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Ljubljana, dne 19. 03. 2021
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Sklep o spremembah Sklepa o določitvi nosilcev sektorjev kritične 
infrastrukture Republike Slovenije in z njimi sodelujočih državnih organov – predlog 
za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 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) in tretjega odstavka 4. člena Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list 
RS, št. 75/17) je Vlada Republike Slovenije na _____  seji pod _________ točko sprejela 
naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembah Sklepa o določitvi nosilcev 
sektorjev kritične infrastrukture Republike Slovenije in z njimi sodelujočih državnih organov.

                                                                                  Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                  v.d. generalnega sekretarja

Priloga: Sklep o spremembah Sklepa določitvi nosilcev sektorjev kritične infrastrukture 
Republike Slovenije in z njimi sodelujočih državnih organov.

Prejmejo:
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za infrastrukturo,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Ministrstvo za javno upravo,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvo za kulturo,
- Ministrstvo za notranje zadeve,
- Ministrstvo za obrambo,
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- Ministrstvo za okolje in prostor,
- Ministrstvo za zdravje,
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
- Finančna uprava Republike Slovenije,
- Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
- Agencija Republike Slovenije za okolje,
- Direkcija Republike Slovenije za vode,
- Banka Slovenije,
- Policija,
- Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov,
- Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
- Republike Slovenije za informacijsko varnost,
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Sektor za podporo 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:
mag. Valter Vrečar, v. d. generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve na 
Ministrstvu za obrambo.
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:
Po preteku določenega časa od uveljavitve Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, 
št. 75/17) in po izvedbi nalog, ki jih je slednji naložil ministrstvom, ki jih je Vlada Republike 
Slovenije s Sklepom o določitvi nosilcev sektorjev kritične infrastrukture in z njimi 
sodelujočih državnih organov, št. 80200-1/2018/10 z dne 5. 7. 2018 določila za nosilce 
sektorjev kritične infrastrukture oziroma za sodelujoče državne organe, ter po izvedenih 
inšpekcijskih nadzorih na področju kritične infrastrukture pri vseh nosilcih sektorjev kritične 
infrastrukture, se predlaga spremembe navedenega vladnega sklepa, in sicer v delu, ki se 
nanaša na sodelujoče državne organe v sektorjih »energetika«, »promet«, »preskrba s 
pitno vodo«, »varovanje okolja« ter v sektorju »informacijsko-komunikacijskih omrežij in 
sistemov«.
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 polit ike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 

NE
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proračuna
 razvojne dokumente Evropske uni je in 

mednarodnih organizacij
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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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
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OBRAZLOŽITEV: /

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Sprejem sklepa nima finančnih posledic.
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
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, 10/14 in 
164/20) se javnosti ni povabilo k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa Vlade Republike 
Slovenije.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                         Mag. Matej Tonin
                                                minister

Poslano:
- naslovniku
- DOZ.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE                                                                            PREDLOG

Številka: 
Ljubljana, dne ______________

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 
75/17) je Vlada Republike Slovenije na ________ redni seji dne _______ pod točko ____ 
sprejela

S K L E P

o spremembah  Sklepa o določitvi nosilcev sektorjev kritične infrastrukture 
Republike Slovenije in z njimi sodelujočih državnih organov

I

V Sklepu o določitvi nosilcev sektorjev kritične infrastrukture Republike Slovenije in z njimi 
sodelujočih državnih organov, št. 80200-1/2018/10 z dne 5. 7. 2018, se pod I v točki 1.0 med 
sodelujočimi črta besedilo »Ministrstvo za javno upravo«.

V točki 2.0 se črta besedilo »Sodelujoči: Ministrstvo za javno upravo«.

V točki 4.0 se črta besedilo »Sodelujoči: Ministrstvo za zdravje«.

V točki 7.0 se med sodelujočimi besedilo »Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija 
Republike Slovenije za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor – Direkcija Republike Slovenije 
za vode« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava Republike 
Slovenije za jedrsko varnost«.

V točki 8.0 se med sodelujočimi besedilo »Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za notranje zadeve –
Policija, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Urad Vlade Republike 
Slovenije za varovanje tajnih podatkov« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za javno upravo 
– Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost«. 

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.

