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Ljubljana, 11. 11. 2021

Komisija Državnega sveta za državno ureditev je, na podlagi drugega odstavka 56.
člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) in 20. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu Zakona o spremembah Zakona o državni upravi (ZDU-1M).
Komisija za državno ureditev (v nadaljevanju: komisija) je na 20. izredni seji, 11. 11.
2021, obravnavala Predlog Zakona o spremembah Zakona o državni upravi (ZDU1M), EPA 2180-VIII, skrajšani postopek (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je v
obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije.
Komisija podpira predlog zakona.
***
Predstavnika Ministrstva za kulturo in Službe RS za digitalno preobrazbo sta
predstavila Predlog Zakona o spremembah Zakona o državni upravi (ZDU-1M) (v
nadaljevanju: predlog zakona). Ker predlog zakona prinaša manj zahtevne
spremembe je predlagana obravnava po skrajšanem postopku.
Predlog zakona tako določa, da se področje informacijske družbe in elektronskih
komunikacij črta iz pristojnosti Ministrstva za javno upravo in se prenese na Službo
Vlade RS za digitalno preobrazbo. Prav tako je predlagan prenos področja verske
svobode iz pristojnosti Ministrstva za kulturo na Službo Vlade RS, pristojno za verske
skupnosti. Predlog zakona je predložen s ciljem učinkovitejšega izvajanja nalog
ministrstev ter boljše operativnosti in uspešnega izvajanja nalog Vlade.
Zaradi same narave nalog s področja verske svobode kot ene temeljnih in z Ustavo
zagotovljenih človekovih pravic bo s prenosom na samostojno službo Vlade RS,
pristojne za verske skupnosti, zagotovljena večja stopnja samostojnosti pri

opravljanju nalog. Gre tudi za širše obravnavanje področja, saj ne gre zgolj za
vprašanja, vezana na področje kulture, tako da je smiselno, da se to rešuje v okviru
enotne službe. Služba Vlade RS, pristojna za verske skupnosti, bo 15 dni po
uveljavitvi predloga zakona prevzela naloge na področju verske svobode. Ministrstvo
za kulturo bo predalo vso ustrezno dokumentacijo in preneslo sorazmerni del
sredstev, ne bodo pa na novo službo preneseni kadri iz Ministrstva za kulturo.
Predstavnica Ministrstva za kulturo je izpostavila, da je takšna samostojna služba,
pristojna za verske skupnosti, pred leti že obstajala, kasneje so bile naloge
prenesene na Ministrstvo za kulturo, zdaj pa se predlaga, da se ponovno vzpostavi
predhodna rešitev.
S prenosom informacijske družbe in elektronskih komunikacij iz Ministrstva za javno
upravo na Službo Vlade RS za digitalno preobrazbo bo zagotovljeno učinkovitejše in
bolj transparentno izvajanje nalog s področja informacijske družbe in elektronskih
komunikacij, ki zavzemajo pomembno mesto v razvoju države. Gre za področje, ki je
vsebinsko izrazito horizontalne narave, zato je zaradi učinkovitega izvajanja nalog
primerneje, da se naloge izvajajo v okviru samostojne Službe Vlade RS za digitalno
preobrazbo. Predlog zakona obravnava prenos Direktorata za informacijsko družbo iz
Ministrstva za javno upravo na Službo Vlade RS za digitalno preobrazbo, in sicer gre
za področje informacijske družbe in elektronske komunikacije. Ta direktorat je bil
skozi leta že del mnogih ministrstev, del zaposlenih pa je odšel na Urad RS za
informacijsko varnost. Z ustanovitvijo nove službe bo Direktorat za informacijsko
družbo združen na enem mestu. Za bolj optimalno in učinkovito delovanje bo treba
opraviti določeno reorganizacijo. Tudi v tem primeru se bo s prehodnimi določbami
uredil prevzem oziroma prenos opreme, dokumentacije in sorazmernega deleža
sredstev, ki jih je za področje zagotavljal proračun Ministrstva za javno upravo na
novo Službo Vlade RS za digitalno preobrazbo. Poleg tega bodo na novo službo
prešli tudi vsi javni uslužbenci Direktorata za informacijsko družbo. V 15 dneh po
uveljavitvi predloga zakona se bo uskladil tudi Akt o organizaciji na delovnem
področju nove službe in uredile prilagoditve določb v 7 zakonih.
***
Komisija se je seznanila z vsebino novele zakona in opravila krajšo razpravo ter
ocenila, da predlog zakona s svojimi rešitvami prinaša racionalizacijo na predlaganih
dveh področjih.
Komisijo je zanimalo, ali predlog zakona prinaša kakšne finančne posledice za
proračun. Predstavnika Ministrstva za kulturo in Službe RS za digitalno preobrazbo
sta poudarila, da ni predvidenih finančnih posledic novele zakona, saj gre za prenos
opreme, dokumentacije in sorazmernih deležev finančnih sredstev s strani
Ministrstva za kulturo in z Ministrstva za javno upravo na novoustanovljeni službi. V
primeru Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo pa gre tudi za prenos kadrov
Direktorata za informacijsko družbo na Ministrstvu za javno upravo v novo Službo
Vlade RS za digitalno preobrazbo.
Komisija je ob obravnavi prejela tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega
zbora (v nadaljevanju: ZPS), zato jo je zanimalo, ali bodo k predlogu zakona
pripravljeni kakšni uskladitveni amandmaji.
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Predstavnik Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo je povedal, da je pripravljenih
5 amandmajev, s katerimi naslavljajo mnenje in pripombe ZPS, poleg tega pa še
nekatere dodatne ugotovitve Ministrstva za javno upravo. Ugotovili so, da bodo
morali poleg 7 zakonov poseči tudi v Zakon o kritični infrastrukturi in v zvezi s tem bo
prav tako pripravljen amandma.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Rajko Fajt.

Predsednik
Rajko Fajt, l. r.
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