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Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Služba Vlade RS za zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: Služba), ki deluje na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Službe za
zakonodajo, skrbi za ustavnost, zakonitost, pravnosistemsko skladnost in nomotehnično pravilnost zakonov in drugih predpisov Republike
Slovenije ter obravnava vprašanja izgradnje pravnega sistema. Služba spremlja in preučuje vpliv pravnega reda Evropske unije, obravnava
vprašanja prilagajanja pravnega sistema pravu Evropske unije ter primerjalno-pravno proučuje pravo drugih držav in mednarodnih organizacij. V
pristojnosti Službe je tudi izdaja Uradnega lista Republike Slovenije ter upravljanje, vodenje in koordiniranje Pravno-informacijskega sistema
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PIS), zbirko podatkov v elektronski obliki, ki zagotavlja brezplačni dostop do predpisov in drugih
pravnih aktov veljavnih v Republiki Sloveniji. Služba opravlja notifikacijo nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti za zagotovitev prenosa
direktiv v pravni red Republike Slovenije, in o stanju poroča Vladi Republike Slovenije. V tem okviru je edini državni organ, pristojen za vnos
podatkov o slovenskih predpisih, sprejetih za prenos direktiv v pravni red Republike Slovenije, in njihovih polnih besedil v Elektronsko
notifikacijsko bazo, ki jo je izpostavila Evropska komisija. Služba nalogo izvaja na podlagi izjav o prenosu direktiv v pravni red Republike
Slovenije, ki jih pripravljajo ministrstva, pristojna za pripravo predpisov za prenos posamezne direktive v pravni red Republike Slovenije. V
skladu s Poslovnikom Vlade RS Služba v zvezi s predsodnimi postopki, sproženimi proti Republiki Sloveniji zaradi domnevne kršitve pravnega
reda Evropske unije, koordinira pripravo predlogov odgovorov v predsodnih postopkih in Evropski komisiji posreduje odgovore, ki jih sprejme
Vlada RS. Celovita evidenca o sproženih predsodnih postopkih se vodi v Registru predpisov RS (v nadaljnjem besedilu: RPS), osrednjem
pravno-informacijskem sistemu, ki ga upravlja Služba, in predstavlja podporo vsem zakonodajnim postopkom v okviru Vlade RS in resornih
organov ter je obenem jedro PIS.

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta
Dolgoročni cilj Službe je opravljati vse naloge iz svoje pristojnosti strokovno, kvalitetno in pravočasno. Temeljne naloge službe so spremljanje
zakonodaje z vidika skladnosti z ustavo, pravnim sistemom vključno s pravom Evropske unije in z vidika pravil pravne tehnike, notifikacija
slovenskih predpisov sprejetih za prenos direktiv Evropske unije in koordinacija odgovorov v predsodnih postopkih Evropske komisije.
Pri svojem delu Služba sodeluje z ministrstvi in drugimi nacionalnimi institucijami s svojega področja dela kot tudi z institucijami EU.
Na področju evropskih zadev je služba v skladu s Poslovnikom Vlade Republike Slovenije koordinirala pripravo odgovorov v postopkih
ugotavljanja kršitev pravnega reda EU in v tem okviru sodelovala z Ministrstvom za zunanje zadeve in pristojnimi ministrstvi ter v vlogi
centralne nacionalne točke poskrbela, da so bili odgovori pravočasno poslani Evropski komisiji. Med redne naloge službe spada tudi
pregledovanje usklajenosti predlogov predpisov Republike Slovenije s pravnim redom EU ter izvajanje postopka notifikacije, potem ko so ti
predpisi sprejeti in objavljeni, z vnosom podatkov in besedil v bazo Evropske komisije. Služba je tudi v preteklem letu sodelovala v delovni
skupini e-pravo, ki se sestaja v okviru Sveta EU, in v strokovni skupini, imenovani EU Law Network, ki se sestaja v okviru Evropske komisije. V
okviru omenjenih skupin služba ne sodeluje zgolj na sklicanih sestankih, temveč redno zagotavlja odgovore na različna pravna vprašanja, ki se
pojavijo bodisi na ravni skupine bodisi na ravni posamezne države članice.
Služba je v okviru izvajanja Uredbe o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije vzdrževala spletno stran Pravno-informacijskega
sistema Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PIS) in prek poštnega predala PIS ažurno zagotavljala odgovore na vprašanja in pripombe
uporabnikov, medtem ko večjih nadgradenj in prilagoditev spletne strani ni izvajala. V letu 2019 je bila namreč sprejeta odločitev za izvedbo
celovite analize PIS, ki bo podlaga za vsebinsko nadgradnjo in izboljšanje uporabniške izkušnje kot tudi za tehnično nadgradnjo. Ta nadgradnja
je nujno potrebna zaradi migriranja določenih vsebin (zbirk) na osrednje spletno mesto gov.si ter predvsem zaradi tehnološke in uporabniške
zastarelosti spletišča. Potreba po celoviti prenovi je prepoznana tudi v Akcijskem načrtu za izboljšanje postopka načrtovanja, priprave,
spremljanja in vrednotenja učinkov zakonodaje 2019-2022, ki ga je vlada sprejela julija 2019.
Služba je nadaljevala z razvojem informacijskega sistema MOPED (v nadaljnjem besedilu: Modularno Ogrodje za Pripravo Elektronskih
Dokumentov), ki je spletna aplikacija, v okviru katere se bodo pripravljala besedila predpisov in vsi pripadajoči dokumenti, potrebni v postopku
sprejemanja predpisa, kar bo pripravljavcem predpisov omogočalo enostavnejši, preglednejši in dostopnejši postopek. V začetku leta 2019 je bila
zaključena integracija sistema MOPED z informacijskim sistemom vlade. V drugi polovici leta 2019 je na sistemu MOPED potekala prenova
uporabniškega vmesnika. Dne 27. 12. 2019 je bila s strani zunanjega izvajalca prevzeta v tem času oblikovana rešitev, ki vključuje prototip
žičnega modela, novo oblikovno zasnovo in predlog prilagoditve izvorne kode sistema MOPED.

