
Številka: 382-74/2016/86
Ljubljana, 29.05.2019
EVA: /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Informacija o stanju na projektu P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne 
uprave in predlog Načrta nadaljnjih aktivnosti glede upravljanja osrednjega spletnega mesta državne 
uprave GOV.SI – 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, 55/09, 38/10 - ZKUN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G in 65/14) in 
6. člena Poslovnika 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, 95711, 64/12, 80/13 in 10/14) ter v zvezi s sklepom o 
potrditvi Zagonskega elaborata strateškega razvojnega projekta, št. 38200-6/2016/6 z dne 21. 07. 
2016 je Vlada Republike Slovenije na seji dne _____ pod točko ___ dnevnega reda sprejela 
naslednji sklep: 

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s stanjem izvedbe projekta P11: Prenova in 
optimizacija spletnih mest državne uprave ter sprejela Načrt nadaljnjih aktivnosti glede 
upravljanja osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.

2. Vlada Republike Slovenije je določila 1. 7. 2019 za datum objave osrednjega spletnega 
mesta državne uprave GOV.SI in ministrstvom, vladnim službam in organom v sestavi, ki 
imajo svoja predstavitvena spletna mesta na Sistemu enotnih spletnih strani Ministrstva za 
javno upravo, naložila, da do navedenega roka na GOV.SI prenesejo vsebine, navedene v 
Načrtu nadaljnjih aktivnosti upravljanja osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.

3. Vlada Republike Slovenije je določila, da Ministrstvo za javno upravo 2. 9. 2019 ukine Sistem 
enotnih spletnih strani in preusmeri domenske naslove predstavitvenih spletnih mest 
Sistema enotnih spletnih strani na osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI. Javno 
dostopne vsebine iz Sistema enotnih spletnih strani organov državne uprave bodo na voljo 
uporabnikom v arhivu spletišč organov državne uprave.

4. Vlada Republike Slovenije je ministrstvom, vladnim službam in organom v sestavi naložila, 
da do 10. 6. 2019 Ministrstvu za javno upravo pošljejo seznam vseh spletnih mest, s katerimi 
upravljajo in zahtevane podatke iz Priloge D. 

5. Vlada Republike Slovenije je naložila projektni skupini P11, da do 15. oktobra 2019 pripravi 
seznam vseh spletnih mest državne uprave, ki bodo do 12. marca 2020 prenesene na 
GOV.SI.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
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1. Sklep
2. Informacija o stanju projekta P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave in 

načrt nadaljnjih aktivnosti upravljanja osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI (s 
prilogami)

Prejmejo: 
- vsa ministrstva in organi v sestavi
- vladne službe

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:

- Rudi Medved, minister,
- mag. Kristina Plavšak Krajnc, direktorica,
- Jelena Tabakovič, direktorica,
- Tina Kuliš, sekretarka,
- Matjaž Kek, sekretar,
- mag. Tamara Mavko, sekretarka,
- mag. Blaž Palir, sekretar.
- .

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Pri obravnavi gradiva bo sodeloval:

5. Kratek povzetek gradiva:
Vlada Republike Slovenije leta 2016 potrdila zagonski elaborat projekta in s tem izvedbo strateškega
razvojnega projekta P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave (v nadaljevanju P11)
s ciljem zmanjšanja števila spletnih mest državne uprave, boljše uporabniške izkušnje in bolj 
enotnega nastopa državne uprave na spletu. Projekt vodi Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju 
z Uradom vlade za komuniciranje. 

Projekt vzpostavlja osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI, na katerem bodo na enem 
mestu  združena vsa predstavitvena spletna mesta državne uprave, vzpostavlja enoten sistem 
urednikovanja spletnih mest državne uprave in določa enotne standarde nastopa na spletu. 

Vzpostavitev osrednjega spletnega mesta GOV.SI je v zaključni fazi, zato predlagamo, da vlada s 
predlaganimi sklepi potrdi terminski načrt zaključnih aktivnosti za izvedbo projekta:

- FAZA 1: do 1. 7. 2019 se na GOV.SI prenesejo osnovne predstavitvene vsebine ministrstev,
vladnih služb in organov v sestavi, ki so del Sistema enotnih spletnih strani (v nadaljevanju 
SESS), 

- FAZA 2: do 2. 9. 2019, do ukinitve SESS, se na GOV.SI prenesejo preostale predstavitvene 
vsebine organov državne uprave, ki so del SESS.

