), pri katerih obstaja nizko tve-
ganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, ki se v celoti 
ali delno izvzamejo iz izvajanja ukrepov, ki se nanašajo na 
naloge in obveznosti iz drugega odstavka 17. člena ZPPDFT-2.

2. člen
(občasni prireditelj)

Društva in neprofitne humanitarne organizacije s sede-
žem na območju Republike Slovenije, ki občasno priredijo kla-
sično igro na srečo na podlagi zakona, ki ureja prirejanje iger na 
srečo, se v celoti izvzamejo iz izvajanja ukrepov po ZPPDFT-2.

3. člen
(trajni prireditelj)

(1) Prireditelj, ki trajno prireja klasične igre na srečo na 
podlagi koncesije Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: prireditelj), se deloma izvzame iz izvajanja ukrepov za 
poznavanje stranke (v nadaljnjem besedilu: pregled stranke).

(2) Prireditelj pri sklepanju poslovnega razmerja ali opra-
vljanju transakcij opravi pregled stranke na način in ob pogoju, 
kot je določen s to uredbo.

4. člen
(pregled stranke)

Pregled stranke iz prejšnjega člena obsega naslednje 
ukrepe:

1. ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke (v na-
daljnjem besedilu: igralec) ob vplačilu denarnega zneska za 
udeležbo v klasični igri na srečo v vrednosti 2.000 eurov ali 
več ali izplačilu dobitka pri transakcijah v vrednosti 2.000 eurov 
ali več;

2. ob registraciji igralca za udeležbo v sistemu prirejanja 
iger na srečo, ki se prirejajo po internetu ali drugih telekomu-
nikacijskih sredstvih, se pregled stranke opravi tako, kot je 
določeno za registracijo igralca v pravilniku, ki ureja prirejanje 
iger na srečo po internetu ali drugih telekomunikacijskih sred-
stvih. Igralec mora ob registraciji v prijavi vpisati tudi podatke o 
davčni številki in podatke o veljavnem osebnem dokumentu, na 
podlagi katerega je mogoče preveriti njegovo istovetnost (šte-
vilka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta);

3. spremljanje poslovnih aktivnosti igralca tako, kot je 
predpisano v 4. točki prvega odstavka 21. člena ZPPDFT-2.

5. člen
(poglobljeni pregled stranke)

(1) Pri izvajanju postopkov iz prejšnjega člena prireditelj 
vzpostavi ustrezen sistem upravljanja tveganj, ki vključuje tudi 
postopek, s katerim ugotavlja, ali je igralec politično izposta-
vljena oseba.
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(2) Ukrepe poglobljenega pregleda stranke prireditelj izva-
ja tudi v primeru neobičajnih transakcij iz 55. člena ZPPDFT-2.

(3) Prireditelj opravi poglobljeni pregled stranke tudi, ka-
dar oceni, da igralec, poslovno razmerje, transakcija, produkt, 
storitev, distribucijska pot, država ali geografsko območje pred-
stavljajo povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje 
terorizma.

(4) Postopki iz prejšnjega odstavka morajo v skladu z 
ZPPDFT-2 temeljiti na oceni tveganja za pranje denarja in 
financiranje terorizma, ki jih prireditelj določi v svojem notra-
njem aktu.

KONČNA DOLOČBA

6. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-35/2023
Ljubljana, dne 26. januarja 2023
EVA 2022-1611-0064

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

232. Uredba o dopolnitvi Uredbe o spremembah 
in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa 
naložbe v osnovna sredstva in podukrepa 
podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
ter predelavo, mobilizacijo in trženje 
gozdarskih proizvodov iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22 in 130/22 – 
ZPOmK-2) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o spremembah  

in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa 
naložbe v osnovna sredstva in podukrepa 

podpora za naložbe v gozdarske tehnologije  
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih 

proizvodov iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

1. člen
V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvaja-

nju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora 
za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 121/21) se v 57. členu za drugim odstavkom dodata nova, 
tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je rok za vlo-
žitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 30. junij 2024 za 
zahtevke, ki bodo vloženi na naslednje javne razpise:

– 1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 93/20),

– 12. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi pro-
izvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči (Uradni list 
RS, št. 97/20 in 119/20),

– 14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev 
kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na 
področju zaščite rejnih živali (Uradni list RS, št. 101/20 in 
145/20),

– javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture 
iz PRP 2014–2020 za leto 2020 (Uradni list RS, št. 101/20),

– 13. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali 
na paši pred velikimi zvermi (Uradni list RS, št. 104/20),

– 6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v 
predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 
2020 (Uradni list RS, št. 104/20),

– javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehani-
zacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 
za leto 2020 (Uradni list RS, št. 104/20),

– 15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi 
kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izbolj-
šanju okolja (Uradni list RS, št. 108/20),

– javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko 
predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 (Uradni list RS, 
št. 108/20),

– 16. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za nalož-
be v kmetijska gospodarstva za leto 2020 (Uradni list RS, 
št. 157/20) in

– 17. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za nalož-
be v kmetijska gospodarstva za leto 2020 (Uradni list RS, 
št. 157/20).

(4) Upravičence, ki še niso vložili zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev na podlagi javnih razpisov iz prejšnjega od-
stavka, ARSKTRP po uradni dolžnosti, najpozneje v 30 dneh 
od uveljavitve te uredbe, obvesti o spremembi roka za vložitev 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s prejšnjim 
odstavkom.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-34/2023
Ljubljana, dne 26. januarja 2023
EVA 2022-2330-0110

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

233. Uredba o dopolnitvah Uredbe o določitvi cen 
zemeljskega plina iz plinskega sistema

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. toč-
ke 9. člena ter 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list 
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o določitvi cen 

zemeljskega plina iz plinskega sistema

1. člen
V Uredbi o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega 

sistema (Uradni list RS, št. 98/22 in 138/22) se v 1. členu v pr-
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vem odstavku za besedilom »za plin za proizvodnjo toplote za 
gospodinjske odjemalce« dodata vejica in besedilo »osnovne 
socialne službe, vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove«.

2. člen
V 3. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odsta-

vek, ki se glasi:
»(4) Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljske-

ga plina, ki je potreben za proizvodnjo toplote za osnovne 
socialne službe, vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove, 
za distributerje toplote je 0,079 €/kWh.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Najvišja dovoljena cena zemeljskega plina iz novega če-

trtega odstavka 3. člena uredbe se uporablja za zemeljski plin 
za proizvodnjo toplote, dobavljen v obdobju od 1. januarja 2023 
do 31. avgusta 2023.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-49/2023
Ljubljana, dne 26. januarja 2023
EVA 2023-2430-0007

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

234. Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje 
programa za izvajanje evropskega sklada 
za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 
za obdobje 2021–2027

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) in za izvrševanje prvega od-
stavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 
115/06, 76/15, 69/17 in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o ustanovitvi Odbora za spremljanje programa 
za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, 
ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027

1. člen
Ta odlok določa ustanovitev Odbora za spremljanje pro-

grama za izvajanje programa evropskega sklada za pomor-
stvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 
2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: odbor za spremljanje pro-
grama ESPRA), njegove naloge, sestavo in način delovanja za 
izvajanje prvega odstavka 38. člena Uredbe (EU) 2021/1060 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o dolo-
čitvi 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, mi-
gracije 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) 2022/2175 z dne 5. av-
gusta 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega 

parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo stroškov na enoto 
in določitvijo zneskov za financiranje, ki ni povezano s stroški, 
za nekatere operacije za lažje vključevanje mladih na trg dela, 
v izobraževanje in družbo v okviru pobude ALMA („Aim, Learn, 
Master, Achieve“) (UL L št. 286 z dne 8. 11. 2022, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1060/EU).

2. člen
Odbor za spremljanje programa ESPRA opravlja naloge, 

opredeljene v 40. členu Uredbe 2021/1060/EU.