Predlagatelj finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in
podprogramih
01 - POLITIČNI SISTEM
0102 - Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic
010201 - Priprava in nadzor zakonov in drugih pravnih aktov
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Oris PU-ja
Služba Vlade RS za zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: Služba), ki deluje na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Službe za
zakonodajo, skrbi za ustavnost, zakonitost, pravnosistemsko skladnost in nomotehnično pravilnost zakonov in drugih predpisov Republike
Slovenije ter obravnava vprašanja izgradnje pravnega sistema. Služba spremlja in preučuje vpliv pravnega reda Evropske unije, obravnava
vprašanja prilagajanja pravnega sistema pravu Evropske unije ter primerjalno-pravno proučuje pravo drugih držav in mednarodnih organizacij. V
pristojnosti Službe je tudi izdaja Uradnega lista Republike Slovenije ter upravljanje, vodenje in koordiniranje Pravno-informacijskega sistema
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PIS), zbirko podatkov v elektronski obliki, ki zagotavlja brezplačni dostop do predpisov in drugih
pravnih aktov veljavnih v Republiki Sloveniji. Služba opravlja notifikacijo nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti za zagotovitev prenosa
direktiv v pravni red Republike Slovenije, in o stanju poroča Vladi Republike Slovenije. V tem okviru je edini državni organ, pristojen za vnos
podatkov o slovenskih predpisih, sprejetih za prenos direktiv v pravni red Republike Slovenije, in njihovih polnih besedil v Elektronsko
notifikacijsko bazo, ki jo je izpostavila Evropska komisija. Služba nalogo izvaja na podlagi izjav o prenosu direktiv v pravni red Republike
Slovenije, ki jih pripravljajo ministrstva, pristojna za pripravo predpisov za prenos posamezne direktive v pravni red Republike Slovenije. V
skladu s Poslovnikom Vlade RS Služba v zvezi s predsodnimi postopki, sproženimi proti Republiki Sloveniji zaradi domnevne kršitve pravnega
reda Evropske unije, koordinira pripravo predlogov odgovorov v predsodnih postopkih in Evropski komisiji posreduje odgovore, ki jih sprejme
Vlada RS. Celovita evidenca o sproženih predsodnih postopkih se vodi v Registru predpisov RS (v nadaljnjem besedilu: RPS), osrednjem
pravno-informacijskem sistemu, ki ga upravlja Služba, in predstavlja podporo vsem zakonodajnim postopkom v okviru Vlade RS in resornih
organov ter je obenem jedro PIS.
Temeljne naloge in pristojnosti Službe določa Odlok o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
(Uradni list RS. št. 139/ 06 in 95/11) Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS. št. 65/06 in 95/11). Pri
opravljanju svojih nalog Služba sodeluje s pravnimi službami ministrstev in drugih vladnih služb, z zakonodajno - pravno službo Državnega
zbora Republike Slovenije in z drugimi domačimi in tujimi pravnimi institucijami.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
Služba pregleduje vsa vladna gradiva, ki so predložena v vladno obravnavo in jih preuči z vidika skladnosti z ustavo in s pravnim sistemom, s
pravom Evropske unije in nomotehnične skladnosti. Presoja predpisov z vidika pravnega reda EU zahteva posebno strokovnost pri preučevanju
pravnih institutov prava EU in ustreznosti prenosa oziroma implementacije v pravni red Republike Slovenije. S pravočasnim oblikovanjem mnenj
na predložena gradiva je Služba omogočila nemoteno delo pripravljalcem gradiv. V pristojnosti Službe je tudi izdaja Uradnega lista RS in
upravljanje, vodenje in koordiniranje PIS, ki obsega elektronske baze podatkov o relevantnih informacijah veljavnega pravnega reda in
zagotavlja brezplačni dostop do predpisov drugih pravnih aktov, veljavnih v Republiki Sloveniji.
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I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V letu 2019 je bil na podskupini 400 - plače in drugi izdatki zaposlenim, veljavni proračun 1.620.205 EUR, realiziran je bil v višini 1.616.418 EUR,
kar predstavlja 99,77%.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V letu 2019 je bil na podskupini 401-prispevki delodajalcev za socialno varnost, veljavni proračun 263.142 EUR, realiziran je bil v višini 262.532
EUR, kar predstavlja 99,77 %.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V letu 2019 je bil na podskupini 402-izdatki za blago in storitev, veljavni proračun 531.638 EUR, realiziran je bil v višini 531.631 EUR, kar
predstavlja 100 %.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V letu 2019 je bil na podskupini 420-nakup in gradnja osnovnih sredstev veljavni proračun 10.179 EUR, realiziran je bil v višini 5.143 EUR, kar
predstavlja 50,53 %. Del neporabljenih sredstev je bil prerazporejen v proračunsko rezervacijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Sprejeti proračun za leto 2019 je znašal 2.459.012 EUR, realizacija le tega je bila 2.415.724 EUR. Razlika med sprejetim proračunom in realiziranim
finančnim načrtom za leto 2019 je 44.173 EUR. Večji del sredstev je bil prerazporejen v proračunsko rezervacijo.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
Služba v letu 2019 ni imela neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Služba ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu z 46. členom ZJF.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2019 Služba ni vključila novih obveznosti v finančni načrt v skladu s 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
V letu 2019 Služba ni izdelala ali unovčila novih poroštev in ni imela terjatev iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada
Služba v letu 2019 ni imela porabe proračunskega sklada.
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
01 - POLITIČNI SISTEM
0102 - Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic
010201 - Priprava in nadzor zakonov in drugih pravnih aktov