- FAZA 3: do 12. 3. 2020 se na GOV.SI prenesejo predstavitvene vsebine preostalih spletnih 
mest ministrstev, vladnih služb in organov v sestavi, ki bodo s sklepom vlade določena za 
prenos na gov.si. 

S predlaganim gradivom je Vlada Republike Slovenije sprejela Načrt nadaljnjih aktivnosti glede 
upravljanja osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI in z njim potrdila:

- naloge in odgovornosti Ministrstva za javno upravo, Urada vlade za komuniciranje ter ostalih 
organov državne uprave glede zagotavljanja vsebin in vzdrževanja GOV.SI 

- način zagotavljanja finančnih in kadrovskih virov, potrebnih za nadaljnji razvoj in vzdrževanje 
osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
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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  s redn ja  pod je t ja  te r  

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
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
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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,
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 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
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:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

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: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
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 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo ni predmet usklajevanja z javnostjo.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
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:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Rudi MEDVED
MINISTER

in

mag. Kristina PLAVŠAK KRAJNC
DIREKTORICA
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PRILOGA 1 (Sklep):

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09, 38/10 - ZKUN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G 
in 65/14) in 6. člena Poslovnika 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, 95711, 64/12, 80/13 in 10/14) ter v 
zvezi s sklepom o potrditvi Zagonskega elaborata strateškega razvojnega projekta, št. 38200-
6/2016/6 z dne 21. 07. 2016 , izdaja Vlada Republike Slovenije naslednji sklep: 

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s stanjem izvedbe projekta P11: Prenova 
in optimizacija spletnih mest državne uprave ter sprejela Načrt nadaljnjih aktivnosti 
glede upravljanja osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.

2. Vlada Republike Slovenije je določila 1. 7. 2019 za datum objave osrednjega 
spletnega mesta državne uprave GOV.SI in ministrstvom, vladnim službam in 
organom v sestavi, ki imajo svoja predstavitvena spletna mesta na Sistemu enotnih 
spletnih strani Ministrstva za javno upravo, naložila, da do navedenega roka na 
GOV.SI prenesejo vsebine, navedene v Načrtu nadaljnjih aktivnosti upravljanja 
osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.

3. Vlada Republike Slovenije je določila, da Ministrstvo za javno upravo 2. 9. 2019 ukine 
Sistem enotnih spletnih strani in preusmeri domenske naslove predstavitvenih 
spletnih mest Sistema enotnih spletnih strani na osrednje spletno mesto državne 
uprave GOV.SI. Javno dostopne vsebine iz Sistema enotnih spletnih strani organov 
državne uprave bodo na voljo uporabnikom v arhivu spletišč organov državne 
uprave.

4. Vlada Republike Slovenije je ministrstvom, vladnim službam in organom v sestavi 
naložila, da do 10. 6. 2019 Ministrstvu za javno upravo pošljejo seznam vseh spletnih 
mest, s katerimi upravljajo in zahtevane podatke iz Priloge D. 

5. Vlada Republike Slovenije je naložila projektni skupini P11, da do 15. oktobra 2019 
pripravi seznam vseh spletnih mest državne uprave, ki bodo do 12. marca 2020 
prenesene na GOV.SI.

Številka:
Ljubljana, dne
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PRILOGA 2 (Gradivo)

Informacija o stanju na projektu P11: Prenova in optimizacija spletnih 
mest državne uprave in Načrt nadaljnjih aktivnosti glede upravljanja 

osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI

1. Uvod

Vlada Republike Slovenije je julija 2016 potrdila Zagonski elaborat projekta ter s tem izvedbo 
projekta »P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave« (v nadaljevanju P11). 

Cilj projekta je vzpostavitev in delovanje enotno organiziranega državnega spletnega servisa, ki 
bo uporabnikom omogočal enostaven in hiter dostop do celostnih, posodobljenih in 
verodostojnih  predstavitvenih informacij o državni upravi, postopkih v zvezi z državo ter do 
enostavno izvedljivih e-storitev državne uprave.