3. člen
(1) V odbor za spremljanje programa ESPRA se imenujejo 

naslednji člani:
1. ministrstev, vladnih služb, uradov, zavodov in inštitutov:
a) štirje predstavniki ministrstva, pristojnega za ribištvo,
b) en predstavnik ministrstva, pristojnega za naravne vire 

in prostor,
c) en predstavnik ministrstva, pristojnega za finance,
č) en predstavnik ministrstva, pristojnega za infrastruk-

turo,
d) en predstavnik ministrstva, pristojnega za kohezijo in 

regionalni razvoj,
e) en predstavnik ministrstva, pristojnega za kulturo,
f) en predstavnik ministrstva, pristojnega za gospodar-

stvo, turizem in šport,
g) en predstavnik ministrstva, pristojnega za zunanje in 

evropske zadeve,
h) en predstavnik ministrstva, pristojnega za vzgojo in 

izobraževanje,
i) en predstavnik Statističnega urada Republike Slovenije,
j) dva predstavnika Agencije Republike Slovenije za kme-

tijske trge in razvoj podeželja,
k) en predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo 

narave,
l) en predstavnik Nacionalnega inštituta za biologijo,
m) en predstavnik Zavoda za ribištvo Slovenije;
2. gospodarskih, socialnih in regionalnih partnerjev:
a) en predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slove-

nije,
b) en predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
c) en predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
č) en predstavnik sektorja morskega gospodarskega 

ribolova,
d) en predstavnik sektorja akvakulture;
3. nevladnih organizacij:
a) en predstavnik Društva za proučevanje ptic in varstvo 

narave,
b) en predstavnik Zveze potrošnikov Slovenije,
c) en predstavnik Zavoda centra za informiranje, sodelo-

vanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS,
č) en predstavnik MORIGENOS – slovenskega društva 

za morske sesalce;
4. lokalnih skupnosti:
a) en predstavnik Združenja občin Slovenije,
b) en predstavnik Skupnosti občin Slovenije.
(2) Predsednik odbora za spremljanje programa ESPRA 

je minister, pristojen za ribištvo. Minister, pristojen za ribištvo, 
lahko v primeru odsotnosti za vodenje seje odbora za spremlja-
nje programa ESPRA pooblasti člana odbora za spremljanje 
programa ESPRA iz ministrstva, pristojnega za ribištvo.

(3) Predsednika, člane in namestnike odbora za spre-
mljanje programa ESPRA imenuje Vlada Republike Slovenije.

4. člen
Predstavniki Evropske komisije imajo v odboru za spre-

mljanje programa ESPRA svetovalno vlogo.

5. člen
Predstavniki Računskega sodišča Republike Slovenije 

imajo v odboru za spremljanje programa ESPRA opazovalno 
vlogo.
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6. člen
Člane odbora za spremljanje programa ESPRA v primeru 

odsotnosti na sejah odbora za spremljanje programa ESPRA 
nadomeščajo v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega odloka 
imenovani namestniki oziroma pooblaščeni namestniki, ki jih za 
to pisno pooblasti predstojnik institucije, ki je člana predlagala.

7. člen
Odbor za spremljanje programa ESPRA sprejema od-

ločitve z večino glasov prisotnih članov na sejah odbora za 
spremljanje programa ESPRA. Odbor za spremljanje programa 
ESPRA je sklepčen, če je na seji navzoča več kakor polovica 
članov oziroma namestnikov.

8. člen
Materialno-tehnična sredstva za delovanje odbora za 

spremljanje programa ESPRA zagotavlja ministrstvo, pristojno 
za ribištvo.

9. člen
Člani odbora za spremljanje programa ESPRA, njihovi 

namestniki in ostali vabljeni za sodelovanje na sejah odbora 
za spremljanje programa ESPRA s strani odbora za spremlja-
nje programa ESPRA ne prejmejo povračila potnih stroškov 
in sejnin.

