SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO
JASEN, PREGLEDEN IN KONSISTENTEN PRAVNI RED
Naša osnovna skrb in odgovornost sta, da so predpisi ustavni in zakoniti, notranje skladni, pripravljeni v
skladu z nomotehničnimi pravili, ljudem razumljivi in tudi učinkoviti v praksi. Pripravljavce predpisov zato
s posebno dovzetnostjo usmerjamo k uresničevanju temeljnih pravnih načel in ustaljenih pravil pisanja
predpisov, jim pomagamo, kako predloge predpisov pravilno umestiti in uskladiti z ostalimi slovenskimi
predpisi in pravnim redom Evropske unije, opozarjamo pa tudi na težave in posledice, ki lahko nastopijo
po uveljavitvi ne dovolj dobro pripravljenih predpisov. V tem pogledu smo zelo dejavni sogovorniki v
medresorskem usklajevanju kot tudi v različnih delovnih skupinah, ki obravnavajo posamezna sistemska
vprašanja ali pripravljajo nove zakonodajne rešitve, pri delu delovnih teles vlade in na sejah vlade.
UČINKI IN DOSEŽKI
V tem obdobju gre izpostaviti dejavno vlogo službe v aktivnostih za implementacijo končne
razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško,
implementacijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ališić in drugi,
sodelovanje v delovnih telesih za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske
ureditve obdavčitve nepremičnin ter siceršnje dejavno sodelovanje službe pri iskanju ustreznih
rešitev pri pripravi predpisov in odločitev vlade ter ministrstev.
Gostili smo tudi več delegacij iz držav JV Evrope, ki v procesu približevanja Evropski uniji
potrebujejo in cenijo slovenske izkušnje tako iz obdobja neposredno pred članstvom v Evropski
uniji kot tudi po njem.

SKRB ZA INFORMATIZACIJO ZAKONODAJNIH POSTOPKOV IN LAŽJO DOSTOPNOST
ZAKONODAJE
Nenehno si prizadevamo, da bi postopki sprejemanja predpisov tekli čim bolj nemoteno, v skladu s
predpisanimi pravili in ob spoštovanju Resolucije o normativni dejavnosti, hkrati pa omogočali, da lahko
javnost spremlja te postopke in po potrebi v njih sodeluje. Da bi pripravljavcem predpisov olajšali
pripravo predpisov, gradiv in dokumentov, ki so potrebni za kakovostno odločanje na izvršilni ravni,
skrbimo za to, da so posamezni koraki v postopku sprejemanja predpisov v največji možni meri
informatizirani. V ta namen nadgrajujemo obstoječa podporna orodja in spletne strani, ki zagotavljajo
dostop do pravnega reda Republike Slovenije in Evropske unije (Pravno-informacijski sistem Republike
Slovenije), sočasno pa v sodelovanju z ministrstvi in drugimi vladnimi službami razvijamo nove, še
učinkovitejše in uporabnikom prijaznejše aplikacije. S tem sledimo ciljem večje preglednosti, sledljivosti
in poenotenosti pri pripravi predpisov in strokovnih podlag za odločanje, izpolnjujemo zaveze do
zagotavljanja odprtih podatkov, uvajamo enotne standarde kakovosti za vse pripravljavce predpisov,
navsezadnje pa na področju prava uresničujemo digitalno agendo Evropske unije, katere cilji so med
drugim okrepiti zaupanje in varnost v nove tehnologije, zvišati digitalno pismenost in olajšati dostop do
spletnih storitev za vse evropske državljane.
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UČINKI IN DOSEŽKI
V tem obdobju smo pristopili k razvoju spletne aplikacije, imenovane modularno ogrodje za
pripravo elektronskih dokumentov (MOPED), v okviru katere se bodo pripravljala ne samo
besedila predpisov, temveč tudi vsi pripadajoči dokumenti, potrebni v postopku sprejemanja
predpisa. Z vidika pripravljavcev predpisov bo postopek priprave celotnega gradiva za odločanje
o predpisu po načelu »vse na enem mestu« enostavnejši, preglednejši in dostopnejši.