                                                                                  Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                  vršilka dolžnosti generalnega sekretarja
Prejmejo:

– Ministrstvo za finance,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
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– Ministrstvo za infrastrukturo,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
– Ministrstvo za javno upravo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za kulturo,
– Ministrstvo za notranje zadeve,
– Ministrstvo za obrambo,
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za zunanje zadeve,
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
– Finančna uprava Republike Slovenije,
– Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
– Agencija Republike Slovenije za okolje,
– Direkcija Republike Slovenije za vode,
– Banka Slovenije,
– Policija,
– Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov,
– Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
– Republike Slovenije za informacijsko varnost,
– Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Sektor za podporo KAZI.
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OBRAZLOŽITEV:

Skladno s 7. točko 3. člena Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17, v 
nadaljnjem besedilu: ZKI) so nosilci sektorjev kritične infrastrukture posamezna ministrstva, 
ki so odgovorna za delovna področja, na katera spada kritična infrastruktura, in Banka 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je v letu 2018 na podlagi tretjega odstavka 4. člena ZKI ter ob 
upoštevanju definicije pojma nosilec sektorja kritične infrastrukture in izhajajoč iz določb 
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) sprejela Sklep o določitvi nosilcev sektorjev kritične infrastrukture in z njimi 
sodelujočih državnih organov, št. 80200-1/2018/10 z dne 5. 7. 2018.

Po preteku določenega časa od uveljavitve ZKI in po izvedbi nalog, ki jim jih je slednji naložil 
ter zlasti tudi po izvedenih inšpekcijskih nadzorih na področju kritične infrastrukture pri vseh 
nosilcih sektorjev kritične infrastrukture v letu 2020, ko je inšpektor v dveh sektorjih predlagal 
podajo pobude Ministrstvu za obrambo za spremembo navedenega sklepa vlade, so bili vsi 
nosilci sektorjev kritične infrastrukture pozvani k presoji potrebe po spremembah in 
dopolnitvah navedenega sklepa vlade.

Na podlagi ocene njihovega dejanskega dosedanjega sodelovanja pri izvajanju nalog po ZKI 
s svojimi sodelujočimi državnimi organi, določenimi v navedenem sklepu vlade, in sicer tako 
pri izdelavi usmeritev za izdelavo ocene tveganj za delovanje kritične infrastrukture 
upravljavcem kritične infrastrukture, pri izdaji soglasja k izdelanim dokumentom načrtovanja 
zaščite kritične infrastrukture upravljavcev kritične infrastrukture, pri pripravi letnega poročila 
o zagotavljanju neprekinjenega delovanja kritične infrastrukture v sektorjih kritične 
infrastrukture kakor tudi pri drugih njihovih usmeritvah ter nudenju strokovne pomoči 
upravljavcem kritične infrastrukture in zlasti tudi pri izvajanju nalog v času epidemije COVID-
19, so bili podani predlogi za spremembo sodelujočih državnih organov v petih sektorjih 
kritične infrastrukture.

Ministrstvo za infrastrukturo kot nosilec sektorjev kritične infrastrukture »energetika« in 
»promet«  tako predlaga, da se v obeh navedenih sektorjih Ministrstvo za javno upravo kot 
sodelujoči organ črta. Ministrstvo za infrastrukturo v sektorju prometa pri izvajanju nalog po 
ZKI ne bo imelo nobenega sodelujočega državnega organa.

Prav tako Ministrstvo za okolje in prostor v sektorju »preskrba s pitno vodo«, katerega 
nosilec je, predlaga črtanje Ministrstva za zdravje kot sodelujočega državnega organa. 
Ministrstvo za okolje in prostor v navedenem sektorju pri izvajanju nalog po ZKI tako ne bo 
imelo nobenega sodelujočega državnega organa.

V sektorju »varovanje okolja« je Ministrstvo za okolje in prostor predlagalo črtanje Agencije 
za okolje in Direkcije za vode, ki sta doslej določeni za sodelujoča državna organa, in 
predlagalo, da se za sodelujoči državni organ določi organ v sestavi Ministrstva za okolje in 
prostor, in sicer Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.

Ministrstvo za javno upravo predlaga, da se v »sektorju informacijsko-komunikacijskih 
omrežij in sistemov« vse doslej določene sodelujoče državne organe (Ministrstvo za 
infrastrukturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, 
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Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za zunanje 
zadeve in Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov) črta, in za 
sodelujoči državni organ določi organ v sestavi Ministrstva za javno upravo, in sicer Upravo
Republike Slovenije za informacijsko varnost. 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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