Predhodno izvedeni popis spletnih mest državne uprave (v letu 2014) je namreč pokazal, da 
državna uprava upravlja kar z 269 spletnimi mesti. Vsebine državne uprave na spletu so tako 
objavljene razpršeno, se podvajajo, vse to pa posledično vodi do dvoumnih informacij ter 
nepotrebnega podvajanja dela urednikov. Prav tako ni enotnih pravil nastopa države na spletu, 
kot tudi ne enotnega sistema urednikovanja spletnih mest državne uprave.

Z združitvijo vseh predstavitvenih spletnih mest državne uprave v eno osrednje spletno mesto
GOV.SI se bo zmanjšalo število spletnih mest državne uprave, izboljšala se bo uporabniška 
izkušnja in posledično komuniciranje državne uprave na spletu. Vzpostavljena bo večja
povezljivost s spletnimi mesti državne uprave, ki ostajajo samostojna. 

Rezultat projekta bo tudi delujoča Enotna uredniška politika in vzpostavljeni enotni standardi 
nastopa države na spletu.

Osnovni koncept je, da so vse predstavitvene vsebine državne uprave in v čim večjem možnem 
številu projektna spletna mesta, prenesene na osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI, 
medtem, ko bodo storitve različnim ciljnim skupinam na voljo na  ustreznih storitvenih portalih 
(npr. eDavki, eUprava, SPOT(eVem) itd.). Zato se vse storitve, ki se v tem trenutku nahajajo na 
predstavitvenih spletnih mestih selijo na enega od storitvenih portalov državne uprave. Z 
namenom izvedbe projekta je vlada imenovala projektno skupino P11, ki jo vodi Ministrstvo za 
javno upravo (v nadaljevanju MJU) v sodelovanju z Uradom vlade za komuniciranje (v 
nadaljevanju UKOM).

2. Vzpostavitev osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI

Eden ključnih ciljev P11 je vzpostavitev osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI, 
ki bo po vzoru dobrih praks iz tujine na enem mestu združil vse predstavitvene vsebine organov 
državne uprave (14 ministrstev, 35 organov v sestavi, 13 vladnih služb, 58 upravnih enot in 52 
diplomatsko konzularnih predstavništev). Osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI  je 
korak naprej v enotnem komuniciranju vlade in državne uprave tudi na spletu in povečanju 
transparentnosti zaradi večje preglednosti vsebin. V grobem ga lahko delimo na 3 vsebinske 
sklope:

 področja (socialna varnost, zdravje, zunanje zadeve, itd.),
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 predstavitev organov državne uprave (ministrstev, vladnih služb, organov v sestavi, 
upravnih enot in diplomatsko-konzularnih predstavništev) ter 

 zbirke (kot so vsa prosta delovna mesta, projekti, storitve, novice itd. državne uprave na 
enem mestu).

Posamezne vsebine osrednjega spletnega mesta bodo na voljo v angleščini, italijanščini in 
madžarščini, vsebine diplomatsko-konzularnih predstavništev pa tudi v drugih jezikovnih 
različicah (npr. farsi, kitajščina, francoščina, nemščina).

2.1. Stanje vzpostavitve GOV.SI 

Vzpostavitev GOV.SI prehaja v zaključno fazo izvedbe. 

Trenutno stanje vzpostavitve GOV.SI:
 zagotovili smo razvojno okolje za prenos vsebin iz obstoječih spletnih mest državne 

uprave na GOV.SI, 
 identificirali smo glavne urednike in urednike po organih državne uprave  za prenos 

vsebin in nadaljnje vzdrževanje vsebin na GOV.SI,
 določili smo skrbnike zbirk na GOV.SI, 
 od septembra 2018 do aprila 2019 smo na različnih usposabljanjih usposobili cca. 500 

urednikov ,
 pripravili smo navodila za delo z urejevalnikom spletnih vsebin, ki se redno dopolnjujejo,
 pripravili smo načrt za preusmeritev vsebin med GOV.SI in obstoječimi SESS spletnimi 

mesti,
 pripravili smo načrt arhiviranja SESS spletnih mest,
 izvedli smo vse potrebne varnostne in obremenilne teste za GOV.SI,  
 uskladili smo protokol prenosov vsebin in proces zagotavlja lekture in prevajanja vsebin 

za GOV.SI,
 vzpostavili smo okolje za objavo statičnih posnetkov spletišč, 
 testirali smo in na podlagi rezultatov optimizirali prototip spletišča GOV.SI, 
 nadgradili smo Enotno uredniško politiko,
 vzpostavili smo strežniško infrastrukturo za gostovanje portala GOV.SI,
 potekajo prenosi vsebin iz predstavitvenih spletnih mest organov državne uprave,
 poteka optimiziranje funkcionalnosti spletnega mesta GOV.SI,
 potekajo prevodi in lekture vsebin za GOV.SI.

