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

ZADEVA: Predlog Uredbe o dopolnitvi Uredbe o obrambnem načrtovanju – 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, 47/13 – ZDU-
1G, 65/14 in 55/17), tretjega odstavka 69. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 
103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) in drugega odstavka 22. člena 
Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07, 58/08 – ZSPJS-I in 121/21) je 
Vlada Republike Slovenije na svoji ... seji dne ... sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o obrambnem načrtovanju 
in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

          Mag. Janja Garvas Hočevar 
vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Priloga:
 Uredba o dopolnitvi Uredbe o obrambnem načrtovanju.

Prejmejo:
- ministrstva in vladne službe

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, generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve na Ministrstvu za 
obrambo.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Pri obravnavi gradiva bosta sodelovala:
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– mag. Matej Tonin, minister za obrambo;
– Uroš Lampret, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo.

5. Kratek povzetek gradiva:
Uredba o obrambnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 51/13) določa nosilce obrambnega 
načrtovanja, obseg in vsebino obrambnega načrta ter odgovornost za obrambno 
načrtovanje, s katerim se načrtuje obseg nalog za delovanje obrambnega sistema 
Republike Slovenije v izrednem stanju, vojni ali krizah. S predlagano dopolnitvijo 3. člena 
uredbe se kot nosilca obrambnega načrtovanja, ki izdeluje obrambni načrt, določa tudi 
novoustanovljeni Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
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 DA
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:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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 
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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: /

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo nima finančnih posledic.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: NE
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- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

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: /
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je  b i lo  predhodno objav l jeno na sp letn i  s t ran i  
predlagatelja:

NE

Glede na naravo in vsebino predloga njegova objava na spletni strani predlagatelja oziroma 
javna obravnava ni potrebna.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Mag. Matej Tonin
minister

Prejme:
- naslovnik
- DOZ
- SGS
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PRILOGA 3 (jedro gradiva): PREDLOG
EVA 2021-1911-0028

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 –
uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) in drugega odstavka 22. člena Zakona o službi 
v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07, 58/08 – ZSPJS-I in 121/21) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

U R E D B O 
o dopolnitvi Uredbe o obrambnem načrtovanju

1. člen

V Uredbi o obrambnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 51/13) se v 3. členu za besedilom 
»Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,« doda besedilo »Urad Vlade Republike 
Slovenije za informacijsko varnost,«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

Nosilec obrambnega načrtovanja iz dopolnjenega 3. člena uredbe izdela obrambni načrt v 
dvanajstih mesecih od uveljavitve te uredbe.

3. člen

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

Št. 
Ljubljana, dne __
EVA 2021-1911-0028

                                                                                                        Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik



6/8

OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga 

Pravna podlaga za izdajo predlagane Uredbe o dopolnitvi Uredbe o obrambnem načrtovanju 
je tretji odstavek 69. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 95/15 in 139/20), ki med drugim določa, da vlada predpiše postopek izdelave in 
vsebino obrambnih načrtov, ter drugi odstavek 22. člena Zakona o službi v Slovenski vojski 
(Uradni list RS, št. 68/07, 58/08 – ZSPJS-I in 121/21), na podlagi katerega vlada poleg 
ukrepov in nalog po ministrstvih ter dejavnostih in drugih nosilcih kot del načrtov oziroma 
priprav na ukrepe za pripravljenost določi tudi ukrepe in naloge Slovenske vojske, ki se 
izvajajo v skladu z odločitvami ali obveznostmi, prevzetimi v mednarodnih organizacijah z 
mednarodnimi pogodbami.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

Predlog Uredbe o dopolnitvi Uredbe o obrambnem načrtovanju dopolnjuje 3. člen Uredbe o 
obrambnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 51/13) zaradi umestitve novoustanovljenega 
Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost med nosilce obrambnega 
načrtovanja. Rok za pripravo dopolnitve z zakonom ni določen.