Poročilo o doseženih ciljih
01 - POLITIČNI SISTEM
0102 - Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic
010201 - Priprava in nadzor zakonov in drugih pravnih aktov
Opis podprograma
Služba, ki deluje na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Službe za zakonodajo, skrbi za ustavnost, zakonitost, pravnosistemsko
skladnost in nomotehnično pravilnost zakonov in drugih predpisov Republike Slovenije ter obravnava vprašanja izgradnje pravnega sistema.
Služba spremlja in preučuje vpliv pravnega reda Evropske unije, obravnava vprašanja prilagajanja pravnega sistema pravu Evropske unije ter
primerjalno-pravno proučuje pravo drugih držav in mednarodnih organizacij. V pristojnosti Službe je tudi izdaja Uradnega lista Republike
Slovenije ter upravljanje, vodenje in koordiniranje PIS, zbirko podatkov v elektronski obliki, ki zagotavlja brezplačni dostop do predpisov in
drugih pravnih aktov veljavnih v Republiki Sloveniji. Služba opravlja notifikacijo nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti za zagotovitev prenosa
direktiv v pravni red Republike Slovenije, in o stanju poroča Vladi Republike Slovenije. V tem okviru je edini državni organ, pristojen za vnos
podatkov o slovenskih predpisih, sprejetih za prenos direktiv v pravni red Republike Slovenije, in njihovih polnih besedil v Elektronsko
notifikacijsko bazo, ki jo je vzpostavila Evropska komisija. Služba nalogo izvaja na podlagi izjav o prenosu direktiv v pravni red Republike
Slovenije, ki jih pripravljajo ministrstva, pristojna za pripravo predpisov za prenos posamezne direktive v pravni red Republike Slovenije. V
skladu s Poslovnikom Vlade RS Služba v zvezi s predsodnimi postopki, sproženimi proti Republiki Sloveniji zaradi domnevne kršitve pravnega
reda Evropske unije, koordinira pripravo predlogov odgovorov v predsodnih postopkih in Evropski komisiji posreduje odgovore, ki jih sprejme
Vlada RS. Celovita evidenca o sproženih predsodnih postopkih se vodi v RPS, osrednjem pravno-informacijskem sistemu, ki ga upravlja Služba,
in predstavlja podporo vsem zakonodajnim postopkom v okviru Vlade RS in resornih organov ter je obenem jedro PIS.
Postopek notifikacije z vidika vloge Službe obsega tudi vnos korelacijskih tabel in drugih podatkov, povezanih z direktivami (veljavnost, roki in
naloge) v bazo RPS. V okviru izvajanja Uredbe o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije je služba, ob vzdrževanju spletne strani
PIS, na podlagi predlogov uporabnikov sproti izvajala manjše tehnične in vsebinske nadgradnje PIS, preko poštnega predala PIS pa se je ažurno
odzivala na vsa druga vprašanja in pripombe uporabnikov.
Služba je v okviru izvajanja Uredbe o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije vzdrževala spletno stran Pravno-informacijskega
sistema Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PIS) in prek poštnega predala PIS ažurno zagotavljala odgovore na vprašanja in pripombe
uporabnikov, medtem ko večjih nadgradenj in prilagoditev spletne strani ni izvajala. V letu 2019 je bila namreč sprejeta odločitev za izvedbo
celovite analize PIS, ki bo podlaga za vsebinsko nadgradnjo in izboljšanje uporabniške izkušnje kot tudi za tehnično nadgradnjo. Ta nadgradnja
je nujno potrebna zaradi migriranja določenih vsebin (zbirk) na osrednje spletno mesto gov.si ter predvsem zaradi tehnološke in uporabniške
zastarelosti spletišča. Potreba po celoviti prenovi je prepoznana tudi v Akcijskem načrtu za izboljšanje postopka načrtovanja, priprave,
spremljanja in vrednotenja učinkov zakonodaje 2019-2022, ki ga je vlada sprejela julija 2019.
Služba je nadaljevala z razvojem informacijskega sistema MOPED (v nadaljnjem besedilu: Modularno Ogrodje za Pripravo Elektronskih
Dokumentov), ki je spletna aplikacija, v okviru katere se bodo pripravljala besedila predpisov in vsi pripadajoči dokumenti, potrebni v postopku
sprejemanja predpisa, kar bo pripravljavcem predpisov omogočalo enostavnejši, preglednejši in dostopnejši postopek. V začetku leta 2019 je bila
zaključena integracija sistema MOPED z informacijskim sistemom vlade. V drugi polovici leta 2019 je na sistemu MOPED potekala prenova
uporabniškega vmesnika. Dne 27. 12. 2019 je bila s strani zunanjega izvajalca prevzeta v tem času oblikovana rešitev, ki vključuje prototip
žičnega modela, novo oblikovno zasnovo in predlog prilagoditve izvorne kode sistema MOPED.
Služba je v letu 2019 nadaljevala s projektom »Prevajanje in redakcija pomembnejše slovenske zakonodaje v angleščino«. Do konca leta 2019 je
bilo na podstrani PIS, ki je namenjena objavi angleških prevodov, objavljenih 274 prevedenih, strokovno in jezikovno pregledanih prevodov, v
delu je bilo še 46 predpisov, 40 pa jih čaka na odreditev v prevajanje, pri čemer gre pri slednjih za manj obsežne in manj zahtevne predpise.
Služba skrbi za zagotavljanje varovanja tajnih podatkov in zanesljivega delovanja informacijskega sistema Službe ter obenem ustrezne
informacijske varnosti.

