


►cilj: tehnološko napredno in stabilno orodje za vodenje podatkov o 
predpisih in za pripravo e-dokumentov v postopku sprejemanja predpisov◄ 

podatkovno preobremenjen ter stihijsko razvit in strukturiran sistem,  
brez možnosti nadgradnje v dokumentni sistem 

zastarela in uporabniku neprijazna zasnova 

okoren, počasen in zelo specifičen način evidentiranja in iskanja podatkov 

resni performančni problemi tako pri administratorjih kot pri uporabnikih 

izobraževanje uporabnikov na lokaciji je nujno potrebno 

visoki stroški razvoja in izvedbe (nestandardnih) integracij z drugimi aplikacijami 

ni spletna informacijska rešitev 

RPS 

MOPED 



 
 centralna točka za vnos in izvoz 

podatkov 
 

 enotno vodenje podatkov in njihovo 
vključevanje oziroma uporaba v drugih 
informacijskih sistemih 

 
 preglednost in sledljivost faz priprave 

predpisa 
 
 možnost dostopa do ažurnih podatkov 

24/7 
 
 mobilni dostop  
 
 varnostna shema in enoten nadzor nad 

podatki in dokumenti 
 
 manjši stroški razvijanja, 

nadgrajevanja in vzdrževanja sistema 
 

 neodvisnost od operacijskih sistemov 
in zunanjih izvajalcev 

 

RPS 

MOPED 

Mobilnost  

Večja 

preglednost 

Enotni 

standardi 

Centralna 

postavitev 

Stalna 

dostopnost 

Večja varnost 

Hitrejše 

upravljanje 

Manjši 

stroški 

vzdrževanja 



priprava e-gradiv (predpisov)  

na enem mestu 

REŠITVE 
PIS 

IPP in ISV 

MOPED 

 natančnejše in bolj realno planiranje 
(časovnica) 

 
 urejevalnik za pisanje predpisov 
 
 integrirani dostopi do virov (pravni akti 

RS in EU) 
 

 podmoduli za celovite presoje učinkov 
 

 cilji-kazalniki-roki za evalvacijo 
 

 standardizacija gradiv in neodvisnost od 
lokalnih operacijskih sistemov 
(neposredni prevzem dokumentov 
MOPED-IPP in MOPED-ISV) 
 

 možnost izpisov in statistik glede na 
različne parametre  

 

Javnost 

Notranji 
postopki 

RPS 

MOPED 



IPP 

•skrbnik MJU (razvoj SVZ in MJU) 

RPS 

MOPED 

•skrbnik SVZ 

ISV •skrbnika MJU in GSV 

Državni zbor 

eDemokracija 



RPS 

MOPED 

•vnos osnovnih 

podatkov o 

predpisu 

•določitev 

časovnice 

sprejemanja 

•cilji predpisa 

•pridobitev oznake 

EVA 

MOPED 

•Evidentiranje 

zadeve 

•OPCIJA: prevzem 

gradiva iz MOPED 

za fazo “predpis v 

pripravi znotraj 

ministrstva 

(delovno gradivo)” 

IPP-MIN 
•priprava gradiva 

za medresorsko 

usklajevanje 

•nabor obvezno 

izpolnjenih delov 

gradiva določi 

MOPED 

MOPED 

•obvezen prevzem 

gradiva iz MOPED 

za posredovanje v 

medresorsko 

usklajevanje 

IPP-MIN 
•Priprava gradiva 

za posredovanje v 

vladni postopek 

(zakoni in vladni 

predpisi) 

•Priprava gradiva 

za parafo SVZ 

(ministrski 

predpisi) 

•Nabor obvezno 

izpolnjenih delov 

določi MOPED 

(npr. gradivo + 

interna priloga) 

MOPED 

1. 



RPS 

MOPED 

•obvezen prevzem 

gradiva iz MOPED za 

posredovanje v vladni 

postopek 

(podzakonski predpisi 

in zakoni) ali za parafo 

na SVZ in objavo v UL 

(ministrski predpisi) 

•naslovnik GP.GSV ali 

IPP-SVZ 

IPP-MIN 

•uvrstitev zadeve v 

zbirko Vladna gradiva 

(SPIS) 

•objava gradiva v ISV 

•v primeru novega 

gradiva se ponovita 

prejšnji in ta korak 

•obvezen prevzem 

predpisa iz MOPED za 

parafo na SVZ 

VG 
•po potrebi se izvedejo 

popravki na predpisu  

(končna redakcija) 

MOPED 

•Prevzem predpisa  iz 

sistema MOPED (samo, 

če je bila opravljena 

končna redakcija – 

parafa s pripombami) 

IPP-SVZ 
•Podpisovanje vladnega 

predpisa in 

posredovanje v UL 

•Posredovanje zakona v 

Državni zbor 

VG 

2. 

IPP-UL 

DZ 

IPP-UL 


