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Mnenje o pristojnosti izvajanja inšpekcijskega nadzora na področju
tajnih podatkov

Zakon o tajnih podatkov (Ur. list RS, št. 50/06 ZTP-UPB2, št. 9/10 in 60/11, v nadaljevanju, ZTP)
v 35. členu določa, da
- se lahko tajni podatki posredujejo le organizaciji iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona,
ki ima varnostno dovoljenje, da izpolnjuje pogoje za varno obravnavanje tajnih podatkov
(v nadaljnjem besedilu: varnostno dovoljenje).
- varnostno dovoljenje za naročila na obrambnem področju izda ministrstvo, pristojno za
obrambo, za naročila, povezana z delom Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, v vseh ostalih primerih pa ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve.
ZTP v 42.a členu določa, da opravlja inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona
in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi Inšpektorat RS za notranje zadeve, razen na obrambnem
področju, kjer ta nadzor izvaja Inšpektorat RS za obrambo.
V drugem odstavku, peti alineji 86. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno
prečiščeno besedilo in 95/15) je določeno, da inšpektorji za obrambo nadzirajo izvrševanje
predpisov na obrambnem področju in pri tem zlasti preverjajo opravljanje upravnih in strokovnih
zadev na področju obrambe.
Po mnenju Urada RS za varovanje tajnih podatkov lahko v organizaciji inšpekcijski nadzor
nad izvajanjem ZTP in izpeljanih predpisov opravljata oba inšpektorata: Inšpektorat RS
za notranje zadeve in Inšpektorat RS za obrambo, pri čemer UVTP poudarja, da se
razlikuje delokrog njunega nadzora, neodvisno od tega, kdo je bil izdajalec varnostnega
dovoljenja za organizacijo. Inšpektorat RS za notranje zadeve lahko opravlja inšpekcijski
nadzor nad izvrševanjem določb ZTP in predpisov povsod, razen na obrambnem področju,
kjer ta nadzor pridržan izključno Inšpektoratu RS za obrambo.
Mnenje UVTP je usklajeno z Inšpektoratom RS za notranje zadeve in Inšpektoratom RS za
obrambo.
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