1517-11-0001 - Skrb za ustavnost in zakonitost
Opis ukrepa
Služba Vlade RS za zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: Služba), ki deluje na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Službe za
zakonodajo, skrbi za ustavnost, zakonitost, pravnosistemsko skladnost in nomotehnično pravilnost zakonov in drugih predpisov Republike
Slovenije ter obravnava vprašanja izgradnje pravnega sistema. Služba spremlja in preučuje vpliv pravnega reda Evropske unije, obravnava
vprašanja prilagajanja pravnega sistema pravu Evropske unije ter primerjalno-pravno proučuje pravo drugih držav in mednarodnih organizacij. V
pristojnosti Službe je tudi izdaja Uradnega lista Republike Slovenije ter upravljanje, vodenje in koordiniranje Pravno-informacijskega sistema
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PIS), zbirko podatkov v elektronski obliki, ki zagotavlja brezplačni dostop do predpisov in drugih
pravnih aktov veljavnih v Republiki Sloveniji. Služba opravlja notifikacijo nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti za zagotovitev prenosa
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direktiv v pravni red Republike Slovenije, in o stanju poroča Vladi Republike Slovenije. V tem okviru je edini državni organ, pristojen za vnos
podatkov o slovenskih predpisih, sprejetih za prenos direktiv v pravni red Republike Slovenije, in njihovih polnih besedil v Elektronsko
notifikacijsko bazo, ki jo je vzpostavila Evropska komisija.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

2.426.021,00

2.410.581,70

2.410.581,70

99,36

Neposredni učinki
C0253 - Pregled gradiv z vidika ustavnosti, zakonitosti, pravnosistemske skladnosti in nomotehnične
pravilnosti ter oblikovanje pravil nomotehnike
Prispeva k rezultatu: C5886 - Sistemsko skladna in nomotehnično pravilna zakonodaja
Opis neposrednega učinka
Pregled vladnih gradiv in predpisov ministrstev z vidika ustavnosti, zakonitosti, pravnosistemske skladnosti in nomotehnične pravilnosti ter
oblikovanje pravil nomotehnike.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Stalna naloga in cilj Službe je pregled vseh gradiv, prejetih v skladu s Poslovnikom Vlade Republike Slovenije Uradni list RS št. (43/01, 23/02
popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14), z vidika ustavno pravne in pravnosistemske skladnosti ter
nomotehnične ustreznosti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Pregled vladnih gradiv in predpisov ministrstev z vidika ustavnosti, zakonitosti, pravnosistemske skladnosti in nomotehnične pravilnosti ter
oblikovanje pravil nomotehnike.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I000389 Delež pregledanih gradiv v poslovniških rokih

