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VLADA

3379. Uredba o načinih in oblikah označevanja tajnih
podatkov ter fizičnih, organizacijskih in
tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje
tajnih podatkov

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena in petega od-
stavka 39. člena zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št.
87/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinih in oblikah označevanja tajnih podatkov
ter fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih

ter postopkih za varovanje tajnih podatkov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen uredbe)

Ta uredba določa načine in oblike označevanja zapisov
tajnih podatkov ter najnujnejše fizične, organizacijske in te-
hnične ukrepe ter obvezne sestavine postopkov za varova-
nje tajnih podatkov, ki jih morajo pri vzpostavitvi sistema
ukrepov in postopkov varovanja tajnih podatkov upoštevati
in zagotoviti vsi organi in organizacije iz drugega in tretjega
odstavka 1. člena zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01; v nadaljnjem besedilu: zakon).

2. člen
(namen ukrepov varovanja)

Z ukrepi neposrednega fizičnega varovanja tajnih po-
datkov, varovanih prostorov ali objektov (fizični ukrepi), ukrepi
ravnanja organa pri pripravi, dajanju, hranjenju in uničenju
tajnih podatkov (organizacijski ukrepi) ter ukrepi varovanja
tajnih podatkov, varovanih prostorov ali objektov s tehnični-
mi sredstvi skladno s to uredbo (tehnični ukrepi), se onemo-
goča dostop oziroma razkritje tajnih podatkov nepooblašče-
nim osebam.

II. OZNAČEVANJE TAJNIH PODATKOV

3. člen
(označba)

(1) Vsak dokument mora biti ob določitvi stopnje tajno-
sti zapisanega tajnega podatka vidno in v neskrajšani obliki
označen:

– s stopnjo tajnosti;
– načinom prenehanja tajnosti skladno z določili

18. člena zakona;
– podatki o pooblaščeni osebi (ime in priimek, šifra in

datum pooblastila);
– podatki o organu, če ni razviden iz glave dokumenta

oziroma drugih navedb;
– datumom določitve tajnosti podatka.
(2) Vsi dokumenti ali mediji stopnje tajnosti TAJNO in

STROGO TAJNO morajo imeti pod označbami, določenimi
v prejšnjem odstavku tega člena, še podatke o:

– številki izvoda dokumenta,
– skupnem številu strani dokumenta in
– morebitnih prilogah in spremljajoči dokumentaciji.
(3) Označba se mora jasno razlikovati od drugih zapi-

sov, pri čemer se za zapis označbe uporabi druga vrsta
pisave, katere črke morajo biti večje od črk preostalih zapi-
sov.

(4) Pisna ocena, na podlagi katere je bila določena
stopnja tajnosti podatka, se hrani kot priloga dokumenta pri
organu, ki je določil stopnjo tajnosti.

(5) Oblika označbe je predpisana z obrazci, ki so se-
stavni del te uredbe.

4. člen
(označevanje tajnih podatkov)

(1) Vsi pisni dokumenti, vključno s knjigami in brošu-
rami ter njihovimi reprodukcijami, morajo imeti označbo
ožigosano, označeno, natipkano, natiskano ali napisano
na vrhu prve strani in zunanje strani prednjih platnic, če te
obstajajo, ali na vrhu naslovne strani, če ta obstoji. Vsaka
naslednja stran mora imeti na vrhu in dnu navedeno sto-
pnjo tajnosti, na dnu strani pa tudi zaporedno številko
strani glede na skupno število strani dokumenta (npr.
3/10), pri čemer se za prvo stran štejejo platnice, če so,
ali naslovna stran, če je.

(2) Označba na vseh drugih dokumentih oziroma medi-
jih (npr. zemljevidi, fotografije, video in avdiozapisi), ki vse-
bujejo tajne podatke, mora biti na dokumentu ali mediju
vidno ožigosana, natiskana, natipkana, napisana, naslikana
ali pritrjena z etiketo, nalepko ali podobnimi primernimi sred-
stvi.

(3) Če se dokument ali medij hrani v kakršnemkoli
ovoju, mora biti označen tako, da sta razvidni tajna narava in
stopnja tajnosti tajnega podatka.

(4) Z označevanjem dokumentov ali medijev se zapis
tajnega podatka oziroma njegovega nosilca ne sme uničiti,
poškodovati ali povzročiti, da postane kako drugače neupo-
raben.
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5. člen
(dodatne oznake)

Vsi dokumenti ali mediji, ki so označeni s stopnjo tajno-
sti STROGO TAJNO, se poleg vsake označbe dodatno oz-
načijo z rdečo črto debeline najmanj štiri milimetre, ki pote-
ka diagonalno pod kotom 45 stopinj štiri centimetre od
zgornjega desnega roba strani.

6. člen
(označevanje dodatnih kopij)

(1) Vsaka dodatna kopija dokumenta mora imeti označ-
bo izvirnega dokumenta.

(2) Dodatno se pri številki izvoda dokumenta, ki se
kopira, označi zaporedna številka kopije, na koncu označbe
pa se dopišejo šifra in datum dokumenta, s katerim je poo-
blaščena oseba pristojnega organa, ki je določila stopnjo
tajnosti dokumenta, odobrila izdelavo kopij, ter datum in
podpis pooblaščene osebe organa, ki je izdelala kopijo.

7. člen
(označevanje sprememb stopnje tajnosti)

(1) Po prejemu pisnega obvestila pooblaščene osebe
pristojnega organa, ki je določila stopnjo tajnosti dokumen-
ta, je treba v povezavi s spremembo stopnje tajnosti, če
dokument ali medij po spremembi še vedno ohrani eno
izmed stopenj tajnosti, prečrtati izvirno označbo, dokument
ali medij pa označiti na posebnem listu z ustrezno označbo,
ki vključuje tudi navedbo šifre in datuma dokumenta, s kate-
rim se spreminja stopnja tajnosti, ter datum in podpis poo-
blaščene osebe organa, ki je označbo popravila. Na doku-
mentu ali mediju se prečrtajo tudi vse stare oznake stopnje
tajnosti, pod ali nad staro oznako se izpiše nova stopnja
tajnosti.

(2) Vsak popravek mora biti na posebnem listu, ki se
na spodnji strani označi s črko S in zaporedno številko
popravka.

