
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 9000

F: 01 478 9021

E: gp.mkgp@gov.si

www.mkgp.gov.si



Številka: 007-6/2023/12

Ljubljana, 19. 1. 2023

EVA: 2022-2330-0137

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje programa za izvajanje evropskega 

sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

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, 55/17 in 

163/22) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji

S K L E P:

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje programa za izvajanje 

evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027, ki se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                                                Barbara Kolenko Helbl
                                                                                                                generalna sekretarka

Priloga: 

 Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje programa za izvajanje evropskega sklada za 

pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027

Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 Ministrstvo za finance,
 Ministrstvo za infrastrukturo,
 Ministrstvo za naravne vire in prostor,
 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,



2

 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,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 

zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

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

- Jernej Švab, vodja Sektorja za ribištvo,

- mag. Neža Sautet, Sektor za ribištvo.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:

Na podlagi 38. člena Uredbe 2021/1060/EU mora vsaka država po posvetovanju z organom 

upravljanja ustanoviti Odbor za spremljanje izvajanja programa evropskega sklada za pomorstvo, 

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

ESPRA) v treh mesecih od dneva uradnega obvestila državi članici o odločitvi o odobritvi programa. 

Program za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021–2027 (v 

nadaljnjem besedilu: program ESPRA) je Evropska komisija sprejela z izvedbenim sklepom z dne 1. 

12. 2022.

Ustanovitev, sestavo in naloge odbora za spremljanje programa ESPRA določajo 38., 39. in 40. člen

Uredbe 2021/1060/EU. Odbor za spremljanje programa ESPRA preverja zlasti napredek pri izvajanju 

programa ESPRA ter doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti, morebitna vprašanja, ki vplivajo na 

smotrnost programa, in ukrepe, sprejete za obravnavo teh vprašanj, prispevek programa ESPRA k 

reševanju izzivov, opredeljenih v ustreznih priporočilih za posamezne države, ki so povezana z 

izvajanjem programa, sestavine predhodne ocene, navedene v tretjem odstavku 58. člena Uredbe 

2021/1060/EU, in strateški dokument iz prvega odstavka 59. člena Uredbe 2021/1060/EU, napredek, 

dosežen pri izvajanju vrednotenj, sintez vrednotenj in morebitnega nadaljnjega spremljanja 

ugotovitev, izvajanje ukrepov v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo, napredek pri izvajanju 

operacij strateškega pomena, kadar je to ustrezno, izpolnjevanje omogočitvenih pogojev in njihovo 

uporabo v celotnem programskem obdobju, napredek pri krepitvi upravnih zmogljivosti za javne 

institucije, partnerje in upravičence, kadar je to ustrezno, informacije v zvezi z izvajanjem prispevka 

programa k programu Invest EU v skladu s 14. členom Uredbe 2021/1060/EU ali sredstev, 

prerazporejenih v skladu s 26. členom Uredbe 2021/1060/EU, kadar je to ustrezno. Odbor za 

spremljanje odobri: metodologijo in merila, uporabljene za izbiro operacij, vključno z vsemi 

spremembami, brez poseganja v točke (b), (c) in (d) tretjega odstavka 33. člena Uredbe 

2021/1060/EU, končno poročilo o smotrnosti programa ESPRA 2021–2027, načrt vrednotenja in 

njegove morebitne spremembe, morebitne predloge organa upravljanja za spremembo programa

ESPRA 2021–2027.

Prva seja odbora za spremljanje programa ESPRA in potrditev meril za izbiro operacij programa

ESPRA morata biti najpozneje v treh mesecih po sprejetju programa ESPRA. Datum seje je že 

dogovorjen z Evropsko komisijo, tj. 15. februar 2023. V skladu z določbami Uredbe 2021/1060/EU 

mora Evropska komisija merila za izbiro operacij prejeti najpozneje 15 dni pred sejo, tj. do 31. 
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januarja 2023. Zato je gradivo treba hitro sprejeti.

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije
NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE

e) socialno področje NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) obveznosti za 

druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki
Znesek za tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 

zmanjšanje):

 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
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oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 

načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 

katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 

financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 

povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 

se navedejo:

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 

oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče

zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 

sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 

uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 

projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 

dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 

navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 

proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 

II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 

državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 

prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 

izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Ustanavlja se nov odbor za spremljanje programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, 

ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2027, kar ne bo povzročilo finančnih 

posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,

- delovanje občin,

- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA

 Združenju občin Slovenije ZOS: DA

 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

 v celoti,

 večinoma,

 delno,

 niso bili upoštevani.
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Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. / 

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA

(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)

(Če je odgovor DA, navedite:

Datum objave: 10. januar 2023

V razpravo so bili vključeni: 

 nevladne organizacije, 

 predstavniki zainteresirane javnosti,

 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 

poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:

 v celoti,

 večinoma,

 delno,

 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: /

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                     Tatjana Buzeti

                                                    državna sekretarka                            

                                     



PREDLOG 

EVA: 2022-2330-0137

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) in za izvrševanje prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu 
(Uradni list RS, št. 115/06, 76/15, 69/17 in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
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 programa za izvajanje programa
evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–
2027 (v nadaljnjem besedilu: odbor za spremljanje programa 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 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) 2022/2175 z dne 5. avgusta 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 infrastrukturo,
d) en predstavnik ministrstva, pristojnega za kohezijo n regionalni razvoj,
e) en predstavnik ministrstva, pristojnega za kulturo,
f) en predstavnik ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, 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 kmetijske 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 Slovenije,
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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, sodelovanje 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 spremljanje 
programa ESPRA pooblasti člana odbora za spremljanje programa ESPRA iz ministrstva, 
pristojnega za ribištvo.