I06332 stroški plač

I06385 Izdaja publikacije s področja oblikovanja pravil
nomotehnike

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2009

100,00

2012 100,00

100,00

2013 100,00

100,00

2014 100,00

100,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

št. 2010

št. 2008

1.600.374,00

1,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2019 100,00

100,00

2012 1.695.717,00

1.571.248,00

2013 1.577.531,26

1.526.538,87

2014 1.591.866,34

1.523.628,00

2015 1.564.830,00

1.579.516,00

2016 1.672.096,00

1.655.721,00

2017 1.729.780,00

1.682.509,00

2018 1.802.899,00

1.693.469,00

2019 2.005.603,00

1.878.951,00

2012 0,00

0,00

2013 0,00

0,00

2014 0,00

0,00

2015 1,00

0,00

2016 0,00

0,00

2017 0,00

0,00

2018 1,00

1,00

2019 0,00

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000389 Delež pregledanih gradiv v poslovniških rokih"
Vsa gradiva so bila pregledana v okviru poslovniških rokov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06332 stroški plač"
Dosežena vrednost je v skladu s sprejetim Zakonom za uravnoteženju javnih financ.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06385 Izdaja publikacije s področja oblikovanja pravil
nomotehnike"
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Nomotehnične smernice lahko ocenimo kot koristen pripomoček pri vsakodnevnem delu v okviru postopkov priprave predpisov pozna in
uporablja večina pripravljavcev predpisov (tudi na občinski ravni). V zadnjih letih je opazen tudi naraščajoč trend zanimanja za nadgrajevanje
nomotehničnega znanja, vse našteto pa gotovo pripomore k boljši zakonodaji v širšem in ožjem smislu, kar je eno od osrednjih poslanstev
službe.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I000389

Služba bo vse predpise in druga gradiva, ki jih bo prejela v delo, pregledala (z vidika skladnosti s slovenskim pravnim redom in pravom EU) v rokih
določenih s Poslovnikom Vlade RS.

I06385

Služba skrbi za nomotehnično pravilnost predpisov vlade in ministrstev ter v ta namen oblikuje pravila nomotehnike in periodično izdaja
nomotehnične smernice.

C5943 - Opravljanje notifikacije
Prispeva k rezultatu: C5886 - Sistemsko skladna in nomotehnično pravilna zakonodaja
Opis neposrednega učinka
Opravljanje notifikacije nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti za zagotovitev prenosa direktiv EU v pravni red Republike Slovenije. Postopek
notifikacije z vidika vloge Službe obsega tudi vnos korelacijskih tabel in drugih podatkov, povezanih z direktivami (veljavnost, roki in naloge) v
bazo Register predpisov Slovenije.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Služba opravlja notifikacijo nacionalnih predpisov, ki so sprejeti za zagotovitev prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in po potrebi o
stanju poroča vladi. V tem okviru je Služba edini državni organ, pristojen za vnos podatkov o slovenskih predpisih, sprejetih za prenos direktiv v
pravni red Republike Slovenije in njihovih polnih besedil v elektronsko notifikacijsko bazo Evropske komisije. Te naloge izvaja Služba na podlagi
izjav o prenosu direktiv v pravni red Republike Slovenije, ki jih pripravljajo pristojna ministrstva. Postopek notifikacije je stalna naloga Službe.
V skladu sposlovnikom Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 - popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11,
64/12 in 10/14) in Odlokom o organizaciji in delovnem področju Službe (Uradni list RS, št. 139/06 in 95/11). Služba koordinira pripravo stališč v
predsodnih postopkih zaradi notifikacije oziroma neustrezne notifikacije pravnih aktov Republike Slovenije in deluje kot nacionalna kontaktna
točka za njihovo posredovanje Evropski komisiji.
Služba sodeluje z drugimi državnimi in tujimi institucijami. v okviru neposrednega mednarodnega sodelovanja Služba ne nastopa samostojno,
vzpostavljeno pa je sodelovanje s sorodnimi službami različnih evropskih držav.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Opravljene so bile vse notifikacije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06253

Delež opravljene notifikacije

VIR ME IZH. LETO
%

2009

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

100,00

2012

100,00

100,00

2013

100,00

100,00

2014

100,00

100,00

2015

100,00

100,00

2016

100,00

100,00

2017

100,00

100,00

2018

100,00

100,00

2019

100,00

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06253 Delež opravljene notifikacije"
Opravljene so bile vse notifikacije.