(3) Pooblaščena oseba pristojnega organa, ki je dolo-
čila stopnjo tajnosti dokumenta, mora poskrbeti, da so o
spremembi stopnje tajnosti obveščeni vsi prejemniki doku-
menta.

III. OBDELAVA IN SHRANJEVANJE
TAJNIH PODATKOV

8. člen
(splošno)

Tajni podatki se lahko glede na stopnjo tajnosti, število
in obliko obdelujejo in hranijo samo v določenem, vidno
označenem in zaščitenem prostoru, objektu ali območju
ustrezne stopnje varnosti (v nadaljnjem besedilu: varnostno
območje), in sicer:

– v varnostnem območju III. stopnje se obdelujejo in
hranijo tajni podatki stopnje INTERNO;

– v varnostnem območju II. stopnje se obdelujejo in
hranijo tajni podatki stopnje ZAUPNO;

– v varnostnem območju I. stopnje se obdelujejo in
hranijo tajni podatki stopnje TAJNO in STROGO TAJNO
praviloma v ločenih prostorih.

9. člen
(nadzor vstopa in izstopa v varnostna območja)

(1) Vstop in izstop oseb v varnostno območje III. sto-
pnje poteka pod nadzorom. Obiskovalci in druge osebe
lahko v to območje vstopajo in izstopajo samo ob navzočno-
sti v organu zaposlenih oseb.

(2) V varnostno območje II. stopnje lahko vstopajo
osebe, ki imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov
stopnje ZAUPNO ali višje stopnje, in izkažejo upravičen
interes za vstop, ter obiskovalci, ki izkažejo upravičen inte-
res, po predhodni najavi in v navzočnosti tam zaposlene
osebe. Med obdelavo tajnih podatkov obiskovalcem vstop v
to območje ni dovoljen.

(3) V varnostno območje I. stopnje lahko vstopajo tam
zaposlene osebe oziroma druge osebe, ki imajo dovoljenje
za dostop do tajnih podatkov stopnje TAJNO ali višje sto-
pnje, če izkažejo upravičen interes za vstop, pri čemer mora
v organu zaposlena oseba predstojnika organa ali poobla-
ščeno osebo, ki jo je pooblastil, predhodno obvestiti o
prihodu drugih oseb.

(4) Vsak vstop v varnostno območje II. ali I. stopnje in
izstop iz tega območja se evidentirata.

(5) V varnostno območje I. stopnje se vstopa prek
varnostne točke, kjer pooblaščena oseba:

– preveri, ali ima oseba, za katero ugotovi identiteto,
dovoljenje in upravičen interes za vstop;

– zagotovi, da oseba v varnostno območje ne vnese
kakršnekoli mehanske ali elektronske naprave;

– evidentira vstop in
– ob navzočnosti v organu zaposlene osebe, ki je od-

govorna za hranjenje, obdelavo in branje tajnih podatkov,
osebi dopusti vstop v območje.

10. člen
(videonadzor)

Vsi prostori varnostnega območja I. stopnje, vključujoč
pomožne prostore, varnostno točko in pot do nje, morajo
biti nadzorovani z videosistemom.

11. člen
(protiprisluškovalni pregledi)

V vseh prostorih varnostnega območja I. stopnje mora
biti opravljen protiprisluškovalni pregled:

– ob določitvi varnostnega območja;
– ob vsakem posegu v območju;
– ob spremembi zaposlenih v območju in
– vsakih šest mesecev.

12. člen
(omare in blagajne)

(1) Tajni podatki stopnje tajnosti INTERNO se hranijo v
pisarniških ali kovinskih omarah.

(2) Tajni podatki stopnje tajnosti ZAUPNO se hranijo v
ognjevzdržnih omarah ustrezne protivlomne stopnje.

(3) Tajni podatki stopnje tajnosti TAJNO se hranijo v
ognjevzdržni blagajni z vgrajeno elektronsko ključavnico in
protivlomnim sistemom javljanja.

(4) Tajni podatki stopnje tajnosti STROGO TAJNO se
hranijo v ognjevzdržni blagajni iz prejšnjega odstavka z do-
datno nameščenim protitrgalnim senzorjem.

(5) V zgornjem levem kotu zunanje strani omare oziro-
ma blagajne iz prejšnjih odstavkov tega člena se nalepi
etiketa primerne velikosti z veliko tiskano črko:

– I za stopnjo tajnosti INTERNO;
– Z za stopnjo tajnosti ZAUPNO;
– T za stopnjo tajnosti TAJNO;
– ST za stopnjo tajnosti STROGO TAJNO.

13. člen
(kombinacije in ključi)

(1) Posamezno nastavitev kombinacije elektronskih klju-
čavnic na blagajnah lahko zaradi opravljanja delovnih nalog
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v organu pozna samo oseba, ki jo določi predstojnik orga-
na. Predstojnik organa mora delovne naloge v organu raz-
porediti tako, da je število oseb, ki so seznanjene s posa-
meznimi kombinacijami, čim manjše.

(2) Nastavitve kombinacij elektronskih ključavnic se za-
menjajo:

– po namestitvi;
– po šestih mesecih od zadnje nastavitve;
– potem ko oseba iz prejšnjega odstavka preneha

opravljati naloge v organu, zaradi katerih je bila z nastavitvijo
kombinacije seznanjena in

– kadar tako odloči predstojnik organa.
(3) Pisni zapis posamezne kombinacije se shrani v

ločeni neprosojni ovojnici v blagajni enake protivlomne sto-
pnje pri predstojniku organa oziroma osebi, ki jo pooblasti.

(4) Ključi varnostnega območja oziroma ključi prosto-
rov iz varnostnega območja se hranijo v posebnem prostoru
zunaj tega območja tako, da je onemogočen dostop nepoo-
blaščenim osebam.

IV. PRENOS TAJNIH PODATKOV

14. člen
(načini fizičnega prenosa tajnih podatkov)

(1) Tajni podatki se prenašajo v zaprti ovojnici iz trdne-
ga neprosojnega in neprepustnega materiala.

