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Na podlagi drugega odstavka 5. člena in drugega odstavka 8. člena Zakona o kritični 

infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17) je Vlada Republike Slovenije na 185. redni seji 

dne 26. 7. 2018 pod točko 1.6 sprejela 

S K L E P

o določitvi kriterijev za ugotavljanje kritične infrastrukture Republike Slovenije 

in njihovih mejnih vrednosti ter prioritete delovanja sektorjev kritične infrastrukture

I

Vlada Republike Slovenije je določila naslednje sektorske in medsektorske kriterije za 

ugotavljanje kritične infrastrukture Republike Slovenije ter njihove mejne vrednosti:

1.0 SEKTORSKI KRITERIJI IN NJIHOVE MEJNE VREDNOSTI

1.1 Sektor energetike

1.1.1

Zmogljivost, katere resna motnja v njenem delovanju ali prekinitev njenega delovanja lahko 

povzroči razpad elektroenergetskega sistema Republike Slovenije v obsegu, da je za njegovo 

ponovno vzpostavitev na celotnem ozemlju Republike Slovenije potrebnih teden dni.

1.1.2

Zmogljivost, katere resna motnja v njenem delovanju ali prekinitev njenega delovanja lahko

povzroči prekinitev preskrbe z električno energijo za tri dni na območju z več kot 100.000 

prebivalci.

1.1.3 

Zmogljivost, katere resna motnja v njenem delovanju ali prekinitev njenega delovanja lahko

povzroči prekinitev preskrbe z naftnimi derivati za več kot teden dni na območju z več kot 

100.000 prebivalci. 

1.1.4 

Zmogljivost, katere resna motnja v njenem delovanju ali prekinitev njenega delovanja lahko

povzroči prekinitev preskrbe z zemeljskim plinom za več kot teden dni na območju z več kot 

100.000 prebivalci. 



1.2 Sektor prometa

1.2.1

Zmogljivost, katere resna motnja v njenem delovanju ali prekinitev njenega delovanja lahko

onemogoči ves železniški promet na ključnih smereh za najmanj teden dni.

1.2.2

Zmogljivost, katere resna motnja v njenem delovanju ali prekinitev njenega delovanja lahko

onemogoči pristaniško dejavnost v koprskem tovornem pristanišču za najmanj teden dni. 

1.2.3

Zmogljivost, katere resna motnja v njenem delovanju ali prekinitev njenega delovanja lahko

onemogoči izvajanje letalskega prometa v zračnem prostoru Republike Slovenije za več kot

12 ur.

1.3 Sektor prehrane

1.3.1

Zmogljivost, katere resna motnja v njenem delovanju ali prekinitev njenega delovanja lahko 

povzroči prekinitev preskrbe z osnovnimi prehrambnimi proizvodi za več kot teden dni na 

območju z več kot 100.000 prebivalci.

1.4 Sektor preskrbe s pitno vodo

1.4.1

Zmogljivost, katere resna motnja v njenem delovanju ali prekinitev njenega delovanja lahko 

povzroči prekinitev preskrbe s pitno vodo več kot 100.000 prebivalcev za več kot teden dni.

1.5 Sektor zdravstva

1.5.1

Zmogljivost, katere resna motnja v njenem delovanju ali prekinitev njenega delovanja lahko

onemogoči zagotavljanje nujnih zdravstvenih storitev in zdravstvene oskrbe prebivalstva za več

kot teden dni na območju z več kot 100.000 prebivalci, z izjemo slabše dostopnega in redkeje 

poseljenega geografskega področja, ki ima več kot 50.000 prebivalcev.

1.6 Sektor financ

1.6.1

Zmogljivost, katere resna motnja v njenem delovanju ali prekinitev njenega delovanja lahko

povzroči prekinitev preskrbe z gotovino za več kot tri dni na območju z več kot 50.000 

prebivalci.

1.6.2

Zmogljivost, katere resna motnja v njenem delovanju ali prekinitev njenega delovanja lahko

povzroči nedelovanje državnega proračuna več kot teden dni.

1.6.3

Zmogljivost, katere resna motnja v njenem delovanju ali prekinitev njenega delovanja lahko

povzroči nedelovanje plačilnega prometa več kot en dan.

1.7 Sektor varovanja okolja
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1.7.1

Zmogljivost, katere resna motnja v njenem delovanju ali prekinitev njenega delovanja lahko

povzroči onesnaženje ali radioaktivno kontaminacijo okolja z neposrednim kratkoročnim vplivom 

na zdravje ljudi na območju z več kot 50.000 prebivalci ali na območju, ki je večje od 100 ha.

 Sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov1.8

1.8.1

Zmogljivost, katere resna motnja v njenem delovanju ali prekinitev njenega delovanja lahko

povzroči štiri ure nedelovanja elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, ki podpirajo 

delovanje enega od sektorjev kritične infrastrukture ali nacionalnovarnostni sistem, šest ur 

nedelovanja elektronskih storitev javnega sektorja ali 24 ur nedelovanja elektronskih 

komunikacijskih omrežij in storitev na območju z več kot 50.000 prebivalci.

2.0 MEDSEKTORSKI KRITERIJI IN NJIHOVE MEJNE VREDNOSTI

2.1 Število žrtev (mrtvih in poškodovanih)

2.1.1 

Več kot 50 smrtnih žrtev.

2.1.2 

Več kot 100 poškodovanih oseb, ki morajo biti hospitalizirane več kot teden dni.

2.2 Gospodarske posledice

2.2.1

Gospodarska škoda ali izpad dohodka, ki znaša več kot 10 milijonov evrov na dan. 

2.2.2

Velika škoda na območju, večjem od 100 ha, zaradi onesnaženja ali radioaktivne kontaminacije 

okolja.

2.3 Vpliv na javnost

2.3.1

Prekinitev preskrbe z osnovnimi dobrinami in zagotavljanja osnovnih storitev (pitna voda, 

osnovni prehrambni proizvodi, električna energija, naftni derivati, zemeljski plin, oskrba z 

gotovino, nujne zdravstvene storitve) ter druge resne motnje, ki vplivajo na vsakdanje življenje 

več kot 50.000 prebivalcev.

2.3.2

Otežitev ali prekinitev zagotavljanja nacionalne varnosti Republike Slovenije.

II

Prednostni vrstni red sektorjev kritične infrastrukture kot vsebinsko zaokroženih celot delovanja 

kritične infrastrukture je naslednji: 

Sektor energetike – preskrba z električno energijo;1.

Sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov;2.

Sektor preskrbe s pitno vodo;3.

Sektor prehrane;4.
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Sektor zdravstva;5.

Sektor energetike – preskrba z naftnimi derivati;6.

Sektor prometa – železniški promet;7.

Sektor prometa – letalski promet;8.

Sektor prometa – pristaniška dejavnost;9.

Sektor energetike – preskrba s plinom;10.

Sektor financ – delovanje plačilnega prometa;11.

Sektor financ – preskrba z gotovino;12.

Sektor financ – delovanje državnega proračuna;13.

Sektor varovanja okolja.14.

III

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o potrditvi osnovnih in sektorskih kriterijev 

kritičnosti za določanje kritične infrastrukture državnega pomena v Republiki Sloveniji 

(št. 80200-1/2012/5 z dne 17. 10. 2012 in št. 80200-2/2013/3 z dne 9. 1. 2014). 

IV

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.                                                                  

                                                          

Mag. Lilijana Kozlovič

generalna sekretarka

Prejmejo:

ministrstva–

Banka Slovenije–
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