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe

Uredba o obrambnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 51/13; v nadaljnjem besedilu: uredba) 
določa nosilce obrambnega načrtovanja, obseg in vsebino obrambnega načrta ter 
odgovornost za obrambno načrtovanje, s katerim se načrtuje obseg nalog za delovanje 
obrambnega sistema Republike Slovenije v izrednem stanju, vojni ali krizah. S predlagano 
dopolnitvijo 3. člena uredbe se kot nosilca obrambnega načrtovanja, ki izdeluje obrambni 
načrt, določa tudi Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

S spremembo Zakona o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18 in 95/21) ter z 
vladnim Odlokom o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za 
informacijsko varnost (Uradni list RS, št. 114/21) so področje informacijske varnosti in ukrepi 
za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji, ki 
so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v vseh varnostnih razmerah ter 
zagotavljajo bistvene storitve za ohranitev najpomembnejših družbenih in gospodarskih 
dejavnosti v Republiki Sloveniji, ter naloge pristojnega nacionalnega organa za informacijsko 
varnost z Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost kot organa v sestavi 
Ministrstva za javno upravo prešli na novo samostojno strokovno vladno službo, in sicer Urad 
Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

Ministrstvo za javno upravo je na podlagi 3. člena uredbe nosilec obrambnega načrtovanja in 
zavezano k izdelavi obrambnega načrta. Glede na spremembe v pristojnosti Ministrstva za 
javno upravo in oblikovanje novega Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko 
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varnost je Ministrstvo za obrambo pripravilo predlog dopolnitve uredbe z razširitvijo kroga 
vladnih služb (Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Urad Vlade Republike 
Slovenije za komuniciranje, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, Služba Vlade 
Republike Slovenije za zakonodajo), ki so vključene v obrambno načrtovanje, z novo vladno 
službo in s tem določitev Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost za 
nosilca obrambnega načrtovanja. Prej naštete vladne službe so namreč izrecno navedene v 
3. členu uredbe.

Predlagana dopolnitev uredbe je potrebna za nadaljnje zagotavljanje načrtovanja obrambnih 
priprav in izvajanja nalog za opravljanje dejavnosti s področja informacijske varnosti v 
izrednem stanju, vojni ali krizah. Z vidika obrambnega načrtovanja, ki skladno z uredbo 
predstavlja celoto priprav in ukrepov za potrebe obrambe države, organizacijskih, 
kadrovskih, materialnih in drugih dejavnosti nosilcev obrambnega načrtovanja za ustrezen 
odziv in delovanje v kriznih razmerah, je pomembno, da se za nosilca obrambnega 
načrtovanja glede na njegove pristojnosti določi tudi Urad Vlade Republike Slovenije za 
informacijsko varnost.

Predlog Uredbe o dopolnitvi Uredbe o obrambnem načrtovanju obsega dopolnitev 3. člena 
uredbe, na podlagi katerega se Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost 
določi za nosilca obrambnega načrtovanja, ki izdeluje obrambni načrt. Določen je tudi rok za 
izdelavo obrambnega načrta.

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti 
celovito predstavljene v predlogu

Z dopolnitvijo 3. člena uredbe nastanejo administrativne posledice za novega nosilca 
obrambnega načrtovanja, ki so vezane na obrambne priprave, izdelavo obrambnega načrta 
in sodelovanje na vajah, na katerih se preverjajo priprave ter ukrepi, določeni z uredbo.
Drugih posledic predlog uredbe nima.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

K 1. členu

Predlagana dopolnitev 3. člena se nanaša na določitev novoustanovljenega Urada Vlade 
Republike Slovenije za informacijsko varnost za nosilca obrambnega načrtovanja, ki izdeluje 
obrambni načrt. Vladne službe, ki so nosilci obrambnega načrtovanja, ki izdelujejo obrambni 
načrt, so namreč navedene v tem členu.

K 2. členu

Člen določa, da Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost kot nosilec 
obrambnega načrtovanja v dvanajstih mesecih od uveljavitve te uredbe izdela obrambni 
načrt.
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K 3. členu

Člen določa splošni rok za začetek veljavnosti te uredbe, in sicer petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.
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