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ZADEVA: Predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
– PREDLOG 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 

S K L E P

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

       Stojan Tramte
                                                                                  generalni sekretar

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:
- Peter Pogačar, v.d. generalnega direktorja, Ministrstvo za javno upravo
- Štefka Korade Purg, vodja sektorja, 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 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom NE
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Evropske unije
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: /
Sprememba in dopolnitve Uredbe o organih v sestavi ministrstev zaradi uskladitve nalog Direkcije 
Republike Slovenije za infrastrukturo z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) in Zakonom o evidentiranju dejanske rabe zemljišč 
javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/18) ter zaradi uskladitve nalog
Uprave Republike Slovenije za pomorstvo z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 –
ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) nimajo finančnih posledic za državni 
proračun oziroma druga javna finančna sredstva.
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.
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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

      Rudi Medved
                                                                                                                            MINISTER

Priloga:
- Predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvah 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 dopolnitvah 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, 53/17, 
52/18 in 84/18) se v 7. členu v drugem odstavku 6. točka spremeni tako, da se glasi:

»6. opravlja strokovne tehnične, organizacijske, razvojne in upravne naloge s področja gradenj 
in nadgradenj javne železniške infrastrukture, naloge razvoja javne železniške infrastrukture ter 
druge naloge v skladu s predpisi, ki urejajo železniški promet in javno železniško 
infrastrukturo,«.

Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:

»7. vzpostavi, vodi in vzdržuje evidenco dejanske rabe zemljišč javne cestne in 
železniške infrastrukture.«.

V tretjem odstavku se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi: 

»3. opravlja posebne strokovne naloge glede varstva morja,«.

Dosedanje 3., 4. in 5. točka postanejo 4., 5. in 6. točka.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Direkcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo in Uprave Republike Slovenije za pomorstvo se s to uredbo uskladita najpozneje v 
enem mesecu po začetku njene veljavnosti.

3. člen

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

Št. 
Ljubljana, dne
EVA  2018-3130-0056

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik



5

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 

Uredba o organih v sestavi ministrstev je izvedbeni predpis 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, v nadaljevanju ZDU), v skladu s 
katero se lahko ustanovi upravni organ v sestavi ministrstva za opravljanje specializiranih 
strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih upravnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega 
nadzora ter nalog na področju javnih služb. V skladu z zakonskimi merili uredba določa, kateri 
organi v sestavi delujejo v posameznih ministrstvih, njihova delovna področja, naziv 
predstojnika in način opravljanja spremljajočih nalog strokovne pomoči predstojniku. Pristojnost 
za ustanavljanje in ukinjanje ter za določanje delovnih področij organov v sestavi ministrstev je 
ZDU prenesel na Vlado Republike Slovenije in ji tako prepustil odgovornost za oblikovanje 
strukture vladnega sektorja.

V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 
52/18 in 84/18) je dosedanja 6. točka drugega odstavka 7. člena spremenjena tako, da se 
delovno področje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo usklajuje z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18, v 
nadaljevanju ZZelP-K), ki je začel veljati 16. junija 2018. ZZelP-K v drugem odstavku 38. člena 
namreč določa, da Vlada Republike Slovenije v treh mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi 
določbe z določbami ZZelP-K.

Ministrstvo za infrastrukturo v obrazložitvi predloga opredelitve delovnega področja Direkcije
Republike Slovenije za infrastrukturo pojasnjuje, da se med opravljanje nalog razvoja javne 
železniške infrastrukture uvrščajo tudi naloge razvoja in sodelovanja pri postopkih priprave 
prostorskih aktov s področja javne železniške infrastrukture. Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo sodeluje in se usklajuje v postopku priprave prostorskih aktov tako, da na podlagi 
svojih razvojnih politik, strategij in programov, skladno z ZZelP, pripravljavcem prostorskih aktov 
na njihovo zahtevo predložijo svoje razvojne in varstvene potrebe, ki se nanašajo na prostor, 
predložijo razpoložljive strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s 
področja javne železniške infrastrukture, posredujejo in objavljajo ažurne podatke v ustreznih, 
zlasti digitalnih oblikah, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve, priporočila in 
pojasnila s področja javne železniške infrastrukture in podajo smernice in mnenja.

V predlogu sprememb uredbe je na novo določena tudi naloga vzpostavitve, vodenja in 
vzdrževanja evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, ki 
jo vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo skladno z Zakonom o evidentiranju 
dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 
13/18).
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Dopolnjujejo se tudi naloge Uprave RS za pomorstvo. Peti odstavek 161. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15, 
v nadaljevanju: ZV-1) namreč določa, da se ne glede na določbe 98. in 161. člena ZV-1 naloge 
iz 4. in 5. točke drugega odstavka 98. člena ZV-1, ki se izvajajo na morju, opravljajo v organu v 
sestavi ministrstva, pristojnega za pomorstvo, kot specializirane strokovne naloge tega organa. 
ZV-1 določa v 4. in 5. točki drugega odstavka 98. člena, da so naloge javne službe vzdrževanja 
voda  zlasti: odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in 
snovi iz površinskih voda in z vodnih ter priobalnih zemljišč v upravljanju ministrstva in čiščenje 
gladine površinskih voda in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč.
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