(2) Tajni podatki stopnje tajnosti INTERNO se lahko
prenašajo po pošti, tajni podatki stopnje tajnosti ZAUPNO ali
višje stopnje tajnosti pa po lastni prenosni mreži praviloma s
kurirsko službo.

(3) Tajni podatki stopnje tajnosti INTERNO in ZAUPNO
se prenašajo v ovojnici, ki mora imeti v levem zgornjem kotu
navedbo pošiljatelja in šifro ter datum dokumenta, v desnem
zgornjem kotu pa oznako stopnje tajnosti.

(4) Tajni podatki stopnje tajnosti TAJNO in STROGO
TAJNO se prenašajo v dveh ovojnicah. Zunanja ovojnica
mora poleg naslova pošiljatelja vsebovati še oznako upravi-
čenega prejemnika z dodatkom »ODPIRA SAMO NASLOV-
NIK«. Za označevanje notranje ovojnice se smiselno upo-
rabljajo določbe 3. člena te uredbe.

(5) Pri prenosu tajnih podatkov stopnje tajnosti TAJNO
mora biti oseba, ki tajni podatek prenaša, oborožena.

(6) Pri prenosu tajnih podatkov stopnje tajnosti STRO-
GO TAJNO morata sodelovati najmanj dve oboroženi osebi.

(7) Naslovnik ali oseba, ki jo naslovnik pooblasti, potrdi
prejem tajnih podatkov z vpisom v dostavno knjigo poobla-
ščene osebe pristojnega organa, ki je določila stopnjo taj-
nosti.

V. RAZMNOŽEVANJE TAJNIH PODATKOV

15. člen
(prepoved razmnoževanja, kopiranja ali prepisovanja

tajnih podatkov)
(1) Zapis tajnih podatkov se ne sme razmnoževati, ko-

pirati ali prepisovati, razen če ni določeno s to uredbo.
(2) Zapis tajnega podatka stopnje tajnosti TAJNO in

STROGO TAJNO se ne sme razmnoževati, kopirati ali prepi-
sovati. Dodatne izvode zapisa tajnega podatka sme izdelati
le pooblaščena oseba pristojnega organa, ki je določila
stopnjo tajnosti.

16. člen
(dovoljene izjeme)

(1) Izjemoma se lahko razmnoži, kopira ali prepiše
zapis ali del zapisa tajnega podatka stopnje tajnosti INTER-
NO in ZAUPNO, če sta izpolnjena dva pogoja:

– razmnoževanje, kopiranje ali prepis tajnega podatka
pisno odobri pooblaščena oseba pristojnega organa, ki je
določila stopnjo tajnosti, in na podlagi obrazloženega zapro-
sila določi tudi število kopij;

– organ ali organizacija zapis tajnega podatka razmnoži
v varnostnem območju ustrezne stopnje.

(2) Vsaka kopija zapisa ali dela zapisa tajnega podatka
se označi skladno z določili 6. člena te uredbe in označbo,
da gre za kopijo.

(3) Iz kopije dela zapisa tajnega podatka mora biti razvi-
dno, iz katerega zapisa in dela zapisa izhaja kopija (šifra in
datum dokumenta ter številka strani).

VI. EVIDENTIRANJE

17. člen
(uporaba predpisov o poslovanju z dokumentarnim

gradivom)
(1) Za evidentiranje dokumentov, ki vsebujejo tajne

podatke, se uporabljajo določila predpisov, ki urejajo poslo-
vanje organov javne uprave z dokumentarnim gradivom v
delu, ki se nanaša na tajne podatke.

(2) Evidence tajnih podatkov se vodijo ločeno od preo-
stalih evidenc.

(3) V dokumentu, ki vsebuje tajne podatke, se pred
šifro zadeve ali dosjeja označi stopnja tajnosti podatkov, in
sicer z veliko tiskano črko:

– I za stopnjo tajnosti INTERNO;
– Z za stopnjo tajnosti ZAUPNO;
– T za stopnjo tajnosti TAJNO;
– ST za stopnjo tajnosti STROGO TAJNO.

18. člen
(seznam vpogledov)

(1) Vsak organ, ki hrani tajne podatke, označene s
stopnjo TAJNO ali STROGO TAJNO, vodi tudi seznam vpo-
gledov, v katerem se vodijo ti podatki:

– kratka vsebina zadeve, šifra, datum, stopnja tajnosti
in številka izvoda dokumenta, ki vsebuje tajni podatek;

– ime in priimek osebe, ki se je seznanila s tajnim
podatkom;

– razlog seznanitve;
– datum in čas seznanitve;
– podpis osebe, ki se je seznanila s tajnim podatkom.
(2) Seznam vpogledov se hrani pri vsakem izvodu do-

kumenta ali medija, označenega s stopnjo TAJNO ali STRO-
GO TAJNO.

VII. UNIČEVANJE TAJNIH PODATKOV

19. člen
(uporaba predpisov o poslovanju z dokumentarnim

gradivom)
(1) Za uničevanje tajnih podatkov se uporabljajo določi-

la predpisov, ki urejajo poslovanje organov državne uprave z
dokumentarnim gradivom v delu, ki se nanaša na tajne po-
datke.

(2) Komisija, ki uniči tajni podatek, pošlje izvod zapisni-
ka o uničenju pooblaščeni osebi pristojnega organa, ki je
določila stopnjo tajnosti.
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VIII. ARHIVIRANJE

20. člen
(uporaba predpisov o arhiviranju)

Dokumenti, ki vsebujejo tajne podatke, se arhivirajo
skladno s predpisi, ki urejajo arhivsko dejavnost.

21. člen
(hranjenje arhivskih izvodov)

(1) Arhivski izvod dokumenta, označenega s stopnjo
TAJNO ali STROGO TAJNO, je praviloma izvod št. 1 poobla-
ščene osebe pristojnega organa, ki je določila stopnjo taj-
nosti.

(2) Pri arhivskem izvodu dokumenta iz prejšnjega od-
stavka se hranijo tudi pisna ocena, na podlagi katere se
podatku določi stopnja tajnosti, seznami organov oziroma
oseb, katerim so bili izvodi tajnega dokumenta izročeni, ter
morebitna dovoljenja za razmnoževanje dokumenta.

