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

ZADEVA: Predlog Uredbe o dopolnitvi Uredbe o celostni grafični podobi Vlade 
Republike Slovenije in drugih organov državne uprave – predlog za 
obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-
F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela 
naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o celostni grafični podobi Vlade 
Republike Slovenije in drugih organov državne uprave in jo objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

dr. Božo Predalič 
  generalni sekretar

Priloga:
- Uredba o dopolnitvi Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih 

organov državne uprave
- Obrazložitev

Sklep prejmejo:
� Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
� Generalni sekretariat Vlade RS,
� Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, 
� Ministrstvo za javno upravo. 

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:
- mag. Uroš Urbanija, v.d. direktorja

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



4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
     /
5. Kratek povzetek gradiva:
Spremenjeno ozadje je potrebno za zagotavljane kakovostih posnetkov, ki zahtevajo ustrezno
svetlobo v prostoru za zagotavljanje ustrezne resolucije in kontrast posnetkov, česar barvni odtenek 
obstoječega ozadja ne omogoča.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

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

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo nima finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

             NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 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
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (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, 80/13 in 10/14) javnost ni bila 
povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa Vlade.

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



normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

mag. Uroš Urbanija
v.d. direktorja



PREDLOG SKLEPA

Štev:
Ljubljana,

Na podlagi 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-
F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela 
naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o celostni grafični podobi Vlade 
Republike Slovenije in drugih organov državne uprave in jo objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

                                                                                                             dr. Božo Predalič
                                                                                                            generalni sekretar

Priloga:
- Uredba o dopolnitvi Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike 

Slovenije in drugih organov državne uprave

Sklep prejmejo:
� Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
� Generalni sekretariat Vlade RS,
� Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, 
- Ministrstvo za javno upravo. 



Na podlagi 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-
F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) Vlada Republike Slovenije izdaja

Uredbo 
o dopolnitvi Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih 

organov državne uprave

1. člen

V Uredbi o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave 
(Uradni list RS, št. 58/10 in 57/11) se v 2. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, 
ki se glasi: 

»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se celostna grafična podoba ne uporablja v medijskih 
središčih Vlade Republike Slovenije na Gregorčičevi ulici 20 in 25 v Ljubljani.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji  dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
Ljubljana, dne ……… 2020
EVA 2020-1518-0001

                                                                                                     Vlada Republike Slovenije
                                                                                                              Janez Janša 
                                                                                                                predsednik



OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga
7. člen Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. 
US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) 
2. Rok za izdajo predpisa, ki ga določa zakon
/

3. Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa, če je potrebna
Na Uradu Vlade RS za komuniciranje z namenom zagotovitve delovanja video studia za prenos izjav 
in novinarskih konferenc v medijskem središču v pritličju vladne stavbe na Gregorčičevi ulici 25 in v 
medijskem središču v vladni palači na naslovu Gregorčičeva ulica 20 v Ljubljani ter za posodobitev 
podobe le-tega predlagamo dopolnitev uredbe, s katero želimo zagotoviti spremenjeno vizualno 
podobo studia, v katerem potekajo prenosi izjav in novinarskih konferenc. 
4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona
/

5. Izjava o skladnosti predloga s pravnimi akti Evropske unije in korelacijska tabela, če gre 
za prenos direktive
/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV
Na Uradu Vlade RS za komuniciranje z namenom zagotovitve delovanja video studia za prenos izjav 
in novinarskih konferenc v medijskem središču v pritličju vladne stavbe na Gregorčičevi ulici 25 in v 
medijskem središču v vladni palači na naslovu Gregorčičeva ulica 20 v Ljubljani ter za posodobitev 
podobe le-tega predlagamo dopolnitev uredbe, s katero želimo zagotoviti spremenjeno vizualno 
podobo studia, v katerem potekajo prenosi izjav in novinarskih konferenc. 

Spremenjeno ozadje je potrebno za zagotavljane kakovostih posnetkov, ki zahtevajo ustrezno 
svetlobo v prostoru za zagotavljanje ustrezne resolucije in kontrast posnetkov, česar barvni odtenek 
obstoječega ozadja ne omogoča.

Ker je celostna grafična podoba Vlade Republike Slovenije, vladnih služb ter ministrstev in organov v 
sestavi določena z Uredbo o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov 
državne uprave (Uradni list RS, št. 58/2010 in 57/2011, v nadaljevanju »Uredba«), je po našem 
mnenju optimalna rešitev, s katero želimo doseči novo vizualno podobo ozadja studia, ki ne izvira iz 
obstoječe celostne grafične podobe, izjema v Uredbi, ki bi za potrebe označitve studia v medijskem 
središču v pritličju vladne stavbe na Gregorčičevi ulici 25 v Ljubljani in v medijskem središču v vladni 
palači na Gregorčičevi ulici 20 v Ljubljani omogočala izdelavo izvirnega ozadja s posodobljenim 
izgledom, ki bi ustrezalo namenu delovanja video studia iz prejšnjega odstavka. 
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