10. člen
Organizacija in podrobnejši način delovanja odbora za 

spremljanje programa ESPRA se podrobneje uredita s poslov-
nikom.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

11. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za ribištvo, v desetih dneh po 

uveljavitvi tega odloka pozove institucije iz 3. člena tega odloka, 
da predlagajo svoje predstavnike in njihove namestnike v odbor 
za spremljanje programa ESPRA.

(2) Člani odbora za spremljanje programa ESPRA se 
imenujejo v 60 dneh od uveljavitve tega odloka.

12. člen
Odbor za spremljanje programa ESPRA sprejme poslov-

nik iz 10. člena tega odloka na prvi redni seji, ki se skliče 
najpozneje v treh mesecih od imenovanja članov odbora za 
spremljanje programa ESPRA.

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00704-43/2023
Ljubljana, dne 26. januarja 2023
EVA 2022-2330-0137

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik
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MINISTRSTVA
235. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi 

delovnih mest direktorjev s področja javne 
uprave v plačne razrede znotraj razponov 
plačnih razredov

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 
204/21 in 139/22) ter za izvrševanje 3. in 4. člena Uredbe o 
plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 
4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22 in 112/22) ministrica 
za javno upravo izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih 

mest direktorjev s področja javne uprave  
v plačne razrede znotraj razponov  

plačnih razredov
1. člen

V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podro-
čja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih 
razredov (Uradni list RS, št. 74/17, 20/19, 26/19, 36/19, 58/19, 
78/19, 101/20, 118/20, 121/20, 152/20, 173/20, 44/21, 73/21, 
81/21, 159/21, 168/21, 29/22, 47/22, 88/22, 112/22 in 132/22) 
se v Prilogi:

– v preglednici »Tip osebe javnega prava: občina – ob-
činska uprava, Ime delovnega mesta: direktor/tajnik občinske 
uprave (OBČ UPR), Razpon plačnega razreda: 44–56« vrstica
»

76465 OBČINA ŽIRI B017801 Direktor/tajnik 
OBČ UPR 48 

«
nadomesti z vrstico

»

76465 OBČINA ŽIRI B017801 Direktor/tajnik 
OBČ UPR 49 

«;
– v preglednici »Tip osebe javnega prava: upravna enota, 

Ime delovnega mesta: načelnik upravne enote (UE), Razpon 
plačnega razreda: 49–51« vrstici
»

62308 UPRAVNA ENOTA 
MURSKA SOBOTA B017105 Načelnik UE 51 

62545 UPRAVNA ENOTA 
TRŽIČ B017105 Načelnik UE 49

«
nadomestita z vrsticama

»

62308 UPRAVNA ENOTA 
MURSKA SOBOTA B017105 Načelnik UE 50

62545 UPRAVNA ENOTA 
TRŽIČ B017105 Načelnik UE 50

«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-32/2023/9
Ljubljana, dne 27. januarja 2023
EVA 2023-3130-0002

Sanja Ajanović Hovnik
ministrica

za javno upravo
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OBČINE
KOPER

236. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega 
sveta Mestne občine Koper

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 
67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper 
na seji dne 19. januarja 2023 sprejel naslednji

S K L E P

1.
Potrdi se mandat članici Občinskega sveta Mestne občine 

Koper Lise Okoren, roj. 29. 5. 1971, Krnica 24, Črni Kal.

2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije.

Št. 032-2/2022
Koper, dne 19. januarja 2023

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03 e 
Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il 
Consiglio comunale del Comune città di Capodistria alla seduta 
del 19 gennaio 2023 ha adottato la seguente

D E L I B E R A Z I O N E

1.
Si conferma il mandato al membro del Consiglio comu-

nale del Comune città di Capodistria Lise Okoren, nata il 29. 5. 
1971, Krnica 24, Črni Kal.

2.
La presente deliberazione ha effetto immediato e viene 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 032-2/2022
Capodistria, 19 gennaio 2023

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan
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