2.2. Financiranje GOV.SI 

Vzpostavitev osrednjega spletnega mesta in njegovo delovanje se do konca marca 2020 
financira iz sredstev na projektu P11. Pogodba za vzdrževanje in nadgradnjo GOV.SI je 
sklenjena do januarja 2021. Za projekt je na voljo 521.600 EUR, in sicer 417.280 EUR iz 
evropskih sredstev in 104.320 EUR iz državnega proračuna.

Do sedaj so bile za aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo osrednjega spletnega mesta GOV.SI
sklenjene pogodbe v vrednosti 466.287 EUR. Večina sredstev je namenjena za tehnični razvoj 
spletnega mesta, usposabljanje urednikov, prilagoditev besedil za splet, prevode in lekturo 
besedil. 

3. Načrt nadaljnjih aktivnosti upravljanja osrednjega spletnega mesta 
državne uprave GOV.SI
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Osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI je projekt celotne državne uprave in od 
kakovosti sodelovanja in izpolnjevanja nalog bo odvisna uspešnost GOV.SI ter posledično 
komuniciranja državne uprave na spletu.

3.1. Časovnica vzpostavitve osrednjega spletnega mesta GOV.SI

Osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI bo objavljeno 1. 7. 2019. Ob objavi bodo na 
njej osnovne predstavitvene vsebine, ki se trenutno nahajajo na 47 spletnih mestih znotraj 
Sistema enotnih spletnih strani (v nadaljevanju SESS), na vlada.si ter gov.si. Do 2. 9. 2019 pa 
bodo na GOV.SI objavljene še ostale predstavitvene vsebine, ki se nahajajo na SESS in so 
navedene v Prilogi C.

Do 12. 03. 2020 morajo biti prenesene še predstavitvene vsebine ostalih organov državne 
uprave (vladnih služb, organov v sestavi in diplomatsko-konzularnih predstavništev), katerih 
predstavitvena spletna mesta niso del SESS. 

3.2. Predstavitvene vsebine organov državne uprave

Predstavitvene vsebine organa so: 

 opis pristojnosti organa,
 kontaktni podatki organa,
 organiziranost organa in vodstvo organa,
 seznam storitev organa,
 javne objave (javni razpisi, javna naročila, pozivi),
 prosta delovna mesta,
 katalogi informacij javnega značaja,
 opis delovnih področij organa,
 dokumenti in publikacije,
 naziv in opis projektov,
 novice,
 dogodki in 
 zakonodaja.

Do datuma objave osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI morajo biti na GOV.SI 
prenesene vsebine iz spletnih mest državne uprave, ki so del SESS in vlada.si, in sicer: 

 na slovenski strani GOV.SI:

 vse vsebine, ki se trenutno nahajajo na vlada.si in gov.si, 
 seznam državnih organov s kratkim opisom pristojnosti,
 predstavitvene vsebine organov državne uprave (o organu), ki se nahajajo 

na SESS,
 objavljeni sklopi področij s kratkim opisom in seznamom področij z opisom 

ter navedenimi temami,
 zakonodaja.

 na angleški strani GOV.SI:

 seznam državnih organov s kratkim opisom pristojnosti,
 osnovne predstavitvene vsebine organov državne uprave (o organu), ki se 

nahajajo na SESS,
 sklopi področij s kratkim opisom.

Zagotovljen bo tudi prenos vsebin v italijanskem in madžarskem jeziku, ki se trenutno 
nahajajo na SESS.
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S 1. 6. 2019, torej že pred datumom objave osrednjega spletnega mesta državne uprave 
GOV.SI, bodo organi državne uprave pričeli na GOV.SI objavljati vse dinamične vsebine 
(novice, dogodki, javne objave, prosta delovna mesta). 

