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Na podlagi 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 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, 95/11, 64/12 in 10/14) je Vlada Republike Slovenije na 145.
redni seji dne 27. 7. 2017 pod točko 14.15 sprejela naslednji

SKLEP
o imenovanju delovne skupine za spremljanje in vrednotenje
Strategije razvoja javne uprave 2015-2020

I
Vlada Republike Slovenije imenuje delovno skupino za spremljanje in vrednotenje Strategije
razvoja javne uprave 2015–2020, ki jo sestavljata:

strateška skupina in

operativna skupina.

II
V strateško skupino se imenujejo:
vodja: Boris Koprivnikar, minister, Ministrstvo za javno upravo,
namestnica vodje: mag. Tanja Bogataj, državna sekretarka, Ministrstvo za javno upravo,
člani in njihovi namestniki:

mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica (članica), mag. Saša Jazbec, državna
sekretarka (namestnica), Ministrstvo za finance;

mag. Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka (članica), mag. Barbara Peternelj,
sekretarka (namestnica), Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.
Pri delu strateške skupine lahko sodelujejo tudi zunanji sodelavci in strokovnjaki:

prof. dr. Janez Stare, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani,

prof. dr. Marko Ferjan, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru,

prof. dr. Borut Rusjan, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
in drugi zunanji sodelavci in strokovnjaki.

III
Strateška skupina je odgovorna za ovrednotenje dela po posameznih strateških ciljih in za
potrditev načrtov za nadaljnje uresničevanje strategije ter predložitev letnih poročil v obravnavo
Vladi Republike Slovenije. Naloge strateške skupine so zlasti:

spremljanje in vrednotenje dela operativne skupine za spremljanje in vrednotenje
Strategije razvoja javne uprave 2015-2020,

potrditev načrtov za nadaljnje uresničevanje strategije,

potrditev letnih poročil, ki jih pripravi operativna skupina.
Strateška skupina poroča o izvedenih aktivnostih, vezanih na uresničevanje Strategije razvoja
javne uprave 2015-2020 Vladi Republike Slovenije za obdobje posameznega leta najkasneje do
15. 2. naslednjega leta.

IV
Strateška skupina se sestaja najmanj enkrat letno, po potrebi pa delo poteka tudi na dopisnih
sejah z uporabo informacijsko – komunikacijskih storitev.
Seje strateške skupine sklicuje vodja ali njegov namestnik, strokovno podporo in
administrativno tehnična dela za strateško skupino pa opravlja Ministrstvo za javno upravo.
Člani strateške skupine svoje delo opravljajo v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.

V
V operativno skupino se imenujejo naslednji javni uslužbenci iz organov državne uprave:
vodja: Jelena Tabaković, Ministrstvo za javno upravo
namestnik vodje: Marko Aškerc, Ministrstvo za javno upravo
člani in njihovi namestniki:

mag. Barbara Peternelj (članica), Darja Adamič (namestnica članice), Generalni
sekretariat Vlade Republike Slovenije;

Adriana Čegec (članica), mag. Alenka Marovt (namestnica članice), Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo;

mag. Aleksandra Spasojević (članica), Ministrstvo za pravosodje;

dr. Gordana Lalić (članica), Mojca Ilešič Bernik (namestnica članice), Služba Vlade
Republike Slovenije za zakonodajo;

mag. Darja Drnovšek (članica), Iztok Hrovat (namestnik članice), Ministrstvo za javno
upravo;

Uroš Korošec (član), Tatjana Hudobivnik (namestnica člana), Ministrstvo za javno
upravo;

Elvira Kalkan (članica), Barbara Zupanc (namestnica članice), Ministrstvo za javno
upravo;

mag. Igor Kotnik (član), Štefka Korade Purg (namestnica člana), Ministrstvo za javno
upravo;

mag. Irena Roštan (članica), Mojca Voljč (namestnica članice), Ministrstvo za finance;

Renato Golob (član), Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije;

Matjaž Uhan (član), Maja Koković (namestnica člana), Ministrstvo za javno upravo;
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mag. Polona Srebotnjak Verbinc (članica), dr. Karmen Kern Pipan (namestnica članice),
Ministrstvo za javno upravo;
mag. Mateja Prešern (članica), Natalija Drnovšek (namestnica članice), Ministrstvo za
javno upravo.

VI
Naloge operativne skupine so:

sodelovanje pri pripravi vsebine akcijskih načrtov,

spremljanje izvedbe zastavljenih ukrepov,

poročanje strateški skupini o izvajanju ukrepov in o doseženem napredku enkrat letno.
Operativna skupina svoje naloge opravlja v naslednjih vsebinskih sklopih:
1.
Racionalna organizacija javne uprave,
2.
Programski proračun,
3.
Vodenje projektov v javni upravi,
4.
Upravljanje človeških virov,
5.
Krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev,
6.
Javno naročanje,
7.
Ravnanje s stvarnim premoženjem,
8.
Izboljšanje zakonodaje, zmanjšanje zakonodajnih bremen in vključevanje ključnih
deležnikov,
9.
Posodobitev upravnega procesnega prava,
10.
Odgovorno, odprto in transparentno delovanje javne uprave,
11.
Enotna kontaktna točka za uporabnike storitev javne uprave,
12.
Ničelna toleranca do kršitve integritete v javnem sektorju,
13.
Sistem vodenja kakovosti v javni upravi,
14.
Posodobitev inšpekcijskega nadzora,
15.
Učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev in interoperabilnost informacijskih
rešitev.

VII
Operativna skupina se sestaja najmanj enkrat letno, po potrebi pa delo poteka tudi na dopisnih
sejah z uporabo informacijsko – komunikacijskih storitev.
Seje operativne skupine sklicuje vodja ali njegov namestnik, strokovno podporo in
administrativno tehnična dela za operativno skupino pa opravlja Ministrstvo za javno upravo.
Člani operativne skupine svoje delo opravljajo v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.

VIII
Ta sklep začne veljati s sprejetjem. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Vlade
Republike Slovenije, št. 00405-7/2015/9 z dne 28. 7. 2016.
Mag. Lilijana Kozlovič
generalna sekretarka
Prejmejo:
–
s sklepom imenovani
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–
–
–

vsa ministrstva
vse vladne službe
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Sektor za podporo dela KAZI
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