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EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Letno poročilo o izvedbi ukrepov Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 v letu 

2020, stanje na dan 31. 12. 2020 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi četrtega in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-

1G,65/14 in 55/17) 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, 95/11, 64/12,10/14, 164/20 in 35/21) je Vlada 

Republike Slovenije na seji dne …… pod točko ……. sprejela naslednji

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Letnim poročilom o izvedbi ukrepov Strategije 

razvoja javne uprave 2015–2020 v letu 2020, stanje na dan 31. 12. 2020, ki predstavlja zadnje 

poročilo o izvajanju predmetne strategije.

2. Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o prenehanju veljavnosti sklepa Vlade št. 00405-

7/2015/19 z dne 27. 7. 2017 o imenovanju delovne skupine za spremljanje in vrednotenje 

Strategije razvoja javne uprave 2015-2020, sklepa št. 00405-3/2019/4 z dne 18. 4. 2019 in 

sklepa št. 00405-1/2021/3 z dne 18. 3. 2021.

                        mag. Janja Garvas Hočevar

                                                   VRŠILKA DOLŽNOSTI GENERALNEGA SEKRETARJA VLADE RS 

Priloga:

 Letno poročilo o izvedbi ukrepov Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 v letu 2020, 

stanje na dan 31. 12. 2020

Prejmejo:  

 vsa ministrstva,

 vladne službe,

 člani in namestniki delovne skupine za spremljanje in vrednotenje Strategije razvoja javne 

uprave 2015-2020.

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:



 Boštjan Koritnik, minister, Ministrstvo za javno upravo

 Urška Ban, državna sekretarka, Ministrstvo za javno upravo

 Mag. Saša Jazbec, v.d. generalnega direktorja Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne 

organizacije in politični sistem

 Genovefa Ružić, vodja Sektorja za odpravo administrativnih ovir, boljšo zakonodajo in 

kakovost v javnem sektorju, Ministrstvo za javno upravo

 Jelena Tabaković, vodja operativne delovne skupine, Ministrstvo za javno upravo

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

 /

4. Pri obravnavi gradiva bosta sodelovala:

 /

5. Kratek povzetek gradiva:

Na podlagi sprejete Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 (sklep Vlade RS, št. 01000-9/2014/11

z dne 29. 4. 2015) in Sklepa o imenovanju delovne skupine za spremljanje in vrednotenje Strategije 

razvoja javne uprave 2015-2020, št. 00405-7/2015/19 z dne 27. 7. 2017, št. 00405-3/2019/4 z dne 18. 

4. 2019 in št. 00405-1/2021/3 z dne 18. 3. 2021, je operativna skupina skupine pripravila Poročilo o 

izvedbi ukrepov Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 v letu 2020, stanje na dan 31. 12. 2020 (v 

nadaljevanju: poročilo). Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil posameznih organov in je v celoti 

usklajeno.

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo gradivo in ga posredovalo Vladi Republike Slovenije v 

obravnavo.

Skladno s prenehanjem veljavnosti strategije na dan 31. 12. 2020 gre za zadnje poročilo o izvajanju 

predmetne strategije, zato Ministrstvo za javno upravo Vladi RS hkrati predlaga sprejetje sklepa o 

prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju delovne skupine za spremljanje in vrednotenje Strategije 

razvoja javne uprave 2015-2020 št. 00405-7/2015/19 z dne 27. 7. 2017, št. 00405-3/2019/4 z dne 

18. 4. 2019 in št. 00405-1/2021/3 z dne 18. 3. 2021.

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.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

Kratka obrazložitev: Izdaja novega sklepa 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

V skladu 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 

normativni dejavnosti:
NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Boštjan Koritnik

MINISTER

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi sprejete Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 (sklep Vlade RS, št. 01000-

9/2014/11 z dne 29. 4. 2015) in Sklepa o imenovanju delovne skupine za spremljanje in 

vrednotenje Strategije razvoja javne uprave 2015-2020, št. 00405-7/2015/19 z dne 27. 7. 2017, 

št. 00405-3/2019/4 z dne 18. 4. 2019 in št. 00405-1/2021/3 z dne 18. 3. 2021, je operativna

skupina skupine pripravila Poročilo o izvedbi ukrepov Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 

v letu 2020, stanje na dan 31. 12. 2020 (v nadaljevanju: poročilo). Poročilo je pripravljeno na 

podlagi poročil posameznih organov in je v celoti usklajeno.

Poročilo je strukturirano v sedmih poglavjih glede na zastavljene ključne strateške cilje in sicer:

1. Učinkovita organiziranost

2. Učinkovita uporaba virov

3. Izboljšanje zakonodajnega okolja

4. Odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco do kršitve integritete v javnem 

sektorju

5. Sistem vodenja kakovosti v javni upravi

6. Posodobitev inšpekcijskega nadzora

7. Učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev in interoperabilnost informacijskih rešitev

V okviru vsakega cilja so najprej izpostavljeni dosedanji dosežki od leta 2015, pri čemer so 

dosežki v letu 2020 obarvani z modro. V nadaljevanju sledi poročilo o izvedenih aktivnostih o 

posameznih ukrepih v letu 2020.

PRILOGA: 

 Letno poročilo o izvedbi ukrepov Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 v letu 2020, 

stanje na dan 31. 12. 2020
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