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ZADEVA: Poročilo o virtualni udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za javno upravo 
Petra Geršaka na okrogli mizi o elektronski identiteti, 24. september 2020 – predlog za 
obravnavo    
1.    Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 2. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 
47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na …  seji dne … pod točko… sprejela 
naslednji

S K L E P 

Vlada Republike Slovenije je sprejela poročilo o virtualni udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu 
za javno upravo Petra Geršaka na okrogli mizi o elektronski identiteti, ki je potekala  24. septembra 
2020.

              Dr. Božo PREDALIČ
           GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo: 
– Ministrstvo za javno upravo
– Ministrstvo za zunanje zadeve
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

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:
Manja Podkoritnik, Služba za mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za javno upravo
3.b  Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: / NE
4.     Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:  /
5.     Kratek povzetek gradiva:
6.    Presoja posledic za:



a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih DA/NE
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije DA/NE
c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij DA/NE
d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/NE

7.a     Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 2

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov DP
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov OP 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov DP 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov OP
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna 
sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun
II.a      Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Ime proračunskega 
uporabnika

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
PP

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 
PP

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

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

 Skupnost občin Slovenije SOS DA/NE

 Združenje občin Slovenije ZOS DA/NE

 Združenje mestnih občin Slovenije ZMOS DA/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: DA/NE

Tretja točka prvega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
(Če je odgovor DA, navedete:

Datum objave:

V razpravo so bili vključeni:
 nevladne organizacije,
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev:

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:
DA/NE

11.    Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Boštjan Koritnik
MINISTER



Na podlagi prvega odstavka 2. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na …  seji dne … pod 
točko… sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela poročilo o virtualni udeležbi državnega sekretarja na 
Ministrstvu za javno upravo Petra Geršaka na okrogli mizi o elektronski identiteti, ki bo potekala 
24. septembra 2020.

              Dr. Božo PREDALIČ
           GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo: 
– Ministrstvo za javno upravo
– Ministrstvo za zunanje zadeve
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje



Poročilo o virtualni udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za javno upravo Petra 
Geršaka na okrogli mizi o elektronski identiteti, 24. september 2020 – predlog za 
obravnavo    

Državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Peter Geršak se je 24. septembra 2020 preko 
video povezave udeležil okrogle mize o elektronski identiteti, ki jo je organiziralo nemško 
predsedstvo Svetu EU. Na dogodku je potekala diskusija o obstoječih evropskih iniciativah in 
konceptih evropske elektronske identitete. Eden izmed ciljev nemškega predsedstva je 
zagotavljanje varnih digitalnih storitev, pri čemer so varne in univerzalne elektronske identitete 
izrednega pomena, med drugim tudi za digitalno suverenost Evrope, saj zagotavljajo 
posamezniku nadzor nad njegovimi podatki.

Državni sekretar je v svojem nagovoru izpostavil, da se Slovenija zavzema za aktivnejše 
sodelovanje držav članic na področju elektronske identitete (eID). Glede na trenuten tehnološki 
napredek, ki temelji na velikih digitalnih platformah, ki vedno bolj nadzorujejo uporabo osebnih 
identifikacij in podatkov, Slovenija podpira prizadevanja za izgradnjo javne infrastrukture eID po 
vsej Evropski uniji, ki bi se lahko uporabljala tako za javne kot zasebne storitve in bi bila 
izvedljiva alternativa za državljane EU za spletne storitve v skladu s prizadevanji, da se 
uporabniku omogoči večji nadzor ali njihovi podatki ter zagotovi širša dostopnost in uporabnost 
rešitev eID na celotnem notranjem trgu EU.

Državni sekretar je poudaril, da Slovenija kot država z bogato zgodovino razvoja digitalnih 
storitev, ki je resno stopila k izvajanju uredbe o eIDAS na področju eID, podpira naslednje 
korake pri zagotavljanju učinkovitih in uporabnih rešitev eID, vendar ne na način, ki bi 
spodkopal trenutna prizadevanja za izgradnjo interoperabilnega porazdeljenega sistema za 
elektronsko identifikacijo in avtentikacijo, opredeljenega v eIDAS, ki zapušča izdajo upravljanje 
eID v državah članicah.

Za konec je izpostavil, da mora Evropska unija izkoristiti nacionalne rešitve posameznih držav 
članic, vendar se morajo standardi ter pravila in postopki izrecneje opredeliti, skladno z 
evropskim okvirom interoperabilnosti. S tem bi se okrepili uporaba in zanesljivost sedanjega 
sistema za izdajo in prepoznavanje elektronskih identitet na celotnem notranjem trgu EU. 
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