Ostale vsebine organov državne uprave, katerih predstavitvena spletna mesta so del SESS, je 
treba prenesti do 2. 9. 2019, ko bodo spletna mesta SESS ukinjena. Tako se bodo zbirke, kot 
so: Teme, Storitve, Projekti, Imenik inštitucij, Države, Imenik oseb, Dokumenti in publikacije 
postopoma polnile s prenosom vsebin iz obstoječih spletnih strani organov državne uprave. 

V Prilogi A je predstavljen Seznam predstavitvenih spletnih mest organov državne uprave, ki so 
del SESS.

Predstavitvene vsebine organov državne uprave, ki se nahajajo izven SESS, morajo biti na 
GOV.SI prenesene do 12. 3. 2020. Seznam spletnih mest za prenos na GOV.SI pripravi 
projektna skupina P11 do 15. 10. 2019.

3.3. Uredniška struktura

Uredniško strukturo osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI sestavljajo:

 osrednje uredništvo GOV.SI (UKOM),
 glavni uredniki po organih državne uprave,
 uredniki po organih državne uprave,
 skrbniki zbirk na GOV.SI in
 skrbnik informacijskega sistema GOV.SI (MJU).

3.4. Delitev nalog na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI

Vsi organi državne uprave, ki bodo objavljali vsebine na GOV.SI, so odgovorni, da so objavljene 
vsebine točne, pravočasne in objavljene skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in 
Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih 
aplikacij, Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakonom o tajnih podatkih.

Za uspešno urejanje vsebin na GOV.SI je ključnega pomena, da so jasno znane in razmejene 
pristojnosti posameznega organa državne uprave ter da jih ta ažurno in skrbno izvaja. 

Urad vlade za komuniciranje je vsebinski koordinator osrednjega spletnega mesta GOV.SI,  
Ministrstvo za javno upravo je skrbnik informacijskega sistema GOV.SI.

Naloge Ministrstva za javno upravo, kot nosilca projekta P11 in skrbnika informacijskega 
sistema osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI:

 skrbništvo pogodbe za tehnično vzdrževanje in nadgradnjo spletnega mesta GOV.SI ter 
tehnična implementacija novih funkcionalnosti na predlog osrednjega uredništva, 

 vzdrževanje infrastrukture za gostovanje sistema gov.si,
 priprava standardov za enoten nastop državne uprave na vseh spletnih mestih državne 

uprave,
 koordinacija prenosa storitev na storitvena portala eUprava in SPOT (eVem),
 izvedba usposabljanj urednikov,
 zagotovitev in vzdrževanje inventurne tabele vseh spletnih mest državne uprave.

Naloge Urada vlade za komuniciranje kot vsebinskega koordinatorja osrednjega
spletnega mesta državne uprave GOV.SI
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 vodenje ažurnega seznama glavnih urednikov, urednikov in skrbnikov zbirk ter 
dodeljevanje uredniških pravic,

 aktivno vodenje procesa urednikovanja GOV.SI (določanje pravil na GOV.SI, 
sklicevanje uredniških sestankov),

 načrtovanje usposabljanj urednikov GOV.SI,
 ažuriranje Navodil za urejanje vsebin na GOV.SI,
 vsebinska in tehnična pomoč glavnim urednikom pri objavi vsebin, 
 pregled in nadzor nad objavo vsebin, ali so v skladu s standardi za enoten nastop 

državne uprave na spletu, 
 specifikacija novih funkcionalnosti in nadgradenj obstoječih funkcionalnosti spletnega 

mesta,
 urejanje vstopne strani in splošnih vsebin GOV.SI,
 koordinacija lekture in prevodov za angleško, italijansko in madžarsko jezikovno 

različico GOV.SI,
 koordinacija glavnih urednikov v primeru deljenih pristojnosti na področjih,
 pospeševanje dogovorov z glavnimi uredniki storitvenih portalov glede prenosa 

storitvenih vsebin, 
 skrbništvo statičnih posnetkov ukinjenih predstavitvenih spletnih mest državne uprave,
 analiza in skrb za izboljšanje uporabniške izkušnje GOV.SI.

