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STOP Birokraciji

Izdalo: Ministrstvo za javno upravo   |   Ljubljana, oktober 2017

Ali veste, da smo tukaj za vas?Ali veste, da smo tukaj za vas?

Ste naleteli na administrativne obremenitve, 
ki po nepotrebnem tratijo vaš čas?

Imate predlog za poenostavitve?

Mi smo tu za vas.
Pošljite nam predlog in poiskali bomo rešitev.

Želite preveriti, kaj se dogaja z vašim predlogom?

Poenostavljamo zapletene 
birokratske postopke. 

Razbremenjujemo državljane 
in poslovne subjekte.

Izboljšujemo 
predpise.

kajpočnemo



Brezplačno izdajanje certifikatov za 
evropsko raven znanja tujega jezika 

(0,55 mio EUR)

Ustanovitev 
probacijske službe

Javno dostopne zbirke  
s področja upravljanja  

z vodami na enem mestu 
v elektronski obliki 

Vzpostavljena centralna evidenca 
udeležencev vzgoje in izobraževanja v 

Sloveniji (1,7 mio EUR)

Brezplačno spletno orodje za oceno 
tveganja za mikro podjetja

(61 mio EUR)

Vzpostavitev državnega 
računalniškega oblaka

Skupno javno naročanje zdravil, 
medicinskih pripomočkov in opreme

Poenostavitve na področju zakona o 
zemljiški knjigi (17,4 mio EUR)

 Poenostavitev postopka prisilne poravnave (2,6 mio EUR)

Nove storitve na portalu e-VEM
         (vloge za socialne pravice – M obrazci (6,4 mio EUR),

refundacija nadomestil zaradi bolniške odsotnosti (1,4 mio EUR))

Poenostavitev vstopnih pogojev za opravljanje dejavnosti na trgu – več kot 
polovico manj obrtnih dovoljenj za obrtne dejavnosti,

deregulacija poklica trgovca in trgovskega poslovodja (7,5 mio EUR)

  Poenostavitev za samozaposlene na področju varnosti in zdravja pri delu – 
ukinitev obveznosti opravljanja zdravniških pregledov 

za samozaposlene (54,9 mio EUR)

 Ena vloga na enem mestu za enotno dovoljenje za prebivanje in za delo tujcev (2,1 mio EUR) 

 Ukinitev obveznega dnevnega polaganja gotovine  za pravne osebe (11,7 mio EUR)

e-JAVNO naročanje – krajši, enostavnejši in preglednejši postopki  (18,1 mio EUR)  |  (e-DOSJE, e-ODDAJA, e-NABAVE, e-OBRATNA dražba) 

e-ZDRAVJE (e-KARTOTEKA, e-RECEPT, e-NAPOTNICA)

e-DAVKI – informatizacija vlog in poročil (28,2 mio EUR)

MSP test - Elektronska podpora za presojo učinkov predpisov na gospodarstvo

skupaj z vami nam je že uspelo izboljšati storitve javne uprave in od leta 2009 prihraniti več kot 365 mio EUR

Znižanje stroškov davčne izvršbe (3 mio EUR)

zaposlovnesubjektezadržavljane zajavnoupravo

e-SOCIALA – enotna vloga na enem 
mestu (19,6 mio EUR)


