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87. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 22. 7. 2021 – Vlada RS je na 87. redni seji, 22. 7.2021, med drugim podaljšala 
veljavnost večine odlokov v povezavi s COVID-19 in v njih organizatorjem prireditev, 
shodov in športnih tekmovanj ter ponudnikom storitev in blaga na področju voznikov in 
vozil v Sloveniji in upravljavcem žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog, 
naložila preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT pri udeležencih. Med izjeme za vstop v 
Slovenijo brez karantene in brez pogoja PCT je dodala čezmejne delovne migrante, ki živijo 
največ 10 kilometrov zračne razdalje od meje s sosednjo državo. Vlada je tudi ustanovila 
Službo vlade za digitalno preobrazbo,  sprejela spremembo Uredbe o zelenem javnem 
naročanju in sprejela dopolnitve Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka 
za javne uslužbence.  
 

 
Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja 
sadja za obdobje 2021–2023 
 
Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih 
proizvodov za zavezance sektorja sadja za obdobje 2021–2023 in jo objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
Ta določa višino prispevka, začetek plačevanja prispevka in obdobje plačevanja prispevka za zavezance iz 
sektorja pridelave in predelave sadja, ki so določeni v Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. 
Uredba določa višino prispevka od kmetijskih površin, ki se obračuna nosilcem kmetijskih gospodarstev in 
znaša za vse sadne vrste 20 eurov na ha intenzivnega sadovnjaka in višino prispevka od sadja za 
predelavo, ki znaša 1,50 eura na tono sadja za predelavo. Prispevek se za koledarska leta 2021, 2022 in 
2023 začne obračunavati prvi dan naslednjega meseca po objavi naznanila o  prejetju odločitve Evropske 
komisije o združljivosti sheme državne pomoči za promocijo in se obračunava do 31. decembra 2023. 
 
  
Vlada sprejela spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju  
 
Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem 
naročanju in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
Hkrati vlada nalaga ministrstvom, da v roku 30 dni sporočijo Ministrstvu za javno upravo podatke o 
kontaktnih točkah, ki bodo naročnikom in gospodarskim subjektom, ki sodelujejo ali so zainteresirani za 
sodelovanje v postopkih javnega naročanja, zagotavljale strokovno pomoč glede vprašanj o zelenem javnem 
naročanju, vezanih na njihovo področje dela.  
 
Ministrstvo za javno upravo bo pripravilo in objavilo seznam kontaktnih točk na svoji spletni strani najkasneje 
37 dni po uveljavitvi uredbe. 
 
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Uredbe o zelenem javnem naročanju se v pravni red 
Republike Slovenije prenaša Direktiva o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz 
Evropskega parlamenta in Sveta. Direktiva nalaga državam članicam, da v dveh referenčnih obdobjih 
dosežejo nacionalne deleže čistih in brez-emisijskih vozil v javnem naročanju. Države članice morajo zakone 
in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, uveljaviti do 2. avgusta 2021.  
 
Bistvene spremembe Uredbe o zelenem javnem naročanju, vezane na vozila, se nanašajo na spremenjene 
tehnične pogoje pri naročanju vozil, ki se skladno z direktivo imenujejo »čista vozila« ter »brez-emisijska 
vozila«. Novost, ki se uvaja pri javnem naročanju, vezanem na vozila za cestni prevoz, je upoštevanje 
deležev čistih in brez-emisijskih vozil tudi pri naročilu nekaterih storitev prevoza (poštne in kurirske 
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dejavnosti, komunalne dejavnosti, storitve javnega cestnega prevoza, cestni potniški prevoz za posebne 
namene, izredni potniški prevoz). 
 
S spremembo veljavne uredbe se razširja tudi nabor stavb, ki so zajete v obstoječem predmetu 
»Projektiranje in izvedba gradnje stavb«, in sicer dodatno na stavbe splošnega družbenega pomena in 
stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ter dodajata nova predmeta zelenega javnega naročanja 
»Stavbno pohištvo« in »Protihrupne cestne ograje«.  
 
Tudi z namenom hitrejšega prehoda v nizko ogljično družbo in spodbujanjem krožnega gospodarstva ter 
zmanjšanjem vplivov na okolje je potrebno povečati rabo lesa, ki je priznano eden od najbolj okoljsko 
prijaznih naravnih materialov.  
 
