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DRŽAVNI ZBOR

Leto XXXII

Na podlagi petega odstavka 103. člena Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 5. člena Zakona o volitvah
predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 –
odl. US)

II
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov
lokalnih interesov bodo v sredo, 23. novembra 2022.
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov
kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov
negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek, 24. novembra
2022.

RAZPISUJEM
volitve predsednika republike

III
Za dan razpisa splošnih volitev, s katerim začnejo teči roki
za volilna opravila, se šteje četrtek, 1. september 2022.

2456.

Razpis volitev predsednika republike

I
Razpisujem volitve predsednika republike.
II
Volitve predsednika republike bodo v nedeljo, 23. oktobra
2022.
III
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 22. avgust 2022.

IV
Za izvedbo volitev članov državnega sveta v interesnih
organizacijah skrbi Državna volilna komisija, za izvedbo volitev
članov državnega sveta v lokalnih skupnostih pa volilne komisije volilnih enot in Državna volilna komisija.
Št. 004-03/22-11/2
Ljubljana, dne 20. julija 2022
Mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica
Državnega zbora
Republike Slovenije

IV
Za izvedbo volitev skrbi Državna volilna komisija.
Št. 004-03/22-16/1
Ljubljana, dne 20. julija 2022
Mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica
Državnega zbora
Republike Slovenije

2457.

Razpis splošnih volitev v državni svet

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o državnem
svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US)

RAZPISUJEM
splošne volitve v državni svet
I
Razpisujem splošne volitve v državni svet.

2458.

Razpis rednih volitev v občinske svete
in rednih volitev županov

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in
93/20 – odl. US)

RAZPISUJEM
redne volitve v občinske svete
in redne volitve županov
I
Razpisujem redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.
II
Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov
se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.
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III
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
IV
Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in
Državna volilna komisija.
Št. 004-03/22-17/1
Ljubljana, dne 20. julija 2022
Mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica
Državnega zbora
Republike Slovenije

VLADA
2459.

Odlok o ustanovitvi Medresorske komisije
za napotitev oseb v mednarodne civilne misije
in mednarodne organizacije

Na podlagi 5. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS,
št. 204/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o ustanovitvi Medresorske komisije za napotitev
oseb v mednarodne civilne misije
in mednarodne organizacije
1. člen
S tem odlokom se za zagotovitev oblikovanja in izvajanja
politike napotitve oseb iz Republike Slovenije v mednarodne
civilne misije in mednarodne organizacije v skladu z zunanjepolitičnimi interesi in političnimi interesi Republike Slovenije
ustanovi Medresorska komisija za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (v nadaljnjem
besedilu: medresorska komisija).
2. člen
(1) Medresorsko komisijo sestavljajo predstavniki teh državnih organov:
– ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ki predseduje medresorski komisiji,
– ministrstva, pristojnega za notranje zadeve,
– ministrstva, pristojnega za obrambo,
– ministrstva, pristojnega za pravosodje,
– ministrstva, pristojnega za finance,
– ministrstva, pristojnega za kulturo,
– ministrstva, pristojnega za zdravje,
– ministrstva, pristojnega za okolje in prostor,
– ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
– ministrstva, pristojnega za izobraževanje, znanost in
šport,
– ministrstva, pristojnega za javno upravo,
– ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
– ministrstva, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– ministrstva, pristojnega za infrastrukturo,
– Vrhovnega državnega tožilstva,
– Vrhovnega sodišča,
– Sodnega sveta,
– Generalnega sekretariata vlade,
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– organa, pristojnega za digitalno preobrazbo,
– organa, pristojnega za informacijsko varnost,
– organa, pristojnega za oskrbo in integracijo migrantov,
– Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke.
(2) Predstavnike iz prejšnjega odstavka lahko pri delu
medresorske komisije nadomeščajo namestniki.
3. člen
Medresorska komisija ima te naloge:
– oblikuje politiko napotitve oseb iz Republike Slovenije v
mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije in skrbi
za njeno izvajanje,
– spremlja in pripravlja stališča do dejavnosti na področju
civilnega kriznega upravljanja v delu, ki se nanaša na napotitev
oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije,
– dejavno sodeluje na srečanjih predstavnikov mednarodnih organizacij, v njihovih delovnih telesih in na tematskih
konferencah z vsebinskega področja napotitev,
– koordinira usposabljanje kandidatov za napotitev v okviru nacionalnih izobraževalnih programov, v okviru mednarodnih
organizacij ali v dvostranskih pobudah,
– sodeluje pri pripravi programov usposabljanja kandidatov za napotitev,
– sodeluje pri organizaciji različnih dogodkov mednarodnih organizacij in dvostranskih pobud v Sloveniji,
– sprejema stališča glede zastopanosti slovenskega civilnega osebja v mednarodnih civilnih misijah in mednarodnih
organizacijah,
– oblikuje načrt napotitev civilnih oseb iz Republike Slovenije in skrbi za predstavitev načrta v javnosti.
4. člen
(1) Organizacijo dela in administrativno-tehnično podporo
medresorske komisije opravlja ministrstvo, pristojno za zunanje
zadeve.
(2) Pravice in dolžnosti predstavnikov državnih organov
in njihovih namestnikov ureja poslovnik medresorske komisije
za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije, ki ga
sprejme medresorska komisija.
5. člen
Predstavniki državnih organov v medresorski komisiji delo
opravljajo v okviru rednih delovnih obveznosti.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Vlada imenuje predstavnike državnih organov v medresorsko komisijo v 14 dneh od uveljavitve tega odloka.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list
RS, št. 58/20), uporablja pa se do imenovanja predstavnikov
državnih organov v medresorsko komisijo.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-241/2022
Ljubljana, dne 14. julija 2022
EVA 2022-1811-0047
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik
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Odločba o imenovanju Urške Lončar Butinar
za okrožno državno tožilko na Okrožnem
državnem tožilstvu v Kopru

Na podlagi petega 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 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) ter na predlog
ministrice za pravosodje, št. 701-46/2021/42 z dne 24. 6. 2022,
je Vlada Republike Slovenije na 8. redni seji dne 14. 7. 2022
izdala naslednjo

ODLOČBO
Urška Lončar Butinar, rojena 5. 3. 1982, se imenuje za
okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v
Kopru.
Št. 70101-5/2022
Ljubljana, dne 14. julija 2022
EVA 2022-2030-0013
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Stran

7417

Stran

7418 /

Št.

97 / 20. 7. 2022

Uradni list Republike Slovenije

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

2456.
2457.
2458.

Razpis volitev predsednika republike
Razpis splošnih volitev v državni svet
Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih
volitev županov

2459.

Odlok o ustanovitvi Medresorske komisije
za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in
mednarodne organizacije
Odločba o imenovanju Urške Lončar Butinar za
okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem
tožilstvu v Kopru

2460.

7415
7415
7415

VLADA

7416
7417

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktor Rado Fele • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do
31. 12. 2022 je 599 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 5 %
DDV • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842, telefaks (01) 4250 199, uredništvo
(01) 2001 841/868, uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.uradni-list.si
– uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