IX. NAČRTI VAROVANJA

22. člen
(načrt varovanja)

Vsak organ ob upoštevanju najnujnejših standardov,
določenih s to uredbo, podrobneje predpiše fizične, organi-
zacijske in tehnične ukrepe ter postopke za varovanje tajnih
podatkov z načrtom varovanja glede na stopnjo tajnosti in
oceno ogroženosti, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije
s sklepom.

23. člen
(vsebina načrta varovanja)

(1) Načrt varovanja je sestavljen iz splošnega in pose-
bnega dela.

(2) Splošni del obsega zlasti:
– opis glavnega in pomožnih objektov (lega, vhodi,

izhodi, zasilni izhodi, skica oziroma fotografije objekta, glav-
ne in rezervne komunikacije do objekta ter podatke o varno-
stni in tehnični opremi);

– podatke o nosilcu varnostnega načrta;
– ukrepe varovanja osebja, ki se ukvarja s tajnimi po-

datki.
(3) Posebni del obsega zlasti:
– ukrepe fizičnega varovanja (zunanje in notranje fizič-

no varovanje, varnostne točke z opisi nalog izvajalcev);
– ukrepe tehničnega varovanja (zunanje in notranje te-

hnično varovanje, nadzor vstopa in izstopa, alarmni sistem
in postopki ob sprožitvah posameznih stopenj alarmov, do-
kumentiranje);

– postopke ob nasilnem vstopu in nepredvidenem do-
godku;

– postopek ob odvzetem ugledu tajnega podatka.

24. člen
(preverjanje ustreznosti načrta varovanja)

(1) Vsak organ mora načrt varovanja sproti dopolnjevati
vsakih šest mesecev.

(2) Načrt varovanja je treba najmanj enkrat letno pre-
gledati, da se preveri ustreznost ukrepov, ki so z njim dolo-
čeni.

X. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE

25. člen
Za načrtovanje, organiziranje in izvajanje usposabljanja

in izpopolnjevanja zaposlenih za delo, povezano z varova-
njem tajnih podatkov, skrbi Urad Vlade Republike Slovenije
za varovanje tajnih podatkov.

XI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

26. člen
(označevanje tajnih podatkov

iz 48. člena zakona)
(1) Ne glede na določbe 3. člena te uredbe se tajnim

podatkom, ki jim je bila oznaka stopnje tajnosti določena
pred uveljavitvijo zakona, opredeli samo nova stopnja tajno-
sti skladno z drugim odstavkom 48. člena zakona.

(2) Na dokumentih iz prejšnjega odstavka se prečrta
stara oznaka stopnje tajnosti. Pod prejšnjo oznako tajnosti
se zapišejo nova oznaka stopnje tajnosti skladno z določba-
mi zakona ter datum in podpis pooblaščene osebe v orga-
nu, ki je spremembo izvedla.

27. člen
(varovanje tajnih podatkov v računalniških sistemih

in mrežah)
(1) Fizične, organizacijske in tehnične ukrepe ter po-

stopke varovanja tajnih podatkov, ki se obdelujejo, prenaša-
jo ali hranijo v komunikacijskih, informacijskih in drugih elek-
tronskih sistemih, ureja poseben predpis.

(2) Do uveljavitve predpisa iz prejšnjega odstavka se za
obdelavo, prenos in hranjenje tajnih podatkov v komunika-
cijskih, informacijskih in drugih elektronskih sistemih upo-
rabljajo uveljavljeni načini posameznih organov in organiza-
cij, upoštevajoč določila četrtega odstavka 39. člena zako-
na, pri čemer morajo biti tajni podatki označeni tako, kot je
določeno s to uredbo.

28. člen
(končna določba)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 031-08/2002-1
Ljubljana, dne 25. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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3380. Uredba o načinu in postopku varnostnega
preverjanja ter postopku izdaje in preklica
dovoljenja za dostop do tajnih podatkov

Na podlagi sedmega odstavka 23. člena zakona o
tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01) izdaja Vlada Re-
publike Slovenije

U R E D B O
o načinu in postopku varnostnega preverjanja

ter postopku izdaje in preklica dovoljenja
za dostop do tajnih podatkov

1. člen
(namen uredbe)

Ta uredba določa način in postopek varnostnega pre-
verjanja oseb, ki morajo zaradi opravljanja funkcij, nalog ali
delovnih dolžnosti v organu dobiti dovoljenje za dostop do
tajnih podatkov, ter postopek izdaje in preklica tega dovolje-
nja, če ni določen že z zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 87/01; v nadaljnjem besedilu: zakon).

2. člen
(uporaba določb o postopku)

Pri varnostnem preverjanju ter izdaji in preklicu dovolje-
nja za dostop do tajnih podatkov se uporablja zakon, ki ureja
splošni upravni postopek, če ni z zakonom ali to uredbo
drugače določeno.

3. člen
(začetek postopka)

(1) Postopek za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih
podatkov se začne na pisni predlog predlagatelja, ki mora
vsebovati podatke o kandidatu oziroma kandidatki (v nadalj-
njem besedilu: kandidat) in stopnji tajnosti tajnih podatkov,
za dostop do katerih je dan predlog za izdajo dovoljenja.
Predlogu se v zaprti ovojnici priložita soglasje kandidata za
varnostno preverjanje in izpolnjen vprašalnik.

(2) Predlagatelje za izdajo dovoljenja za dostop do
tajnih podatkov osebam, ki dostop do tajnih podatkov potre-
bujejo zaradi opravljanja funkcij, nalog ali delovnih dolžnosti
v ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, ali ministrstvu,
pristojnem za obrambo, ali Slovenski obveščevalno-varno-
stni agenciji, določijo predstojniki navedenih organov.

(3) Predlagatelj za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih
podatkov osebam, ki dostop do tajnih podatkov potrebujejo
zaradi opravljanja funkcij, nalog ali delovnih dolžnosti v dru-
gih organih iz drugega odstavka 1. člena zakona, je pred-
stojnik ali zastopnik tega organa.

(4) Predlagatelj za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih
podatkov osebam, zaposlenim v organizacijah iz tretjega od-
stavka 1. člena zakona, ki dostop do tajnih podatkov potrebu-
jejo zaradi izvedbe naročil organa, je predstojnik organa, za
katerega organizacija izvaja ali bo izvedla naročilo.