S spremembo veljavne uredbe se razširja tudi nabor okoljskih vidikov, ki jih je potrebno upoštevati pri oddaji 
javnih naročil: prednost je treba dati bolj trajnostnim proizvodom. 
 
Dodatno se v veljavni uredbi popravlja tudi besedilo pri cilju zelenega javnega naročanja čistil ter spreminjajo 
določbe, ki urejajo nabavo ekoloških živil in živil iz shem kakovosti. 
 
 
Dopolnitve Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence 
 
Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o dopolnitvah Uredbe o kriterijih za določitev višine 
položajnega dodatka za javne uslužbence in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
S predlagano dopolnitvijo Uredbe se položajni dodatek za poklicne gasilce ureja primerljivo z ostalimi 
uniformiranimi poklici in hkrati izpolnjuje zavezo Vlade RS iz Stavkovnega sporazuma z dne 5. 1. 2018, ki v 
IV. točki določa, da Ministrstvo za obrambo sprejme zavezo, da bo vodilo in koordiniralo pripravo ustreznega 
predloga sprememb nazivov delovnih mest v dejavnosti poklicnega gasilstva, prav tako pa bo pripravilo 
ustrezen predlog spremembe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka. 
 
V skladu z Uredbo o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence  javnemu 
uslužbencu pripada položajni dodatek v primeru, ko je v posamezni notranji organizacijski enoti na 
sistemiziranih delovnih mestih zaposlenih najmanj pet javnih uslužbencev, vključno z javnim uslužbencem, ki 
izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in izvajanjem dela v notranji organizacijski enoti.  
 
Uredba pa določa tudi izjeme od pravila najmanj petih javnih uslužbencev. Položajni dodatek javnemu 
uslužbencu pripada tudi, če je v notranji organizacijski enoti na sistemiziranih delovnih mestih zaposlenih 
manj kot pet javnih uslužbencev, vendar ne manj kot trije javni uslužbenci, vključno z javnim uslužbencem, ki 
izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in izvajanjem dela v notranji organizacijski enoti v 
primerih, ko gre za javne uslužbence, zaposlene na delovnih mestih v plačni skupini J, v Slovenski vojski, v 
Policiji in v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji.  
 
S predlagano dopolnitvijo Uredbe se določa, da se kot izjema, dodajo tudi zaposleni v poklicnih gasilskih 
enotah, kadar se oblikujejo delovne, začasne, operativne in intervencijske gasilske skupine, katerih 
organizacija in vodenje je določeno v splošnem ali drugem aktu delodajalca.  
 
 
Spremembe Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 
 
Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v 
plačne razrede in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je pripravljen 
upoštevaje dne 10. maja 2021 podpisan Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev med Vlado Republ ike 
Slovenije in Policijskim sindikatom Slovenije. V III. točki navedenega sporazuma se je Vlada RS zavezala, da 
bo v 45 dneh od podpisa tega sporazuma novelirala uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v 
plačne razrede, v okviru veljavnega sistema plač v javnem sektorju tako, da se od vključno leta 2021 
postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za javne uslužbence plačne podskupine C3 izvede vsako leto na 
dan 15. novembra. Javni uslužbenci plačne podskupine C3 v višji plačni razred napredujejo in pridobijo 
pravico do plače s 1. decembrom leta, v katerem so izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred.  
 
Upoštevaje, da so v veljavni ureditvi roki za postopek ocenjevanja in za postopek preverjanja izpolnjevanja 
pogojev za napredovanje v plačni razred ter pravica do plače na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z 
napredovanjem, določeni v Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede izdani na podlagi 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki velja tako za javne uslužbence v organih državne 
uprave, kamor sodijo policisti (plačna podskupina C3) kot za javne uslužbence v upravah lokalnih skupnosti, 
v pravosodnih organih, v javnih zavodih in drugih uporabnikih proračuna, se z vidika enakopravne obravnave 
navedene skupine javnih uslužbencev in upoštevaje, da v praksi razmak med veljavnim rokom za izvedbo 
postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje (najkasneje 15. marca) ter datumom 
napredovanja (1. april) in samo pravico do izplačila višje plače iz naslova tega napredovanja (1. december), 
povzroča težave ob morebitnih premestitvah oziroma sklenitvah pogodb o zaposlitvi za drugo delovno 
mesto, predlaga enaka sprememba ureditve za vse javne uslužbence, za katere velja uredba.  
 