C5945 - Brezplačen dostop do celovitega prikaza veljavnega pravnega reda RS in prevodi predpisov v
angleščino
Prispeva k rezultatu: C5886 - Sistemsko skladna in nomotehnično pravilna zakonodaja
Opis neposrednega učinka
PIS je zbirka podatkov v elektronski obliki, ki vsebuje register predpisov, objavljenih v Uradnem listu RS, in druge podatke o pravnem redu
Republike Slovenije ter navezavo na predpise Evropske unije. PIS omogoča brezplačen dostop do celovitega prikaza veljavnega pravnega reda
RS, vključno z prečiščenimi besedili vseh veljavnih predpisov. Z namenom izboljšati proces sprejemanja predpisov, vključno z ustrezno presojo
posledic na različnih področjih (gospodarstvo, javna sredstva, sociala, usklajenost s pravom EU idr.), Služba razvija aplikacijo Modularno
ogrodje za pripravo elektronskih dokumentov (v nadaljnjem besedilu: MOPED), ki bo nadomestila informacijsko zastarel in uporabniško
neprijazen RPS. MOPED je posebna aplikacija v okviru katere se bodo pripravljali vsi dokumenti, ki se zahtevajo v zakonodajnem postopku. Za
realizacijo vseh določb Uredbe o PIS in zagotovitev angleške strani PIS z vidika dostopnosti pravnega reda ene izmed držav članic Evropske
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unije v vsaj enem tujem jeziku, kar bo hkrati imelo pozitivne učinke na spodbujanje tujih investicij in prispevalo k lažji vključitvi tuje govorečih
oseb v družbeno, gospodarsko in socialno okolje Republike Slovenije, je Služba v letu 2015 začela izvajati naloge na podlagi sklepa Vlade RS št.
02500-3/2014/5 z dne 17. 2. 2014 o odobritvi projekta »Prevajanje in redakcija pomembnejše slovenske zakonodaje v angleščino«. V letu 2016 je
bila zaključena prva faza projekta. Konec leta 2016 in v letu 2017, 2018 in 2019 se izvaja druga faza projekta na podlagi Sklepa Vlade RS št. 025003/2014/9 z dne 28. 7. 2016, v kateri se zagotavlja postopek prevajanja, strokovne redakcije in lekture vnaprej znanega korpusa predpisov. V letu
2019 je predvidena objava dodatnih 100 strokovno in jezikovno redigiranih prevodov. Ker je naloga službe za zakonodajo, da sledi predvideni
dinamiki, ki mora biti vsaj takšna, kot je bila v letu 2018, da bo projekt realiziran v predvidenem času, služba za zakonodajo potrebuje dodatna
finančna sredstva, če želimo zagotoviti dostopnost pravnega reda ene izmed držav članic Evropske unije v vsaj enem tujem jeziku, kar bo imelo
pozitivne učinke na spodbujanje tujih investicij in prispevalo k lažji vključitvi tuje govorečih oseb v družbeno, gospodarsko in socialno okolje
Republike Slovenije. Finančna sredstva potrebujemo za pravočasno poravnavanje naših obveznosti, sicer bomo glede na pogodbena določila
primorani odplačati zamudne obresti. Prav tako vsaka prekinitev ali upočasnitev dela negativno vpliva na izvajalce, utegne pa se celo zgoditi, da
bomo deležni odstopov od sklenjenih pogodb. Zato pomanjkanje sredstev ogroža nadaljnjo izvajanje projekta, kar pa glede na že vložena
sredstva, sprejete obveznosti, doslej dosežene rezultate in pozitivne odzive uporabnikov ni smotrno. Služba za zakonodajo s postavke PP 9510 Razvoj in vzdrževanje RPS in PIS, konto 4020, 4029 pokriva tudi finančne obveznosti na področju razvoja in vzdrževanja informacijskih sistemov,
katerih skrbnik je, ob tem pa na podlagi treh sklenjenih pogodb razvija tudi aplikacijo MOPED, s pomočjo katere se bodo pripravljali vsi
dokumenti, ki se zahtevajo v zakonodajnem postopku, in ki bo v povezavi z IPP in PIS nadomestila informacijsko zastarel in uporabniško
neprijazen RPS.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Prenovljeno spletišče PIS je bilo prvič dostopno leta 2014, s čemer je bil dosežen namen razvoja PIS. Namen razvoja PIS je brezplačen in celovit
prikaz predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, zagotovitev prečiščenih besedil teh predpisov, učinkovito in hitro iskanje virov prava na enem
mestu in dostop do drugih informacij, ki pomembno vplivajo na raven pravnega varstva.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Služba je v okviru izvajanja Uredbe o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije vzdrževala spletno stran Pravno-informacijskega
sistema Republike Slovenije (v nadalnjem besedilu: PIS) in preko poštnega predala PIS ažurno zagotavljala odgovore na vprašanja in pripombe
uporabnikov, medtem ko večjih nadgradenj in prilagoditev spletne strani ni izvajala. V letu 2019 je bila namreč sprejela odločitev za izvedbo
celovite analize PIS, ki bo podlaga za vsebinsko nadgradnjo in izboljšanje uporabniške izkušnje kot tudi za tehnično nadgradnjo. Ta nadgradnja
je nujno potrebna zaradi migriranja določenih vsebin (zbirk) na osrednje spletno mesto gov.si ter predvsem zaradi tehnološke in uporabniške
zastarelosti spletišča. Potreba po celoviti prenovi je prepoznana tudi v Akcijskem načrtu za izboljšanje postopka načrtovanja, priprave,
sprejemanja in vrednotenja učinkov zakonodaje 2019-2022, ki ga je vlada sprejela julija 2019.
Služba je nadaljevala z razvojem informacijskega sistema Modularno Ogrodje za Pripravo Elektronski Dokumentov (v nadaljnem
besedilu: MOPED), ki je spletna aplikacija, v okviru katere se bodo pripravljala besedila predpisov in vsi pripadajoči dokumenti, potrebni v
postopku sprejemanja predpisa, kar bo pripravljalcem predpisov omogočalo enostavnejši, preglednejši in dostopnejši postopek. V začetku leta
je bila zaključena integracija sistema MOPED z informacijskim sistemom vlade. V drugi polovici leta 2019 je na sistemu MOPED potekala prenova
uporabniškega vmesnik. Dne 27. 12. 2019 je bila s strani zunanjega izvajalca prevzeta in v tem času oblikovana rešitev, ki vključuje protopit
žičnega modela, novo oblikovano zasnovo in predlog prilagoditve izvorne kode sistema MOPED.
Služba je v letu 2019 nadaljevala s projektom "Prevajanje in redakcija pomembnejše slovenske zakonodaje v angleščino". Do konca leta 2019 je
bilo na podstrani PIS, ki je namenjena objavi angleških prevodov, objavljenih 274 prevedenih, strokovno in jezikovno pregledanih prevodov, v
delu je bilo še 46 predpisov, 40 pa jih čaka na odreditev v prevajanje, pri čemer gre pri slednjih za manj obsežne in manj zahtevne predpise.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