4. člen
(kandidat)

Predlagatelj določi, katere osebe bodo imele zaradi
opravljanja funkcije, naloge ali delovne dolžnosti v organu ali
organizaciji dostop in bodo seznanjene z vsebino tajnih po-
datkov oziroma se bodo z vsebino tajnih podatkov lahko
seznanile pri svojem delu.

5. člen
(vprašalnik za varnostno preverjanje)

(1) Predlagatelj seznani kandidata z zakonsko zahtevo
po pridobitvi dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, obse-
gom varnostnega preverjanja ter vsebino in postopkom za
pridobitev tega dovoljenja.

(2) Kandidat, ki z varnostnim preverjanjem soglaša,
izrazi svoje soglasje pisno na obrazcu, ki je prvi del vprašal-
nika za varnostno preverjanje (v nadaljnjem besedilu: vpra-
šalnik). Ob pisnem soglasju izpolni drugi del vprašalnika,
katerega sestavni del je pisna privolitev kandidata za prever-
janje osebnih podatkov pri izbranem zdravniku, povezanih z
njegovo morebitno odvisnostjo od alkohola, drog ali drugih
zasvojenosti, ter ga v zaprti ovojnici izroči predlagatelju.

(3) Vprašalnik je priloga tej uredbi in njen sestavni del.

6. člen
(ravnanje z vprašalnikom)

Za ravnanje z izpolnjenim vprašalnikom se smiselno
uporabljajo določbe predpisa, ki ureja fizične, organizacij-
ske in tehnične ukrepe ter postopke za varovanje tajnih
podatkov v delu, ki se nanaša na tajne podatke s stopnjo
tajnosti najmanj INTERNO.

7. člen
(varnostno preverjanje)

Varnostno preverjanje kandidata sestoji iz preverjanja
resničnosti navedb v izpolnjenem vprašalniku in razgovora s
kandidatom.

8. člen
(preverjanje podatkov iz vprašalnika)

(1) Pri varnostnem preverjanju za pridobitev dovoljenja
za dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO lahko poo-
blaščena oseba pristojnega organa skladno z zakonom in to
uredbo preveri resničnost podatkov v vprašalniku.

(2) Pri varnostnem preverjanju za pridobitev dovoljenja
za dostop do tajnih podatkov stopnje TAJNO in STROGO
TAJNO pooblaščena oseba pristojnega organa skladno z
zakonom in to uredbo preveri resničnost podatkov v vprašal-
niku.

(3) Pri preverjanju podatkov iz vprašalnika lahko skla-
dno z določbami petega odstavka 25. člena zakona poobla-
ščena oseba pristojnega organa v svojem zaprosilu navede
samo ime, priimek, kraj in datum rojstva ter naslov prebivali-
šča kandidata in tisti podatek, ki se preverja.

9. člen
(razgovor s kandidatom)

(1) Razgovor s kandidatom je razgovor pooblaščene
osebe pristojnega organa, ki opravlja varnostno preverjanje,
s kandidatom za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih
podatkov, katerega namen je potrditi, dopolniti ali razjasniti
oziroma spremeniti podatke iz vprašalnika, ki so vsebina
varnostnega preverjanja in hkrati možnost kandidata, da v
razgovoru uveljavi in zavaruje svoje pravice in pravne koristi.

(2) Razgovor se opravi:
– na zahtevo kandidata;
– pri varnostnem preverjanju za izdajo dovoljenja za

dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti TAJNO in STRO-
GO TAJNO in



Uradni list Republike Slovenije Št. 70 / 7. 8. 2002 / Stran 7901

– pri varnostnem preverjanju za izdajo dovoljenja za
dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO, če se v
tem postopku odkrijejo dejstva, ki vzbujajo dvom o zaneslji-
vosti in lojalnosti kandidata.

(3) Pooblaščena oseba pristojnega organa opravi razgo-
vor na način, ki zagotavlja spoštovanje človekovega dostojan-
stva in pravic kandidata ter tretjih oseb, pri tem pa ne sme
ogroziti virov informacij v povezavi s podatki iz vprašalnika.

(4) O razgovoru s kandidatom se sestavi zapisnik.

10. člen
(ocena o ugotovitvah varnostnega preverjanja)

Po končanem postopku varnostnega preverjanja poo-
blaščena oseba pristojnega organa sestavi pisno oceno o
ugotovitvah varnostnega preverjanja.

11. člen
(odločbe)

(1) Po opravljenem postopku varnostnega preverjanja
izda minister, pristojen za notranje zadeve, ali minister, pri-
stojen za obrambo, ali direktor Slovenske obveščevalno-
varnostne agencije dovoljenje za dostop do tajnih podatkov
na obrazcu, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Ob ugotovljenih varnostnih zadržkih izda predstoj-
nik organa iz prejšnjega odstavka odločbo, s katero zavrne
izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.

12. člen
(vročitev dovoljenja)

Pred vročitvijo dovoljenja za dostop do tajnih podat-
kov mora oseba, ki ji je dovoljenje izdano, podpisati izjavo
iz 32. člena zakona.

13. člen
(preklic dovoljenja)

(1) Organ, ki je izdal dovoljenje, mora ob upoštevanju
zakonsko določenih pogojev po uradni dolžnosti ali na pred-

log predlagatelja izdati odločbo, s katero prekliče dovoljenje
za dostop do tajnih podatkov, če ugotovi obstoj zakonsko
določenih dejstev za preklic. Dovoljenje iz prejšnjega člena
se odvzame.

(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ima oseba, ki
ji je bilo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov preklicano,
možnost vložiti ugovor v 15 dneh od dneva vročitve pisno ali
ustno na zapisnik pri organu, ki je dovoljenje izdal.

14. člen
(odločanje o ugovoru)

(1) O ugovoru zoper odločbo odloča predstojnik orga-
na, ki je pristojen za izdajo dovoljenja.

(2) Če je ugovor prepozen ali ga je vložila neupravičena
oseba, se zavrže s sklepom.

(3) Če predstojnik organa iz prvega odstavka tega čle-
na ugovora ne zavrže:

– ugovoru ugodi in izda dovoljenje za dostop do tajnih
podatkov oziroma odpravi preklic dovoljenja ali

– ugovor zavrne kot neutemeljen ali
– izreče odločbo za nično.