Glede na navedeno, se v predlogu spremembe uredbe rok za izvedbo postopka preverjanja izpolnjevanja 
pogojev za napredovanje, ki je določen v veljavni uredbi v prvem stavku prvega odstavka 5. člena, spremeni 
iz 15. marca na 15. november. To pomeni, da bodo lahko v letu 2021 v višji plačni razred napredovali tudi 
tisti javni uslužbenci, ki sicer pogoja napredovalnega obdobja do vključno 1. aprila 2021 niso izpolnili. Po 
novi ureditvi, na podlagi katere se bo preverjanje izpolnjevanja pogojev izvedlo najkasneje do 15. novembra, 
pa ga lahko bodo. Skladno z veljavno ureditvijo, so namreč v višji plačni razred s 1. aprilom napredovali vsi 
javni uslužbenci, ki so do vključno 1. aprila izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred, torej tudi 
pogoj glede napredovalnega obdobja poleg potrebnih ocen delovne uspešnosti. Na podlagi nove ureditve pa 
se bo v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred v letu, ko se preverja izpolnjevanje 
pogojev za napredovanje, upoštevalo tudi časovno obdobje od 1. aprila do vključno 1. decembra.  
 
Sam rok za izvedbo postopka ocenjevanja delovne uspešnosti javnega uslužbenca ostaja enak, kot ga 
določa veljavna uredba, in sicer se javne uslužbence oceni vsako leto najkasneje do 15. marca. 
 
Uredba se dopolnjuje tudi v delu, ki določa, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega 
razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji 
plačni razred. Pri tem se ne spreminja ureditev, s katero se je določil zamik pravice do izplačila plače iz 
naslova napredovanj v plačne razrede in nazive, in sicer za vse javne uslužbence in funkcionarje tako, da 
pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom oziroma višjim nazivom, pridobijo 
s 1. decembrom v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje. Se pa v predlogu spremembe uredbe 
upoštevaje III. točko stavkovnega sporazuma in tudi predlaganega spremenjenega roka za postopek 
preverjanja pogojev na najkasneje 15. november, izrecno dodaja tudi datum napredovanja, in sicer se 
določa, da javni uslužbenec napreduje s 1. decembrom v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji 
plačni razred.  
 
Upoštevaje, da so bili postopki preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v letu 
2021 že izvedeni, se v položaj javnih uslužbencev, ki so napredovali v višji plačni razred s 1. aprilom 2021 na 
podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede s predlogom sprememb uredbe, ne 
posega.  
 
Se pa v uredbi določa prehodna ureditev, da se za javne uslužbence, ki jim je napredovalno obdobje pričelo 
teči v letu 2018 od vključno 2. aprila 2018 do vključno 1. decembra 2018, izvedejo ponovno, in sicer tako, da 
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se upošteva nova ureditev po tej uredbi, na podlagi katere se pogoj izpolnjevanja napredovalnega obdobja 
ponovno preverja glede na nov rok določen za postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev (do 15. 
novembra) ter glede na nov datum napredovanja (1. december v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v 
višji plačni razred). Pri tem se upošteva, da so bili javni uslužbenci z oceno delovne uspešnosti za leto 2020 
v skladu z veljavno uredbo že seznanjeni, zato se te veljavne ocene delovne uspešnosti upošteva in se jih 
ne spreminja ali javne uslužbence ocenjuje ponovno. 
 
 
Uredba o spremembi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja 
regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje 
 
S spremembo uredbe se ustvarja stimulativno poslovno okolje za investicije gospodarskih družb. S 
predlagano spremembo se izenačijo pogoji pod katerimi lahko podjetja prejmejo pomoč po 31. členu ZSRR s 
pogoji pod katerimi lahko prejmejo pomoč po Zakonu o spodbujanju investicij, in sicer črta se pogoj iz 
veljavne uredbe, da ima ob oddaji vloge vsa dovoljenja in soglasja za začetek investicije in se doda nov 
spremenjen pogoj:  
- je nameravana gradnja objektov za izvedbo investicije določena na lokaciji, ki je skladna s prostorskim 
aktom, kar je razvidno iz priloženega mnenja samoupravne lokalne skupnosti. 
 
