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Osnovno usposabljanje s področja obravnavanja in varovanja tajnih
podatkov - informacija

V skladu z 2. členom Uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih
podatkov (Uradni list RS, št. 71/06, 138/06, v nadaljevanju: uredba) organi določijo delovna
mesta, na katerih bodo imeli zaposleni zaradi opravljanja funkcij ali izvajanja nalog na delovnih
mestih v organu dostop do tajnih podatkov ali bodo seznanjeni z njihovo vsebino oziroma se
bodo z njo lahko seznanili pri svojem delu. Zato je treba varnostno preveriti osebe, ki bodo
takšna delovna mesta zasedale in ki bodo na podlagi izvedenega varnostnega preverjanja
dobile dovoljenje za dostop do tajnih podatkov.
Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11, v
nadaljnjem besedilu: zakon) v 25. členu določa, da se za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih
podatkov varnostno preverijo podatki o osebi, ki je opravila usposabljanje s področja
obravnavanja in varovanja tajnih podatkov in je bila predhodno seznanjena z razlogi za
pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje, obsegom varnostnega
preverjanja ter vsebino in postopkom za pridobitev tega dovoljenja, ki je s tem pisno soglašala,
izpolnila ustrezen varnostni vprašalnik in podpisala izjavo o seznanitvi s predpisi, ki urejajo
obravnavanje tajnih podatkov, in se zavezala, da bo ravnala skladno z njimi.
V skladu z 22.f členom zakona se postopek varnostnega preverjanja za izdajo dovoljenja za
dostop do tajnih podatkov začne na podlagi pisnega predloga predstojnika organa (v
nadaljevanju predlagatelj). Predlagatelj postopka varnostnega preverjanja za izdajo dovoljenja
je med drugim tudi predstojnik organa iz drugega odstavka 1. člena zakona za osebe, ki bodo
dovoljenje potrebovale zaradi izvajanja nalog na delovnem mestu v tem organu, ter za osebe,
zaposlene v organizacijah iz tretjega odstavka 1. člena zakona. Kadar predstojnik organa za
vložitev predloga za začetek postopka izdaje dovoljenja za dostop do tajnih podatkov pisno
pooblasti zaposlenega v organu, mora na podlagi 3. člena uredbe o tem obvestiti organ iz 22.
člena zakona, ki je pristojen za vodenje postopka varnostnega preverjanja.
Uredba v 21. členu še določa, da se na osnovno usposabljanje napotijo osebe iz prvega
odstavka 25. in osebe iz 31.a člena zakona, ki morajo, preden zanje predstojnik predlaga

postopek varnostnega preverjanja ali preden podpišejo izjavo o seznanitvi s predpisi s področja
tajnih podatkov, opraviti osnovno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov po
programu, ki je v prilogi 1 uredbe in je njen sestavni del.
Na podlagi 4. člena uredbe mora predlagatelj dokazilo o osnovnem usposabljanju priložiti
predlogu za izdajo dovoljenja osebi, ki še nima dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, in
osebi, za katero predlaga postopek varnostnega preverjanja za potrditev veljavnosti dovoljenja
(25.c člen zakona). Dokazilo o osnovnem usposabljanju ne sme biti starejše od enega leta.
V skladu s 23. členom uredbe izvajajo osnovno in dodatno usposabljanje za obravnavo in
varovanje tajnih podatkov v organih in organizacijah osebe oziroma organizacijske enote, ki jih
za to določi predstojnik organa oziroma organizacije. Napotila Urada Vlade RS za varovanje
tajnih podatkov (dosegljiv na spletni strani urada http://www.uvtp.gov.si/) pa je, da tovrstno
usposabljanje, v kolikor je možno, opravljajo osebe, ki imajo ustrezna predznanja s področja
varnostnih ved in dejansko izvajajo naloge s področja obravnavanja tajnih podatkov, saj slednje
za udeležence usposabljanja predstavlja neposreden prenos znanja in izkušenj.
Neposredni izvajalci usposabljanja so lahko strokovnjaki s področja obravnavanja tajnih
podatkov, ki jih za izvedbo usposabljanja določi predstojnik (prvi odstavek 23. člena uredbe).
Vsebina usposabljanja naj bo prilagojena sistemu obravnavanja in varovanja tajnih podatkov v
organu ter udeležencem in njihovim potrebam v zvezi z obravnavanjem tajnih podatkov.
Izvajalci usposabljanj so dolžni po usposabljanju udeležencem izdati potrdilo/dokazilo o
udeležbi na usposabljanju, ki mora vsebovati osebno ime, rojstni datum udeleženca, ter
navedbo organa, ki je izvedla usposabljanje.
Upoštevaje navedeno z vidika svoje pristojnosti, Ministrstvo za javno upravo ugotavlja, da na
podlagi izjave izbranega kandidata v natečajnem postopku, s katero dovoljuje, da se izvede
varnostno preverjanje, lahko organ, ki vodi natečajni postopek, sam izvede osnovno
usposabljanje s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, nato pa predlaga postopek
varnostnega preverjanja, ki je pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi v organu.
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