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PRILOGA 1

Številka: 8011-3/2018-103
Ljubljana, dne 23. 11. 2018
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Končno poročilo o delu Medresorske koordinacijske skupine za 
usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega 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 in 47/13 – ZDU -
1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na ___ redni seji, dne _____________ 
pod ____ točko dnevnega reda sprejela 

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Končnim poročilom Medresorske 
koordinacijske skupine za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture (  v 
nadaljevanju: medresorska koordinacijska skupina).

2. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je medresorska koordinacijska skupina izvedla 
naloge določene s Sklepom o imenovanju Medresorske koordinacijske skupine za 
usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture (št. 01203-17/2012/3 z dne 
27.9.2012, št. 01203-6/2014/3 z dne 24.7.2014 z dne 24.7.2018, št. 01203/2015/3 z 
dne 29.4.2015 in št. 01203-10/2015/7 z dne 9.6.2016) ter da so z uveljavitvijo Zakona o 
kritični infrastrukturi (Uradni list RS št 75/15) določene pristojnosti in naloge na področju 
kritične infrastrukture, zato z dnem sprejema tega sklepa preneha z delovanjem.

                                                                                                  Stojan Tramte
                                                                                               generalni sekretar
Prejmejo:

 ministrstva,
 člani Medresorske koordinacijske skupine za usklajevanje priprav za zaščito kritične 

infrastrukture,
 vladne službe,
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 Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana,
 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija,
 Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI.       

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:
Srečko Zajc, generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve in vodja Medresorske 
koordinacijske skupine za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture.
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:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

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 uni je in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
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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
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo nima finančnih posledic.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
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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  b i lo  predhodno objav l jeno na sp letn i  s t ran i  
predlagatelja:

NE

 V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 
23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13 in 
10/14) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
                             

                                  Karl Erjavec
                                   minister

Poslano:
- naslovniku
- DOZ
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Končno poročilo
o delu Medresorske koordinacijske skupine za usklajevanje priprav za zaščito kritične 

infrastrukture

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 01203-17/2012/3 z dne 27. 9. 2012, št. 01203-
6/2014/3 z dne 24. 7. 2014,št. 01203-10/2015/3 z dne 29. 4. 2015 in št. 01203-10/2015/7 z 
dne 9. 6. 2016 imenovala Medresorsko koordinacijsko skupino za usklajevanje priprav za 
zaščito kritične infrastrukture. Naloge, ki jih Vlada Republike Slovenije naložila medresorski 
koordinacijski skupini so bile naslednje:

 usklajevanje in koordinacija priprav in nalog za zaščito evropske kritične infrastrukture v 
Republiki Sloveniji,

 določitev kritične infrastrukture državnega pomena za Republiko Slovenijo,
 oblikovanje predlogov ukrepov in postopkov za zaščito kritične infrastrukture z 

upoštevanjem usmeritev in stališč v zvezi Nato in EU;
 priprava predloga organov in organizacij, ki bi morale načrtovati ukrepe za zaščito kritične 

infrastrukture državnega pomena za Republiko Slovenijo.

Medresorska koordinacijska skupina je za realizacijo svojih nalog oblikovala in uskladila ter 
Vladi Republike Slovenije v obravnavo in sprejem posredovala predloge naslednjih 
dokumentov:

 Sklep o potrditvi Osnovnih in sektorskih kriterijev kritičnosti za določanje kritične 
infrastrukture državnega pomena v RS, Vlada RS, št. 80200-1/2012/5 z dne 17. 10. 2012;

 Sklep o potrditvi sprememb in dopolnitev osnovnih in sektorskih kriterijev kritičnosti za 
določanje kritične infrastrukture državnega pomena v RS, Vlada RS št. 80200-2/2013/3 z 
dne 9. 1. 2014.

 Sklep o določitvi kritične infrastrukture državnega pomena v Republiki Sloveniji, Vlada RS, 
št. 80200-2/2014/8, z dne 10. 4. 2014 in 80200-2/2015/3 z dne 4. 6. 2015.

Na podlagi Sklepa o določitvi kritične infrastrukture državnega pomena v Republiki Sloveniji, 
Vlada RS, št. 80200-2/2014/8, z dne 10. 4. 2014 je Medresorska koordinacijska skupina 
oblikovala in uskladila predlog Zakona o kritični infrastrukturi. V letu 2018 medresorska  
koordinacijska skupina ni izvajala aktivnosti s področja kritične infrastrukture Republike 
Slovenije. V letu 2018 tudi ni bilo aktivnosti s področja evropske kritične infrastrukture v 
Republiki Sloveniji, ki bi zahtevale odziv medresorske  koordinacijske skupine.

Dne 12. 12. 2017 je bil sprejet Zakon o kritični infrastrukturi, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije, št. 75/17. Zakon ureja ugotavljanje in določanje kritične infrastrukture 
Republike Slovenije, načela in načrtovanje zaščite kritične infrastrukture, naloge organov in 
organizacij na področju kritične infrastrukture ter obveščanje, poročanje, zagotavljanje 
podpore odločanju, varovanje podatkov in nadzor na področju kritične infrastrukture. S 
sprejemom navedenega zakona so naloge skupine na področju nacionalne kritične 
infrastrukture izvedene. Zakon med organi, ki imajo naloge na področju kritične infrastrukture 
ne opredeljuje več medresorske koordinacijske skupine. Strokovno usmerjanje in 
usklajevanje dejavnosti na področju kritične infrastrukture v skladu z 20. členom Zakona o 
kritični infrastrukturi izvaja Ministrstvo za obrambo. Zakon pa določa med drugim tudi naloge 
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in pristojnosti nosilcev kritične infrastrukture(18. člen) ter upravljavcev kritične infrastrukture 
(19. člen)

Glede na navedeno predlagamo Vladi Republike Slovenije v sprejem sklep, s katerim bo 
ugotovila, da je medresorska koordinacijska skupina izvedla naloge določene s Sklepom o 
imenovanju Medresorske koordinacijske skupine za usklajevanje priprav za zaščito kritične 
infrastrukture  ter da so z uveljavitvijo Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS št 75/17) 
določene pristojnosti in naloge organov na področju kritične infrastrukture Republike 
Slovenije, zato z dnem sprejema tega sklepa, medresorska koordinacijska skupina preneha 
z delovanjem.

Ministrstvo za obrambo pa bo pripravilo tudi spremembe Uredbe o evropski kritični 
infrastrukturi (Uradni list RS, št. 35/11), s katerimi bo navedeno uredbo, v delu, ki se nanaša 
na dosedanjo koordinacijsko skupino, uskladilo z Zakonom o kritični infrastrukturi.

               MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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