I06265 Povečevanje števila klikov na spletni strani PIS

št.

2010

16.000.000,00

2012

17.600.000,00

2013

16.800.000,00

16.747.953,00
16.739.051,00

2014

17.000.000,00

4.185.865,00

2015

17.000.000,00

7.019.034,00

2016

4.200.000,00

7.832.642,00

2017

6.200.000,00

8.623.025,00

2018

7.900.000,00

7.626.486,00

2019

8.000.000,00

7.830.722,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06265 Povečevanje števila klikov na spletni strani PIS"
Dosežena vrednost predstavlja število obiskov strani.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06265 Izhodiščna vrednost je število klikov za leto 2010, ocenjenih na podlagi povprečnega mesečnega števila klikov do 15. avgusta 2010.

Pravne podlage
ID

NAZIV

MLP Zakon o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (MLP)
ZUL

Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL)
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ZVRS Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)

1517-11-S002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje
Opis skupine projektov
Iz tega naslova zagotavljamo sredstva za nakup IT in druge pisarniške opreme, licence.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

0,00

0,00

0,00

----

PV

Proračunski viri

32.991,00

5.142,69

5.142,69

15,58

Neposredni učinki
C5950 - Zagotovitev varovanja podatkov in zanesljivega delovanja informacijskega sistema Službe ter
ustrezne informacijske varnosti
Prispeva k rezultatu: C5886 - Sistemsko skladna in nomotehnično pravilna zakonodaja
Opis neposrednega učinka
Zagotovitev varovanja tajnih podatkov in zanesljivega delovanja informacijskega sistema Službe in ustrezne informacijske varnosti. Zagotovitev
tehničnega varovanja poslovnih prostorov in zagotovitev požarne varnosti.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Služba skrbi za varovanje tajnih podatkov z usposabljanji za pridobitev dovoljenj za dostop do tajnih podatkov na zahtevanih delovnih mestih.
Za brezhibno in zanesljivo delovanje informacijskega sistema vlade in službe, ki podpira nemoteno delo vlade, služba informacijsko podporo
zagotavlja z zaposlenim javnim uslužbencem. Služba zagotavlja ustrezno informacijsko varnost.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I06271 Število dogodkov nenačrtovanega nedelovanja informacijskega
sistema

I06329 Število nenačrtovano uničenih podatkov

IZH.
LETO

št. 2009

št. 2009

IZH.
VREDNOST

LETO

5,00

2012 4,00

0,00

2013 4,00

1,00

2014 4,00

1,00

2015 4,00

2,00

2016 4,00

3,00

2017 4,00

2,00

2018 4,00

2,00

0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2019 4,00

2,00

2012 0,00

0,00

2013 0,00

0,00

2014 0,00

0,00

2015 0,00

0,00

2016 0,00

0,00

2017 0,00

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06271 Število dogodkov nenačrtovanega nedelovanja
informacijskega sistema"
Služba je uspešno odpravila nedelovanje informacijskega sistema.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06329 Število nenačrtovano uničenih podatkov"
V letu 2019 ni bilo nenačrtovano uničenih podatkov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06271