 
Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna 
 
V okviru finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada 
prerazporedila dobrih 27 milijonov evrov. Sredstva bodo med drugim namenjena za povračila nadomestila 
plače za začasno čakanje na delo, izplačila povečanega zneska dodatka za nego otroka, izplačila 
solidarnostnega dodatka za novorojence ter izplačila dodatkov na podlagi 123. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. 
V skladu s 123. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-
19 je vlada proračunskim uporabnikom prerazporedila dobrih osem milijonov evrov za financiranje dodatka 
po 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS delodajalcem v javnem sektorju zagotovijo v proračunu RS. 
Zahtevki proračunskih uporabnikov se nanašajo na obdobje od oktobra 2020 do junija 2021. 
Znotraj finančnega načrta Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je vlada prerazporedila tri in pol 
milijona evrov zaradi ustreznega evidentiranja covid-19 izdatkov in transparentnosti.  
Vlada je Direkciji Republike Slovenije za vode prerazporedila milijon evrov, sredstva pa bodo namenjena za 
izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda, kjer se v zadnjem času srečujejo z vse 
večjo problematiko negativnih vplivov podnebnih sprememb na stanje vodnega režima. 
 
 
 
Vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2021 uvrstila projekt »Sofinanciranje obratovanja in 
vzdrževanja žičniških naprav za prevoz oseb« 
 
Finančna pomoč upravljavcem žičniških naprav je namenjena delnemu pokrivanju stroškov vzdrževanja in 
obratovanja žičniških naprav na podlagi 19. a člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in 
Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb. Upravljavcem 
žičniških naprav, upoštevaje pravila de minimis in določbe Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja in 
obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb bo glede na vrsto žičniške naprave, za namen delnega 
pokrivanja stroškov vzdrževanja in obratovanja v zimski sezoni 2020/2021, izplačano nadomestilo glede na 
vrsto in število žičniških naprav. Za poletno sezono 2021 bo izvedeno sofinanciranje vzdrževanja in 
obratovanja žičniških naprav po sistemu GBER (General block exemption Regulation). Višina financiranja bo 
odvisna od predloženih računov, s tem da bo določena najvišja višina sofinanciranja glede na vrsto žičniške 
naprave. Do sofinanciranja bo upravičenih predvidoma od 60 do 65 upravljavcev žičniških naprav. Cilj 
sofinanciranja obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav je ohranjanje izvajanja prevozov z žičniškimi 
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napravami, spodbujanje rekreacije, razvoja turizma, gospodarskega in splošnega družbenega razvoja manj 
razvitih in demografsko ogroženih območij ter smotrne in okolju prijazne uporabe. Posredni cilj tega ukrepa 
je, da ob ugodnih vremenskih razmerah, obratovanje žičniških naprav tudi v prihodnjih letih in s tem obstoj te 
dejavnosti ter hkratno nadaljnje zagotavljanje multiplikativnih učinkov potrošnje v namestitvenih objektih, 
gostilnah, smučarskih šolah, trgovinah, kampih. 
 
 
 Med izjemami za vstop brez karantene in brez pogoja PCT tudi čezmejni delovni migranti, ki živijo 
največ 10 kilometrov zračne razdalje od skupne mejne črte s sosednjo državo 
 
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v 
Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 23. julija 2021 in velja do vključno 1. avgusta 2021. 
 
Dosedanji pogoji za vstop v Slovenijo ostajajo nespremenjeni. Pri izjemah za vstop v državo brez napotitve v 
karanteno na domu in brez pogoja PCT pa se doda čezmejni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni 
od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja in ima prebivališče v razdalji največ 10 km 
zračne črte od skupne mejne črte Republike Slovenije in sosednje države, ter se vrača v petih dneh po 
prehodu meje. Gre za začasno izjemo, ki bo v veljavi predvidoma do 15. avgusta 2021 oziroma najkasneje 
do 1. septembra 2021. 
 
Kot dokazilo za obstoj delovnega razmerja se upošteva pogodba o zaposlitvi, podpisana izjava delodajalca 
ali podobno dokazilo, ki utemeljuje delovno razmerje kot razlog za prehajanje meje. Zračna razdalja se 
določa z uporabo prosto dostopnega strežnika z geografskimi podatki in zemljevidi podjetja Google. 
Prebivališče v Sloveniji je stalno ali začasno prebivališče, kot ga določa Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-
1), ne pa tudi nastanitev v nastanitvenem objektu kratkotrajne narave (npr. nastanitev v hotelih, turističnih 
objektih, avtokampih in podobnih objektih). 
 
Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju  Republike 
Slovenije 
 
Novost v primerjavi z do sedaj veljavnim odlokom je, da so upravljavci žičniških naprav in njim pripadajočih 
smučarskih prog dolžni na vidnem mestu uporabnike pisno opozoriti na dolžnost izpolnjevanja pogojev PCT. 
Na vstopnih točkah je upravljavec dolžan tudi preverjati izpolnjevanje pogojev PCT. Bolj konkretno se tudi 
ureja poimenovanje cepiva Moderna. Ostale določbe so enake določbam, ki so v veljavi v odloku, ki velja do 
25. julija. Odlok začne veljati 26. julija 2021 in velja do vključno 1. avgusta  2021. 
 
 
Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom 
 
Vlada je na današnji seji izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev 
končnim uporabnikom. 
Na javnih kulturnih prireditvah se vzpostavlja nadzor organizatorja oziroma nosilca izvajanja javnih kulturnih 
prireditev nad izpolnjevanjem pogojev PCT končnih uporabnikov. Organizatorji oziroma nosilci izvajanja 
javnih kulturnih prireditev bodo morali na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti končne uporabnike, da 
je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležbo na javni kulturni prireditvi oziroma za vstop v prostor. 
Drugi pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev ostajajo nespremenjeni. 
 
 
Spremembe Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 
 
Vlada Republike Slovenije je izdala odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri 
izvajanju športnih programov ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.  
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S spremembo odloka se določa, da morajo organizatorji športnih tekmovanj preverjati pogoje za udeležbo na 
tekmovanjih, ki jih določa odlok. Poleg tega morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti športnike 
in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce, da je izpolnjevanje pogojev obvezno za 
udeležbo oziroma za vstop v prostor, kar se preverja že na vstopu na prireditev.  
 
Veljavnost odloka se podaljšuje do vključno 1. avgusta 2021, spremembe pa začnejo veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Organizator javne prireditev ali javnega shoda mora ob vstopu preveriti izpolnjevanje pogoja PCT pri 
udeležencih 
 
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do vključno 1. avgusta 2021. 
 
Skladno s spremembami odloka mora organizator javne prireditve ali javnega shoda ob vstopu na prireditev 
oziroma shod preveriti, ali udeleženci prireditve oziroma shoda izpolnjujejo pogoj PCT. Osebi, ki teh pogojev 
ne izpolnjuje, udeležbe na prireditvi oziroma shodu organizator ne dovoli. Organizator mora na vidnem 
mestu s pisnim obvestilom obvestiti udeležence prireditve oziroma shoda, da je izpolnjevanje pogoja PCT 
obvezno za udeležbo na prireditvi oziroma shodu. Organizator prireditve ali shoda mora preverjanje 
izpolnjevanja teh pogojev zagotoviti z varnostniki v skladi s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje. 
 
 
Vlada Republike Slovenije ustanovila Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo  
 
Vlada Republike Slovenije je sprejela odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za 
digitalno preobrazbo. 
Vlada ustanovi vladno službo, kadar pri svojem delovanju in usklajevanju dela ministrstev potrebuje 
organizacijsko, strokovno in drugo pomoč. Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo 
spremlja in analizira postopek digitalne preobrazbe na državni ravni in v posameznih regijah, pripravlja 
strateške državne dokumente in politike s področja digitalne preobrazbe ter usklajuje in spremlja njihovo 
izvajanje. Naloge službe so tudi, da pripravlja in usklajuje ukrepe institucij na državni ravni s področja politike 
digitalne preobrazbe ter spremlja in usklajuje njihovo izvajanje ter pripravlja in izvaja ključne državne 
projekte, ki so v skladu z državno strategijo digitalizacije in vplivajo na izboljšanje digitalnih kazalnikov. Poleg 
tega so naloge službe, da pripravlja, vodi in izvaja lastne projekte politike digitalne preobrazbe, ki so 
financirani iz proračuna Republike Slovenije in skladov Evropske unije. 
Z odlokom je tudi določeno, da ministrstva in vladne službe zagotavljajo strokovno podporo službi za 
digitalno preobrazbo pri izvajanju njenih nalog na področjih njihovih pristojnosti. 
Služba za digitalno preobrazbo naloge, ki se prepletajo z nalogami upravljanja z informacijsko 
komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, zagotavljanja delovanja 
državnega portala eUprava, varnih predalov, centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis, 
informacijske družbe in elektronskih komunikacij, opravlja v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za javno 
upravo. 
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