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Na podlagi prvega odstavka 2. člena in šestega odstavka 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, 65/14 in 55/17), 34.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 

št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 

8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16 in 36/21) in Deklaracije EU o 

sodelovanju na področju umetne inteligence je Vlada Republike Slovenije na 78. redni seji

dne 27. 5. 2021 pod točko 1.4 sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe 

umetne inteligence v Republiki Sloveniji do leta 2025 (v nadaljnjem besedilu: NpUI).

2. Vlada Republike Slovenije je naložila ministrstvom, da predvidene ukrepe NpUI vključijo 

oziroma jih upoštevajo v svojih strateških usmeritvah in dokumentih ter v skladu s 

finančnimi zmožnostmi načrtujejo in zagotovijo ustrezna sredstva za njihovo izvedbo.

3. Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z vsemi ministrstvi pripravi načrt izvedbe 

posameznih ukrepov ter načrt financiranja in opredelitev finančnih virov za njihovo 

izvedbo v skladu s predvideno višino financiranja ukrepov v NpUI. Rok za pripravo načrta 

je šest mesecev od sprejetja NpUI na Vladi Republike Slovenije.

4. Vlada Republike Slovenija je določila Ministrstvo za javno upravo za koordinacijo 

izvajanja in spremljanja ukrepov NpUI v skladu z opredeljeno upravljavsko strukturo za 

izvajanje NpUI.

Mag. Janja Garvas Hočevar

vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Priloga:

– Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki 

Sloveniji do leta 2025 (NpUI)
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Prejmejo:

– ministrstva

– vladne službe

– Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost

– Zagovornik načela enakosti
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