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Zadeva:  Vabilo na javno predstavitev predloga Zakona o kritični infrastrukturi

Spoštovani!

Ministrstvo za obrambo je kot predlagatelj  Zakona o kritični infrastrukturi predlog zakona 30. 
12. 2016 objavilo na državnem portalu E-demokracija in spletnih straneh Ministrstva za 
obrambo, s čimer se je začela javna obravnava predloga tega predpisa, ki bo trajala do 31. 
januarja 2017. V tem času lahko strokovna in druga zainteresirana javnost predlaga 
spremembe in dopolnitve predloga zakona.

V okviru javne obravnave želimo predlog zakona posebej predstaviti organom in organizacijam, 
ki delujejo oziroma imajo odgovornosti na področju kritične infrastrukture, ter ožji in širši 
strokovni javnosti, zato vas vabimo na javno predstavitev predloga Zakona o kritični 
infrastrukturi, ki bo

v sredo, 18.  januarja 2017, ob 10. uri

v sejni sobi P-077  Ministrstva za obrambo 
na Vojkovi cesti 55 v Ljubljani.

Ministrstva, v vlogi nosilcev sektorjev kritične infrastrukture državnega pomena, prosimo, da 
vabilo na predstavitev posredujejo upravljavcem kritične infrastrukture, ki delujejo v sektorjih iz 
njihove pristojnosti.

Zaradi najave vstopa v  poslovno zgradbo Ministrstva za obrambo vas  prosimo, da potrdite 
svojo udeležbo na javni predstavitvi na elektronski naslov: alenka.carni@mors.si ali na tel. 01/ 
471 22 55, najkasneje do ponedeljka, 16. januarja 2016.

S spoštovanjem,

 
  

Srečko Zajc
sekretar
generalni direktor

mailto:alenka.carni@mors.si


Poslano:
– Kabinet predsednika  republike, mag. Uroš Krek, uros.krek@gov.si
– Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Erik Kopač, erik.kopac@gov.si
– Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana,  andrej.krhlikar@bsi.si
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 

Ljubljana, gp.mddsz@gov.si
– Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, gp.mf@gov.si 
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, gp.mgrt@gov.si 
– Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, gp.mp@gov.si 
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, 

gp.mkgp@gov.si,  
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, 

gp.mizs@gov.si    
– Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, gp.mnz@gov.si 

svn.mnz@gov.si  
– Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4,1535 Ljubljana, gp.mzi@gov.si  
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, gp.mz@gov.si  
– Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana, gp.mzz@gov.si  
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, gp.mk@gov.si
– Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, gp.mju@gov.si
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, Ljubljana, gp.mop@gov.si 
– Slovenska obveščevalno - varnostna agencija, Stegne 23c, Ljubljana, gp.sova@gov.si
– Ministrstvo za obrambo - Kabinet ministra
– Ministrstvo za obrambo, g. Milivoj Dolščak   
– Ministrstvo za obrambo, mag. Igor Logar

Člani Medresorske koordinacijske skupine za usklajevanje priprav za zaščito kritične  
infrastrukture v Republiki Sloveniji:

– Boris Baranja, Ministrstvo za notranje zadeve, namestnik vodje medresorske 
koordinacijske skupine, boris.baranja@gov.si, 

– mag. Božidar John Željko, Ministrstvo za notranje zadeve, član, 
bozidar.zeljko@policija.si,

– polkovnik Danilo Metul, Ministrstvo za obrambo, član, danilo.metul@mors.si,
– podpolkovnik Leon Holc, Ministrstvo za obrambo, namestnik člana, leon.holc@mors.si, 
– Srečko Šestan, Ministrstvo za obrambo, član, srecko.sestan@urszr.si,
– Nada Bizjak, Ministrstvo za finance, članica, nada.bizjak@mf-rs.si,
– Bernarda Hrovat, Ministrstvo za finance, namestnica članice, bernarda.hrovat@mf-rs.si,
– Žarko Bogunovič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član, 

zarko.bogunovic@gov.si,
– dr. Peter Vrtačnik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, namestnik člana, 

peter.vrtacnik@gov.si,
– Mihaela Bastar, Ministrstvo za infrastrukturo, članica, mihaela.bastar@gov.si,
– Cveto Kosec, Ministrstvo za infrastrukturo, član, cveto.kosec@gov.si,
– Tihomir Simončič, Ministrstvo za javno upravo, član, tihomir.simoncic@gov.si,
– Marko Erjavec, Ministrstvo za javno upravo, namestnik člana, marko.erjavec@gov.si,
– mag. Jože Sečnik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, član, 

joze.secnik@gov.si,
– Gregor Sušnik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, namestnik člana, 

gregor.susnik@gov.si,
– Stanislav Rupnik, Ministrstvo za okolje in prostor, član, stanislav.rupnik@gov.si,
– Vesna Dragan, Ministrstvo za okolje in prostor, namestnica člana, 

vesna.dragan@gov.si,
– Andrej Levstik, Ministrstvo za zdravje, član, andrej.levstik@gov.si,
– Ada Čargo, Ministrstvo za zdravje, namestnica člana, ada.cargo@gov.si,
– Lucija Remec, Ministrstvo za pravosodje, članica, lucija.remec@gov.si,
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– Simon Savski, Ministrstvo za pravosodje, namestnik članice, simon.savski@gov.si,
– Luka Kastelec, Ministrstvo za zunanje zadeve, član, luka.kastelec@gov.si,
– Andrej Geltar, Banka Slovenije, član, andrej.geltar@bsi.si,
– Drago Polajnar, Banka Slovenije, namestnik člana, drago.polajnar @bsi.si,
– predstavnik Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, član, gp.sova@gov.si,
– Zvonimir Unijat, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, član, 

zvonimir.unijat@gov.si,
– Biserka Hirci, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, namestnica člana, 

biserka.hirci@gov.si,
– Franci Žnidaršič, Ministrstvo za obrambo, član, franci.znidarsic@mors.is,
– Majda Podlogar, Ministrstvo za obrambo, članica, majda.podlogar@mors.si,
– Tea Kranjc, Ministrstvo za obrambo, kontaktna točka za zaščito evropske kritične 

infrastrukture v Republiki Sloveniji, član, tea.kranjc@mors.si,
– Alenka Čarni, Ministrstvo za obrambo, sekretarka medresorske koordinacijske skupine, 

alenka.carni@mors.si
– Upravljavci kritične infrastrukture državnega pomena (vabljeni prek pristojnih 

ministrstev)
– Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, izr. prof. dr. Iztok Prezelj, 

iztok.prezelj@fdv.uni-lj.si
– Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, izr. prof. dr. Uroš Svete, 

uros.svete@fdv.uni-lj.si 
– Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, 

andrej.sotlar@fvv.uni-mb.si 
– Inštitut za korporativne varnostne študije, izr. prof. dr. Denis Čaleta, predsednik sveta 

inštituta, denis.caleta@ics-institut.si
– Inštitut za korporativne varnostne študije, doc. dr. Milan Vršec, predsednik znanstveno 

raziskovalnega sveta inštituta, milan.vrsec@ics-institut.si
– Inštitut za korporativne varnostne študije, g. Aljoša Kandžič, direktor inštituta, 

aljosa.kandzic@ics-institut.si
– Gospodarska zbornica Slovenije, info@gzs.si

Priloge:
– /.
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