Na spletni strani Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije, ki omogoča brezplačen
dostop do zakonodaje in sodne prakse Republike Slovenije ter dokumentov institucij Evropske
unije in Sveta Evrope, smo v letu 2018 uvedli t. i. normativni števec, ki ločeno za zakonsko in
podzakonsko raven v različnih grafičnih postavitvah prikazuje aktualno število veljavnih predpisov
in drugih aktov. Uporabnikom je tudi omogočeno, da danes veljavno število predpisov primerjajo
s številom predpisom, ki so veljali na izbrani datum v preteklosti.
Spletna stran Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije je v letu 2017 zabeležila
10 milijonov ogledov strani in 150 000 aktivnih mesečnih uporabnikov, pri čemer se
omenjeni števili vsako leto zvišata za približno 10 odstotkov, kar kaže na koristnost in izjemno
pomembnost zagotavljanja brezplačnih, preglednih in zanesljivih pravnih informacij.

PROJEKTI
V tem obdobju smo začeli izvajati projekt prevajanja in redakcije pomembnejše slovenske
zakonodaje v angleščino, rezultat katerega so oblikovno poenoteni ter strokovno in jezikovno
pregledani angleški prevodi slovenskih predpisov. Z njihovo redno objavo na spletni strani Pravnoinformacijskega sistema Republike Slovenije zagotavljamo, da je pravni red Republike Slovenije kot
polnopravne države članice Evropske unije dostopen strokovni in širši javnosti v vsaj enem tujem jeziku.
Leta 2014 smo začeli projekt prenove Nomotehničnih smernic, ki so zbir priporočil za pripravo
predpisov (prve Nomotehnične smernice so bile izdane leta 2004, druge, posodobljene in dopolnjene,
pa leta 2008). Projekt prenove je pomenil skrben pregled teoretičnega dela in primerov s posodobitvami,
spremembami in dopolnitvami ter temeljito prenovo in posodobitev drugega dela, namenjenega
posebnim nomotehničnim pravilom pri prenosu in izvajanju predpisov Evropske unije.
Z Nomotehničnimi smernicami v širšem smislu so povezane tudi naše aktivnosti pri organizaciji in
izvedbi vsakoletnega strokovnega srečanja Nomotehnični dnevi na Pravni fakulteti v Ljubljani skupaj z
Inštitutom za primerjalno pravo Pravne fakultete v Ljubljani ter aktivna udeležba uslužbencev službe pri
zelo dobro obiskanih in ocenjenih nomotehničnih usposabljanjih v okviru Upravne akademije.
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Do junija 2018 smo na spletni strani Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije objavili
155 angleških prevodov predpisov, kar ima pozitivne učinke na spodbujanje tujih investicij in
prispeva k lažji vključitvi tuje govorečih oseb v družbeno, gospodarsko in socialno okolje
Republike Slovenije.
Projekt prenove Nomotehničnih smernic se je končal junija 2018 s potrditvijo končnega besedila
za nadaljnji postopek njihove tiskane izdaje. Prenovljene Nomotehnične smernice so bile
pripravljene v okviru posebne delovne skupine, po tvornih posvetovanjih z Zakonodajno-pravno
službo Državnega zbora, nekaterimi zunanjimi področnimi strokovnjaki ter lektoricami Sektorja za
prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije. Že učinek prejšnjih
Nomotehničnih smernic lahko ocenimo kot zelo pozitiven, saj jih kot koristen pripomoček pri
vsakodnevnem delu v okviru postopkov priprave predpisov pozna in uporablja večina
pripravljavcev predpisov (tudi na občinski ravni). V zadnjih letih je opazen tudi naraščajoč trend
zanimanja za nadgrajevanje nomotehničnega znanja, vse našteto pa gotovo pripomore k boljši
zakonodaji v širšem in ožjem smislu, kar je eno od osrednjih poslanstev službe.