Število dogodkov nenačrtovanega nedelovanja informacijskega sistema - načrtovano znižanje na manj kot 5 na leto.
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Obrazložitev projektov
1517-17-0001 - Investicije in investicijsko vzdrževanje SVRSZ
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Zagotavljanje tehničnega varovanja poslovnih prostorov, zagotovitev ustrezne informacijske varnosti za prenos tajnih podatkov, zanesljivo
delovanje informacijskega sistema Službe in ustrezna informacijska varnost, zagotovitev požarne varnosti.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Dosežen razvoj in napredek v letu 2019 z vidika doseganja ciljev je bil v skladu z razpoložljivimi sredstvi na projektu.
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
/
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
• Znesek naložb na 1.1.2019…………………………………... .0 EUR
• Znesek popravka W naložb na 1.1.2019………………......... .0 EUR
• Znesek povečanj W naložb v 2019………………………… ...0 EUR
• Znesek zmanjšanj W naložb v 2019………………………… ..0 EUR
• Znesek naložb na 31.12.2019………………………………....0 EUR
• Znesek popravka naložb na 31.12.2019……………………...0 EUR
• Knjigovodska vrednost DR naložb v javna podjetja na 1.12.2019……………..0 EUR
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Stanje na dan 31. 12. 2018
• Neopredmetena sr. In dolgoročne AČR……………………..112.975
• Popravek vrednosti neopredmetenih sr……………………… 83.190
• Oprema in druga opredmetena osnovna sr…………………182.218
• Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osn.sr. 172.846
Stanje na dan 31. 12. 2019
• Neopredmetena sr. In dolgoročne AČR……………………..113.525
• Popravek vrednosti neopredmetenih sr……………………… 91.873
• Oprema in druga opredmetena osnovna sr…………………170.695
Razlika med letoma se nanaša na nakup programske opreme (aplikacija JNMV) v višini 550 EUR.
Razlika v višini 8.683 EUR prikazuje povečanje popravka vrednosti programske opreme in licenc v letu 2019 zaradi obračunane amortizacije.
Zmanjšanje se nanaša na izločeno opremo in opremo trajno zunaj uporabe v višini 15.758 EUR ter manjše nabave naprav, druge opreme in
drobnega inventarja v skupni višini 4.235 EUR.
Zmanjšanje popravka vrednosti opreme je nastala zaradi popravka vrednosti izločenih sredstev in opreme trajno zunaj uporabe v višini 15.758
EUR, popravka vrednosti drobnega inventarja v višini 515 EUR ter obračun amortizacije v višini 2.618 EUR.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
/
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Podatki o neplačanih terjatvah iz leta 2018
• terjatve do ZZZS - boleznine……………………………….…3.640 EUR
• terjatve do ZPIZ - invalidnine……………………………….....4.397 EUR
• kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN……………….….…108 EUR
• druge kr. terjatve do zaposlene……………………………………0 EUR
Podatki o neplačanih terjatvah iz leta 2019
• terjatve do ZZZS - boleznine……………………………….…6.843 EUR
• terjatve do ZPIZ - invalidnine……………………………….....4.542 EUR
• kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN……………….….…160 EUR
• druge kr. terjatve do zaposlene…………………………….…2.128 EUR
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN predstavljajo sredstva na podlagi izstavljenega zahtevka za povračilo stroškov nadomestila plače
sodnikom porotnikom.
Druge kr. terjatve do zaposlenih se navezujejo na povrnitev stroškov šolnine javnega uslužbenca.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Podatki o neplačanih obveznosti iz leta 2018
• krat. obv. do zaposlenih-(obv. iz naslova plač za dec/2018)…….131.556
• krat. obveznosti do dobaviteljev……………………………………. 32.759
• druge kr. obveznosti iz poslovanja…………………………………..44.923
• kr. obveznosti do uporabnikov EKN………………………………… ..852
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Podatki o neplačanih obveznosti iz leta 2019
• krat. obv. do zaposlenih-(obv. iz naslova plač za dec/2019)…….142.982
• krat. obveznosti do dobaviteljev………………………………… .. 37.742
• druge kr. obveznosti iz poslovanja…………………………………..43.285
• kr. obveznosti do uporabnikov EKN……………………………… …..606
Obveznosi do zaposlenih iz naslova plač za mesec december 2019, izplačilo v januarju 2020.
Kratkoročne obeznosti do dobaviteljev doma in tujini za opravljeno storitev oziroma dobavljeno blago v letu 2019.
Obveznosti za davke in prispevke iz naslova plač ter ostale obveznosti iz poslovanja.
Obveznosti do EKN za opravljeno storitev oziroma blago v letu 2019.
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

Služba vlade za zakonodajo
Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter
notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev
poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi,
obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev.
Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na
doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:
Služba vlade za zakonodajo

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja:

V/Na
Služba vlade za zakonodajo

je vzpostavljen(o):
1.Primerno kontrolno okolje:
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji
2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
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4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:
naziv: Generalnega sekretariata Vlade RS
sedež: Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana
matična št: 1590146000
ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
naziv:
sedež:
matična št:
Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 14.10.2019 0:00:00.
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
- Povečanje informacijske varnosti in hrambe podatkov.
- Redno usposabljanje zaposlenih na področju tajnih podatkov.
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
- Sprotno ugotavljanje in odpravljanje rizikov poslovanja.
Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
Rado Fele

Datum podpisa predstojnika:
13.2.2020
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Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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