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Ljubljana, 5. 6. 2018

EVA 2018-3130-0020

ZADEVA: Predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev –
GRADIVO ZA OBRAVNAVO
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. 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 in 51/16) je Vlada Republike 
Slovenije na … seji pod točko ... dne ………. sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi 
ministrstev in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

   mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                  generalna sekretarka

Sklep prejmejo: 
— ministrstva
— Služba Vlade RS za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- mag. Igor Kotnik, generalni direktor, Ministrstvo za javno upravo
- Štefka Korade Purg, višja sekretarka, Ministrstvo za javno upravo
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/ 
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in NE
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naslednjih treh letih
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /
Finančne posledice glede ustanovitve nove Uprave RS za informacijsko družbo so bile natančno 
pojasnjene v predlogu Zakona o informacijski varnosti – prva obravnava, ki ga je Vlada RS 
obravnavala in sprejela na 166. redni seji (sklep št. 00714-2/2018/28 z dne 2. 2. 2018) in v predlogu 
Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij – prva obravnava, ki ga je Vlada RS obravnavala 
in sprejela na 164. seji dne 18. 1. 2018 (sklep št. 00714-3/2018/9 z dne 18. 1. 2018). 
. 
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
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7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani /
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradiva ni treba objavljati na spletni strani, ker gre za urejanje notranje organizacije organov državne 
uprave.

(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti, 
 občine in združenja občin ali pa navedite, da se gradivo ne nanaša nanje.
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):
Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Boris Koprivnikar 
                                                                                                                              minister

Priloga:
- Predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev
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PREDLOG

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. 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 in 51/16) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

U R E D B O

o spremembi in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev

1. člen

V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17)
se prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi: 

»(1) V sestavi Ministrstva za javno upravo sta: 

1. Inšpektorat za javni sektor, 

2. Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost:

1. odloča o sprejemu ukrepov ob težjem ali kritičnem incidentu ali kibernetskem 
napadu kot tudi stanju povečane ogroženosti; 

2. odloča v postopkih nadzora v skladu z zakonom, ki ureja informacijsko varnost;

3. vodi seznam kontaktnih podatkov zavezancev ter skupni seznam incidentov in 
kibernetskih napadov;

4. obvešča javnost o incidentih in v zvezi z njimi sprejetih ukrepih;

5. izpolnjuje mednarodne obveznosti in opravlja naloge mednarodne izmenjave 
podatkov vključno z izvajanjem nalog enotne kontaktne točke in sodelovanjem s 
pristojnimi organi s področja informacijske varnosti v Evropski uniji, določene z 
zakonom, ki ureja informacijsko varnost;

6. opravlja koordinacijske, strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na 
področju informacijske varnosti in kibernetske obrambe, določene z zakonom, ki 
ureja informacijsko varnost, in njegovimi podzakonskimi predpisi;

7. izvaja naloge spremljanja in poročanja na podlagi zakona, ki ureja dostopnost 
spletišč in mobilnih aplikacij;

8. odloča v postopkih nadzora skladno z zakonom, ki ureja dostopnost spletišč in 
mobilnih aplikacij.«. 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
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Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Uprave Republike Slovenije za 
informacijsko varnost se sprejme najpozneje do 30. septembra 2019.

3. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 
Ljubljana, dne
EVA  2018-3130-0020

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar

predsednik
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OBRAZLOŽITEV: 

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo 
predpisa):

21. člen, peti odstavek 23. člena in drugi odstavek 42. 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 in 51/16)

2. Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa, če je potrebna: /

3. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona: /

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV 

Zakon o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18) in Zakon o dostopnosti spletišč in 
mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) določata, da vlada sprejme uredbo iz 21. 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 in 
51/16) najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi navedenih zakonov. Na tej podlagi se dopolni 
Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15 in 84/16) na način, da se 
v sestavo Ministrstva za javno upravo doda Uprava Republike Slovenije za informacijsko 
varnost ter določi delovno področje novega organa v sestavi ministrstva. Nov organ v sestavi 
Ministrstva za javno upravo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o informacijski 
varnosti prične z delom najkasneje 1. januarja 2020, v skladu s prehodno določbo predlagane 
uredbe pa se akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sprejme najpozneje do 30. 
septembra 2019.
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