15. člen
(končna določba)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 031-07/2002-1
Ljubljana, dne 25. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE 
 
I. DEL: SOGLASJE ZA VARNOSTNO PREVERJANJE   
 
PODPISANI _____________________ EMŠO ______________________, STALNO 

35(%,9$/,âý(�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

 
IZJAVLJAM: 
1. Da sem seznanjen/a z dejstvom, da bom oziroma opravljam funkcijo oziroma da 

zasedam oziroma bom zasedel delovno mesto na katerem se bom moral seznaniti s 
WDMQLPL�SRGDWNL�R]LURPD�ERP�LPHO�PRåQRVW�SULGRELWL�WDMQH�SRGDWNH�VWRSQMH�
________________ (dostop do tajnih podatkov). 

2. Da sem seznanjen/a z zakonsko obveznostjo, da moram za pravico dostopa do tajnih 
SRGDWNRY�SULGRELWL�GRYROMHQMH�]D�GRVWRS�GR�WDMQLK�SRGDWNRY������þOHQ�=73� 

3. Da sem seznanjen/a z dejstvom, da lahko dovoljenje za dostop do tajnih podatkov 
pridobim le na podlagi predhodnega varnostnega preverjanja, ki se izvaja v skladu z 
veljavnimi predpisi in je sestavljeno iz izpolnitve varnostnega vprašalnika, preverjanja 
UHVQLþQRVWL�QDYHGE�Y�YDUQRVWQHP�YSUDãDOQLNX�LQ�YDUQRVWQHJD�UD]JRYRUD� 

4. Da sem seznanjen/a z dejstvom, da se bodo v okviru varnostnega preverjanja o meni 
zbirali osebni podatki. 

5. Da sem seznanjen/a z dejstvom, da bodo vse informacije, ki sem jih navedel, 
obravnavane v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov in predpisi o varovanju 
tajnih podatkov. 

6. Da razumem, da prLNULYDQMH�SRPHPEQLK�RNROLãþLQ�WHU�ODåQH�LQ�QHSRSROQH�QDYHGEH�
LQIRUPDFLM�SUHGVWDYOMDMR�YDUQRVWQL�]DGUåHN��]DUDGL�NDWHUHJD�VH�PL�ODKNR�]DYUQH�GRYROMHQMH�
za dostop do tajnih podatkov. 

7. Da sem seznanjen/a z dejstvom, da zaradi zavrnitve podpisa te izjave, soglasja za 
izvedbo varnostnega preverjanja  ali varnostnega vprašalnika pristojni organ ne bo 
mogel opraviti varnostnega preverjanja, ki je pogoj za pridobitev dovoljenja za dostop do 
tajnih podatkov, razen tajnih podatkov stopnje interno. 

8. Da sem seznanjen/a z dejstvom, da s svojim podpisom pod to izjavo dajem soglasje, da 
SULVWRMQL�RUJDQ�SUHYHUL�UHVQLþQRVW�QDYHGE�Y�L]SROQMHQHP�YSUDãDOQLNX��WHU�GD�PRMH�RVHEQH�
SRGDWNH�XSRUDEL�L]NOMXþQR�]D�QDPHQ�YDUQRVWQHJD�SUHYHUMDQMD� 

9. Da sem seznanjen/a s tem, da bo moje osebne podatke, ki bodo ugotovljeni pri 
YDUQRVWQHP�SUHYHUMDQMX�SULVWRMQL�RUJDQ�KUDQLO�WROLNR�þDVD��GRNOHU�ERP�LPHO�D�SUDYLFR�
GRVWRSD�GR�WDMQLK�SRGDWNRY��QDNDU�VH�ERGR�WL�SRGDWNL�REUDYQDYDOL�VNODGQR�]�GRORþLOL�
zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive.  

 
 
 ZATO:                                             S O G L A Š A M 
 

Z  I Z V E D B O  V A R N O S T N E G A  P R E V E R J A N J A  
 
 

PODPIS_________________________ 
 
V/na _____________________________ ,  datum ___________________________ 
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II. DEL: VPRAŠALNIK ZA DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV  
(ý,7/-,92�,1�6./$'12�=�1$92',/,�,=32/1,�.$1','$7�2=,520$�
.$1','$7.$���35,�ý(0(5�1$9('(�32'$7.(�=$�2%'2%-(�=$'1-,+�'(6(7�
/(7�2=,520$�2'�26(01$-67(*$�/(7$�'$/-(��5$=(1��ý(�935$â$/1,.�1(�
=$+7(9$�'58*$ý(� 

 
1.  IME IN PRIIMEK  
DRUGA UPORABLJENA IMENA (navedite druga imena, ki ste jih uporabljali ter obdobje v 
katerem ste jih uporabljali) 
IME IN PRIIMEK OBDOBJE (od–do) 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
2.  DATUM IN KRAJ ROJSTVA   
DATUM          KRAJ       
'5ä$9$  
 
����'5ä$9/-$16792��QDYHGLWH�SRGDWNH�R�GUåDYOMDQVWYX��YNOMXþQR�V�SUHMãQMLPL�LQ�GYRMQLPL�
GUåDYOMDQVWYL� 
3.1 6('$1-(�'5ä$9/-$16792��RENURåLWH�ãWHYLONR�SUHG�RGJRYRURP� 
���'5ä$9/-$16792�5(38%/,.(�6/29(1,-( 
���'5ä$9/-$16792�'58*(�'5ä$9( 
����1$9(',7(�'5ä$92�� 
 
3.2 35(-â1-(�'5ä$9/-$16792�,1�1$ý,1�35(1(+$1-$ 
 (oENURåLWH�ãWHYLONR�SUHG�RGJRYRURP� 
 
1.  ODPUST 
2.  ODVZEM  
3.  ODREK 
4.  PO MEDNARODNI POGODBI 
3.3  '92-12�'5ä$9/-$16792���þH�LPDWH�GYRMQR�
GUåDYOMDQVWYR�YSLãLWH�NDWHUR���������������� 

  

 
���1$6/29�35(%,9$/,âý$ 
4.1 1$6/29�67$/1(*$�35(%,9$/,âý$ 
ULICA  HIŠNA ŠT.     