Naloge organov državne uprave:

 odgovornost, da so objavljene vse vsebine, ki jih mora organ zakonsko objaviti, 
 odgovornost, da so vsebine objavljene skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 

in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov,
 odgovornost, da so vsebine objavljene skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in 

mobilnih aplikacij,
 priprava jasne, razumljive, celostne informacije skladno z Navodil za urejanje vsebin na 

GOV.SI, 
 odgovornost za ažurnost in točnost vsebin,
 odgovornost za prevode v druge jezike, za katere ne bo zagotovljeno centralizirano 

lektoriranje in prevajanje, 
 vnos vsebin v sistem za upravljanje spletnih vsebin GOV.SI, 
 aktivno sodelovanje z osrednjim uredništvom GOV.SI, ostali glavnimi uredniki organov 

državne uprave (npr. v primeru deljenih pristojnosti) ter glavnimi uredniki storitvenih 
portalov državnih portalov, 

 odgovornost za upravljanje z dodeljenimi zbirkami na GOV.SI (npr. prosta delovna 
mesta, imenik državnih organov, države, itd.),

 odgovornost, da so v primeru zamenjave glavnega urednika, urednika ali skrbnika 
zbirke sporočene spremembe na UKOM najkasneje v roku 8 dni (gp.ukom@gov.si).

Naloge skrbnikov zbirk1 na GOV.SI:

 skrbi za uporabniško izkušnjo zbirke,
 usklajuje vsebinske in funkcionalne zahteve z osrednjim uredništvom,
 skrbi za ustreznost zbirke glede na zakonodajne obveze.

3.5. Proces potrjevanja vsebin na GOV.SI

Pri prenosu vsebin na GOV.SI morajo vsi uredniki slediti Navodilom za urejanje portala GOV.SI
(v nadaljevanju Navodila), ki so objavljena na spletnem mestu GOV.SI. Navodila so namenjena 
zagotavljanju enotnosti pri podajanju vsebin, napotujejo urednike k uporabi bralcem 

                                               
1 V Prilogi B je Seznam (trenutnih) zbirk na GOV.SI in njihovih skrbnikov.
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razumljivega, enostavnega in jasnega jezika ter vsebujejo tehnične usmeritve. Posebna 
pozornost je namenjena tudi dostopnosti za ranljive skupine.

Da bi na GOV.SI zagotovili čim bolj poenoteno komuniciranje državne uprave na spletu in dobro 
uporabniško izkušnjo (tudi ranljivih skupin), je predviden proces potrjevanja vsebin (Glej 
Slika 1). 

Ta proces potrjevanja vsebin ne velja za dinamične vsebine (novice, dogodke, javne 
objave, delovna mesta), ki jih posamezen organ objavlja samostojno brez predhodnega 
potrjevanja osrednjega uredništva. Osrednje uredništvo oziroma skrbnik posamezne zbirke 
dinamične vsebine pregleda naknadno.

Slika 1: Proces potrjevanja vsebin na gov.si

Vsebinski strokovnjak in urednik 
uskladita in pripravita vsebino, ki jo 
urednik oblikuje in vnese v skladu z 
Navodili na gov.si.

V primeru, da obstaja dvom, ali spada 
vsebina na gov.si ali na katerega od 
storitvenih portalov državne uprave, se 
urednik predhodno posvetuje z glavnim 
urednikom oziroma osrednjim 
uredništvom.

Urednik postavi vsebino na GOV.SI.

Glavni urednik potrdi ali zavrne
oziroma popravi vsebino v skladu z 
Navodili.

Osrednje uredništvo vsebino pred 
objavo pregleda in predlaga 
spremembe ali vsebino objavi.

Če pride na katerikoli stopnji do 
vsebinskega posega v besedilo, mora 
pred objavo besedila to spremembo 
potrditi pristojni vsebinski strokovnjak.

Če se v procesu dela na GOV.SI 
izkaže, da bi bilo potrebno proces na 
določenem vsebinskem področju 
optimizirati  zaradi časovnih ali drugih 
razlogov, se lahko proces potrjevanja v 
soglasju med osrednjim uredništvom in 
glavnimi uredniki spremeni. 
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3.6. Financiranje GOV.SI

Po zaključku projekta P11 bo treba sredstva za vzdrževanje in nadaljnji razvoj GOV.SI ter 
urejanje vsebin na GOV.SI primarno zagotoviti iz prihrankov organov državne uprave iz naslova 
ukinitve predstavitvenih in projektnih spletnih mest, morebitno dodatno financiranje pa se 
zagotovi znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika.