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

4. člen

Predstavniki Evropske komisije imajo v odboru za spremljanje programa ESPRA svetovalno 
vlogo.

5. člen

Predstavniki Računskega sodišča Republike Slovenije imajo v odboru za spremljanje programa
ESPRA opazovalno vlogo.

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 odločitve z večino glasov prisotnih članov na 
sejah odbora za spremljanje programa ESPRA. Odbor za spremljanje programa ESPRA je 
sklepčen, če je na seji navzočna 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 spremljanje 
programa ESPRA ne prejmejo povračila potnih stroškov in sejnin.

10. člen
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Organizacija in podrobnejši način delovanja odbora za spremljanje programa ESPRA se 
podrobneje uredita s poslovnikom.

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 poslovnik 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.
Ljubljana, dne 
EVA 2022-2330-0137

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik
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OBRAZLOŽITEV

Na podlagi 38. člena Uredbe 2021/1060/EU morata Republika Slovenija in Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije kot organ upravljanja programa za 

izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za 

obdobje 2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: program ESPRA 2021–2027) vzpostaviti odbor za 

spremljanje programa ESPRA 2021–2027. Sestavo in naloge odbora za spremljanje določata 

39. in 40. člen Uredbe 2021/1060/EU. Postopek vzpostavitve odbora za spremljanje je 

dvostopenjski. V pravni podlagi (Zakonu o morskem ribištvu) niso navedene ustrezne pravne 

podlage za sprejetje sklepa vlade in vzpostavitev odbora za spremljanje. Zato je na podlagi 

Zakona o Vladi Republike Slovenije najprej pripravljen odlok vlade, na podlagi odloka pa bo 

sprejet sklep vlade z imenovanjem posameznih članov in njihovih namestnikov. 

Ustanovitev, sestavo in naloge odbora za spremljanje določajo 38., 39. in 40. člen Uredbe 

2021/1060/EU. Odbor zlasti preverja napredek pri izvajanju programa ESPRA 2021–2027 ter 

doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti, morebitna vprašanja, ki vplivajo na smotrnost programa, 

in ukrepe, sprejete za obravnavo teh vprašanj, prispevek programa k reševanju izzivov, 

opredeljenih v ustreznih priporočilih za posamezne države, ki so povezana z izvajanjem 

programa, sestavine predhodne ocene, navedene v 58. členu Uredbe 2021/1060/EU, in 

strateški dokument iz 59. člena Uredbe 2021/1060/EU, napredek, dosežen pri izvajanju 

vrednotenj, sintez vrednotenj in morebitnega nadaljnjega spremljanja ugotovitev, izvajanje 

ukrepov v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo, napredek pri izvajanju operacij 

strateškega pomena, kadar je to ustrezno, izpolnjevanje omogočitvenih pogojev in njihovo 

uporabo v celotnem programskem obdobju, napredek pri krepitvi upravnih zmogljivosti za javne 

institucije, partnerje in upravičence, kadar je to ustrezno, informacije v zvezi z izvajanjem 

prispevka programa k programu Invest EU v skladu s 14. členom Uredbe 2021/1060/EU ali 

sredstev, prerazporejenih v skladu s 26. členom Uredbe 2021/1060/EU, kadar je to ustrezno. 

Odbor za spremljanje odobri: metodologijo in merila, uporabljene za izbiro operacij, vključno z 

vsemi spremembami, brez poseganja v točke (b), (c) in (d) tretjega odstavka 33. člena Uredbe 

2021/1060/EU, končno poročilo o smotrnosti programa ESPRA 2021–2027, načrt vrednotenja 

in njegove morebitne spremembe, morebitne predloge organa upravljanja za spremembo 

programa ESPRA 2021–2027.

Prva seja odbora za spremljanje in potrditev meril za izbiro operacij programa ESPRA 2021–

2027 morata biti najpozneje v treh mesecih po sprejetju programa ESPRA 2021–2027. Datum 

seje je že dogovorjen z Evropsko komisijo, tj. 15. februar 2023. V skladu z določbami Uredbe 

2021/1060/EU mora Evropska komisija merila za izbiro operacij prejeti najpozneje 15 dni pred 

sejo, tj. do 31. januarja 2023. Zato morata biti odlok in sklep o imenovanju članov in njihovih

namestnikih sprejeta hitro. 
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