NASELJE  UPRAVNA ENOTA  

2%ý,1$�  POŠTA   ŠTEVILKA     
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4.2��1$6/29�=$ý$61(*$�35(%,9$/,âý$ 
ULICA  HIŠNA ŠT.     

NASELJE  UPRAVNA 

ENOTA 

 

2%ý,1$�  POŠTA   ŠTEVILKA     

'5ä$9$  

 
 
5. ZAKONSKI STAN IN ŠTEVILO OTROK ��RENURåLWH��ãWHYLONR�SUHd odgovorom) 
1.   SAMSKI �����3252ý(1 3.    ZUNAJZAKONSKA SKUPNOST 
ŠTEVILO OTROK   

 
 

���26(%(��.,�=�9$0,�ä,9,-2�9�6.831(0�*2632',1-6798�� 
IME IN PRIIMEK DATUM ROJSTVA RAZMERJE 

(BRAT, SESTRA...) 
   
   
   
   
   
   
   

���67$5â,��2ý,0��1$ý(+$�2=��5EJNIKI  
IME IN PRIIMEK DATUM 

ROJSTVA 
35(%,9$/,âý( RAZMERJE 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
8. IZOBRAZBA IN POKLIC �XVWUH]QR�RENURåLWH� 
8.1 
IZOBRAZBA 

���1('2.21ý$1$�
OSNOVNA ŠOLA 

 2. OSNOVNA 
ŠOLA 

3.   POKLICNA 4.   SREDNJA 5.     VIŠJA 6. VISOKA 

7.  UNIVERZITETNA 8.     SPECIALIZACIJA 9.     MAGISTERIJ 10.    DOKTORAT 

8.2  POKLIC   
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9. DOSEDANJI DELODAJALCI  (navedite podatke trenutnega delodajalca) 
DELODAJALEC  
NASLOV  
NAZIV DELOVNEGA MESTA  
9.1  VPIŠITE PODATKE VSEH DOSEDANJIH DELODAJALCEV 

DELODAJALEC NASLOV OBDOBJE 
ZAPOSLITVE 

RAZLOGI IN 
1$ý,1�

PREKINITVE 
DELOVNEGA 
RAZMERJA 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

����92-$â.$�'2/ä1267   
10.1 $/,�67(�6/8ä,/,�92-$â.,�52." DA NE 
ý(�67(�2'*2925,/,�35,75',/12��2=1$ý,7(��.$.2�67(�85(',/,�'2/ä1267�
6/8ä(1-$�92-$âKEGA ROKA IN DOPIŠITE ZAHTEVANE PODATKE 
10.2 2'6/8ä,/�92-$â.,�

ROK 
.5$-�6/8ä(1-$ (127$�6/8ä(1-$ ý$6�6/8ä(1-$ 

(OD–DO) 
a) V ENOTAH JLA:    
     
     
     

b) V ENOTAH SV ALI 
TO -�=�252ä-(0 

   

     
     

c) V ENOTAH SV ALI 
TO –�%5(=�252ä-$ 

   

     
     

d) V TUJINI    
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10.3 35,=1$12� 6/8ä(1-(� 92-$â.(*$� 52.$� �2%.52ä,� ý5.2� 35('�
ODGOVOROM IN VPIŠI PODATKE) 

OD–DO 

a) .21ý$/�â2/2�=$�1275$1-(�=$'(9(  
b) .21ý$/�â78',-�2%5$0%26/29-$�,1�35('3,6$12�67$ä,5$1-(   
c) .21ý$/�86326$%/-$1-(�=$�235$9/-$1-(�NALOG V REZERVNI 

SESTAVI POLICIJE 
 

d) .21ý$/�9,62.2â2/6.2�,=2%5$ä(9$1-(��.,�6(�â7(-(�=$�â2/2�
=$�ý$671,.(��,1�235$9,/�35('3,6$12�67$ä,5$1-( 

 

e) BIL AKTIVNA VOJAŠKA OSEBA V JA  
f) BIL GOJENEC VOJAŠKE ŠOLE PRED 25. 6. 1991  

10.4 OPRAVIL NADOMESTNO CIVILNO�6/8ä%2  DA NE 
 ORGANIZACIJA  
   
10.5 PREVEDEN V REZERVNO SESTAVO   

a) �1,�'2.$=,/�2�6/8ä(1-8�92-$â.(*$�52.$ 
b) 35(.,1-(12�6/8ä(1-(�92-$â.(*$�52.$  

10.6 ý(�67(�%,/,�=$326/(1,�9�%,9â,�-/$��$/,�,0$7(�85(-(1�67$786�
PRISTOPNIKA? 

DA 
 

NE 
 

10.7 ý(�67(�2'*29ORILI Z DA, NAVEDITE DATUM PODPISA 
PRISTOPNE IZJAVE 

 

10.8 26(%1,�ý,1  
10.9 POSEBNA 

VOJAŠKA 
ZNANJA 

 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10.10 PREJETA 
PRIZNANJA IN 
ODLIKOVANJA 

 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10.11 $/,�67(�%,/,�.'$-�8'(/(ä(1,�9�92-$â.,+�$.7,91267,+"��ý(�-(�2'*2925�
35,75',/(1��2%.52ä,7(�ý5.2�35('�2'*29252M) 

a)  VOJAŠKEM  SPOPADU b)  HUMANITARNI 
MISIJI 

c)  MIROVNI MISIJI .5$-�,1�ý$6 
___________________
___________________ 
 

10.12   $/,�67(�.'$-�6/8ä,/,�9�2%252ä(1,+�6,/$+�78-,+�'5ä$9"�  DA  NE 
�'5ä$9$ KRAJ  ENOTA ý$6 