V trenutku priprave gradiva ni možno podati natančnih finančnih posledic, podlaga za       končni 
obračun bodo podatki od upravljavcev spletnih strani. Na podlagi podatkov, ki bodo pridobljen s 
strani organov državne uprave, bo projektna skupina P11 pripravila končni obračun stroškov, 
porabljenih za urejanje spletnih mest državne uprave. Ta pregled bo služil za pripravo ocene, 
kolikšen del stroškov, potrebnih za nemoteno delovanje GOV.SI, bi bil lahko krit iz prihrankov, 
nastalih s centralizacijo spletnih mest državne uprave.  

Državni organi morajo za druge aktivnosti, ki izhajajo iz njihovih nalog na GOV.SI, zagotoviti 
zadostna sredstva znotraj finančnega načrta posameznega proračunskega uporabnika (npr. za 
portretne fotografije vodstva organa, za prevode besedil na spletnih mestih diplomatsko-
konzularnih predstavništev, …). 

3.7. Kadri na GOV.SI

Za nemoteno delovanje GOV.SI so tako i na Uradu vlade RS za komuniciranje kot tudi 
Ministrstvu za javno upravo potrebni dodatni kadri, ki se primarno zagotovijo s 
prerazporeditvami javnih uslužbencev, saj bo zaradi centralizacije spletnega komuniciranja
prišlo do delne razbremenitve organov državne uprave. Pri zaposlovanju bosta UKOM in MJU 
ravnala skladno z določbami 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019, ki 
opredeljujejo politiko zaposlovanja uporabnikov proračuna države in občin. 
  

UKOM

Polna operativnost osrednjega uredništva na UKOM terja sedem (7) zaposlenih za nedoločen 
čas. Trenutno osrednje uredništvo šteje pet (5) zaposlenih, od tega tri (3) redne zaposlitve in 
dve (2) za določen čas (ena do konca leta 2019 in druga do začetka 2021). Iz tega sledi, da je 
za nemoteno delovanje osrednjega uredništva treba zagotoviti 4 nove zaposlitve za nedoločen 
čas (tri (3) zaposlitve od leta 2020 in eno (1 zaposlitev od leta 2021)).

MJU

Polna operativnost podpore delovanja sistema GOV.SI in skrbništva zbirk podatkov na GOV.SI 
na MJU terja šest (6) zaposlenih za nedoločen čas. Od šestih (6) zaposlenih so trenutno 
zaposleni za nedoločen čas trije (3) in dva (2) za določen čas (ena oseba do marca leta 2020 in 
druga do novembra 2022). Iz tega sledi, da je za nemoteno podporo izvajanju nalog na MJU 
treba zagotoviti tri (3) nove zaposlitve za nedoločen čas (dve (2) v letu 2020 in eno (1) konec 
leta 2022).
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Priloga A: Seznam predstavitvenih spletnih mest organov državne uprave, ki so del
SESS

1. Arhiv Republike Slovenije (http://www.arhiv.gov.si/)
2. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (http://www.di.gov.si/)
3. Direkcija Republike Slovenije za vode (http://www.dv.gov.si/)
4. Geodetska uprava Republike Slovenije (http://www.gu.gov.si/)
5. Generalni sekretariat vlade Republike Slovenije (http://www.gsv.gov.si/)
6. Inšpektorat Republike Slovenije za delo (http://www.id.gov.si/)
7. Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo (http://www.ii.gov.si/)
8. Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 

(http://www.ikglr.gov.si/)
9. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (http://www.iop.gov.si/si/)
10. Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (http://www.iss.gov.si/)
11. Ministrstvo za finance (http://www.mf.gov.si/)
12. Urad Republike Slovenije za meroslovje (http://www.mirs.gov.si/)
13. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/)
14. Ministrstvo za kulturo (http://www.mk.gov.si/)
15. Ministrstvo za notranje zadeve (http://www.mnz.gov.si/)
16. Ministrstvo za pravosodje (http://www.mp.gov.si/)
17. Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (http://www.sova.gov.si/)
18. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko 

(http://www.svrk.gov.si/)
19. Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (http://www.svz.gov.si/)
20. Tržni Inšpektorat Republike Slovenije (http://www.ti.gov.si/)
21. Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (http://www.ursjv.gov.si/)
22. Urad Republike Slovenije za kemikalije (http://www.uk.gov.si/)
23. Urad Vlade za oskrbo in integracijo migrantov (http://www.uoim.gov.si/)
24. Urad Vlade za narodnosti (http://www.un.gov.si/)
25. Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja http://www.uppd.gov.si/)
26. Urad Republike Slovenije za mladino (http://www.ursm.gov.si/)
27. Urad vlade za Slovence in zamejce po svetu (http://www.uszs.gov.si/)
28. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

