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SEKRETARIAT

Služba za kadrovske zadeve

Služba za pravne zadeve
 in javna naročila

Služba za finančne zadeve

Služba za splošne zadeve  in
informatiko

Služba za upravne zadeve

DIREKTORAT ZA NARAVO

Sektor za biotsko raznovrstnost

Sektor za naravne vrednote in
zavarovana območja

Sektor za upravne zadeve s 
področja narave

Sektor za rudarstvo

DIREKTORAT ZA VODE

Sektor za zmanjševanje posledic
naravnih nesreč

Sektor za kohezijo

Sektor za investicije in 
ekonomsko upravljanje

Sektor za upravljanje voda

DIREKTORAT PROSTOR IN 
GRADITEV

Sektor za strateški prostorski
razvoj

Sektor za državno prostorsko
načrtovanje

Sektor za občinsko prostorsko
načrtovanje in zemljiške ukrepe

Sektor za dovoljenja

Sektor za sistem prostora
in graditve

Sektor za prostorski informacijski 
sistem

ORGANI V SESTAVI

UPRAVA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA  JEDRSKO 

VARNOST

GEODETSKA UPRAVA 
REPUBLIKE SLOVENIJE

INŠPEKTORAT REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA NARAVNE 

VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJE REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA VODE
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