(http://www.uvhvvr.gov.si/si/o_uvhvvr/)
29. Urad Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (http://www.uvps.gov.si/)
30. Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (http://www.uvtp.gov.si/)
31. Protokol Republike Slovenije (http://www.protokol.gov.si/)
32. Sklad Republike Slovenije za nasledstvo (http://www.srsn.si/)2

33. Ministrstvo za javno upravo (http://www.mju.gov.si/)
34. Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (http://www.unp.gov.si/)
35. Ministrstvo za zdravje (http://www.mz.gov.si/)
36. Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (http://www.up.gov.si/)
37. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (http://www.zi.gov.si/)
38. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in podeželja (http://www.arsktrp.gov.si/)
39. Ministrstvo za obrambo (http://www.mo.gov.si/)
40. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (http://www.ukom.gov.si/)

                                               
2 Ni organ državne uprave, vendar gostuje na SESS.
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41. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
(http://www.mddsz.gov.si/)

42. Ministrstvo za infrastrukturo (http://www.mzi.gov.si/)
43. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (http://www.mkgp.gov.si/)
44. Ministrstvo za okolje in prostor (http://www.mop.gov.si/)
45. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (http://www.mgrt.gov.si/)
46. Upravne enote (http://www.upravneenote.gov.si/)
47. Ministrstvo za zunanje zadeve (http://www.mzz.gov.si/)

Priloga B: Seznam (trenutnih) zbirk na GOV.SI in njihovi skrbniki

Tip zbirke Skrbnik zbirke

Projekti Ministrstvo za javno upravo

Storitve Ministrstvo za javno upravo
Javne objave (javna naročila, javni 

razpisi, stvarno premoženje) Ministrstvo za javno upravo

Delovna mesta Ministrstvo za javno upravo

Katalogi informacij javnega značaja Ministrstvo za javno upravo

Imenik državnih organov Urad vlade za komuniciranje

Imenik oseb Urad vlade za komuniciranje

Dokumenti in publikacije Urad vlade za komuniciranje

Novice Urad vlade za komuniciranje

Dogodke Urad vlade za komuniciranje
Države Ministrstvo za zunanje zadeve

Za vse ostale zbirke, ki se bodo oblikovale v okviru GOV.SI se osrednje uredništvo 
pravočasno dogovori s pristojnim organom glede skrbništva posamezne zbirke. 

Priloga C: Seznam domenskih zapisov za preusmeritev na GOV.SI do 2. 9. 2019

http://www.mop.gov.si, http://mop.gov.si
http://www.mddsz.gov.si, http://mddsz.gov.si
http://www.mkgp.gov.si, http://mkgp.gov.si, http://www.mko.gov.si, http://mko.gov.si
http://www.mk.gov.si, http://mk.gov.si, http://www.e-arh.si, http://e-arh.si
http://www.mgrt.gov.si, http://mgrt.gov.si, http://www.mg.gov.si, http://mg.gov.si, http://www.swiss-contribution.si
http://www.mp.gov.si, http://mp.gov.si, http://www.mpju.gov.si, http://mpju.gov.si
http://www.mnz.gov.si, http://mnz.gov.si, http://www.inz.gov.si, http://inz.gov.si
http://www.mzi.gov.si, http://mzi.gov.si, http://www.mzip.gov.si, http://mzip.gov.si, http://www.mzp.gov.si, http://mzp.gov.si
http://www.mo.gov.si, http://mo.gov.si
http://www.mizs.gov.si, http://mizs.gov.si, http://www.mizks.gov.si, http://mizks.gov.si, http://www.mss.gov.si, http://mss.gov.si
http://www.mz.gov.si, http://mz.gov.si
http://www.mju.gov.si, http://mju.gov.si, http://www.uradniskisvet.si, http://uradniskisvet.si, http://www.dro.gov.si, http://dro.gov.si
http://www.mzz.gov.si, http://mzz.gov.si
http://www.mf.gov.si, http://mf.gov.si
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