(OD–DO) 
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11. PREDKAZNOVANOST (QDYHGLWH�SRGDWNH�R�QHL]EULVDQLK�SUDYQRPRþQLK�REVRGEDK�]DUDGL�
QDNOHSQLK�ND]QLYLK�GHMDQM��NL�VH�SUHJDQMDMR�SR�XUDGQL�GROåQRVWL��DOL�QHL]EULVDQH�SUDYQRPRþQH�
RGORþEH�R�SUHNUãNX��GRORþHQHP�]�]DNRQRP�R�WDMQLK�SRGDWNLK� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
����7(.2ý,�.$=(16.I POSTOPKI  �QDYHGLWH�SRGDWNH�R�PRUHELWQLK�WHNRþLK�ND]HQVNLK�
SRVWRSNLK�]DUDGL�VXPD�VWRULWYH�QDNOHSQHJD�ND]QLYHJD�GHMDQMD�]RSHU�þORYHNRYH�SUDYLFH�LQ�
VYRERãþLQH��]RSHU�XUDGQR�GROåQRVW�LQ�MDYQD�SRREODVWLOD��]RSHU�YRMDãNR�GROåQRVW��]RSHU�
varnost Republike SlovHQLMH�LQ�QMHQR�XVWDYQR�XUHGLWHY�DOL�]RSHU�þORYHþQRVW�LQ�PHGQDURGQR�
pravo kazenskega zakonika Republike Slovenije) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13. ODVISNOST OD ALKOHOLA, DROG ALI DRUGIH ZASVOJENOSTI  
13.1   NAVEDITE PODATKE O OSEBNEM ZDRAVNIKU: 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
13.2   ALI STE ODVISNI OD ALKOHOLA?                                                                      DA NE 
13.3   ALI STE V PRIMERU ZASVOJENOSTI Z ALKOHOLOM ISKALI ZDRAVNIŠKO 
3202ý" 

DA NE 
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13.4   ý(�67(�2'*2925,/,�35,75',/12�1$�935$â1-(�13.3, NAVEDITE INSTITUCIJO, IME 
='5$91,.$�,1�2%'2%-(�9�.$7(5(0�67(�,6.$/,�3202ý  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

13.5   ALI STE ODVISNI OD DROG? DA NE 
13.6   ALI STE V PRIMERU ZASVOJENOSTI Z DROGAMI ISKALI ZDRAVNIŠKO 
3202ý"���������� 

DA NE 

13.7���ý(�67(�2'*2925,/,�35,75',/12��1$9(',7(�,167,78&,-2��,0(�
='5$91,.$�,1�2%'2%-(�9�.$7(5(0�67(�,6.$/,�3202ý� 

DA NE 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________     

13.8   NAVEDITE MOREBITNE DRUGE OBLIKE ZASVOJENOSTI? 
 
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
                                                
 
 
����67,.,�6�78-,0,�9$512671,0,�,1�2%9(âý(9$/1,0,�6/8ä%$0, 
14.1��$/,�9='5ä8-(7(�2=,520$�67(�9='5ä(9$/,�67,.(�=�26(%2��.,�-(��$/,�%,�/$+.2�%,/$��
SEDAJ ALI V PRETEKLOSTI, PO VAŠI VEDNOSTI PRIPADNIK ALI SODELAVEC TUJE 
2%9(âý(9$/1(�,1�$/,�9$512671(�6/8ä%(�$/,�1-(1(*$�35,.5,7(*$�25*$1$"�ý(�'$��
POTEM OPIŠITE PODROBNO (navedite predvsem zasebne stike z navedbo zaupanja kot je 
SULMDWHOMVND�LQ�RVHEQD�VUHþDQMD��VNXSQL�]DVHEQL�SURJUDPL��GUXåLQVND�VUHþDQMD�LQ�SRGREQR��� 
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14.2 $/,�67(�9�ý$68�6/8ä%29$1-$�'20$�$/,�9�78-,1,�'(/29$/,�1$�7$.â1(0�'(/291(0�
32'52ý-8��.-(5�67(�35('�635(-(020�9�6/8ä%2�025$/,�,=32/1,7,�9$512671,�
VPRAŠALNIK ALI VARNOSTNO IZJAVO. V PRIMERU PRITRDILNEGA ODGOVORA NAVEDITE 
25*$1�,1�'(/2912�0(672��32,0(18-7(�32/2ä$-�,1�235('(/,7(�ý$6� 
 
 
 
 
 
 

 
14.3�$/,�67(�9�692-,�35(7(./267,�23$=,/,�7$.â1(�2.2/,âý,1(��.,�%,�32�9$â(0�
9('(1-8�.$=$/(�1$�35,6271267�78-,+�2%9(âý(9$/1,+�,1�$/,�9$512671,+�6/8ä%�
�L]JUDMHYDQMH�VWLNRY��DQJDåLUDQMH��SRVNXVL�NRPSURPLWLUDQMD��SUHNRPHUHQ�LQWHUHV�WXMFHv do 
podatkov, ki predstavljajo poslovno ali drugo tajnost). ý(�67(��3526,02�23,â,7(�72�
PODROBNO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
����,=5(ý(1,�',6&,3/,16.,�8.5(3,�9�2%'2%-8�=$'1-,+�'9(+�/(7 
$/,�9$0�-(�%,/�9�=$'1-,+�'9(+�/(7,+�,=5(ý(1�',6&,3/,16.,�8.5(3"��þH�VWH�
odgovorili pritrdilno, navedite podatke o vrsti kršitve in vrsti ukrepa, ki vam je 
ELO�L]UHþHQ�                

DA NE 

VRSTA KRŠITVE VRSTA UKREPA 
  
  
  
  

  
  

  
  

 
 
 

����35(=$'2/ä(1267�=$5$',�),1$1ý1,+�2%9(=1267,�2=,520$�35(9=(7,+�
JAMSTEV 
16.1  NAVEDITE LETNI BRUTO PRIHODEK (navedite vaš letni bruto prihodek v SIT, pri 
þHPHU�XSRãWHYDMWH�YDã�RVHEQL�GRKRGHN��GRKRGNH�QD�SRGODJL�SRJRGEH��GRKRGNH�L]�GHMDYQRVWL��
NDSLWDOD��SUHPRåHQMVNLK�SUDYLF��SUHPRåHQMD�LQ�GUXJH�GRKRGNH� 
16.2 '$9ý1$�â7(9,/.$  
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16.3 ALI SVOJE ZAPADLE OBVEZNOSTI LAHKO REDNO IZPOLNJUJETE? 
�RENURåLWH� 

DA NE 

16.4 $/,�9�329(=$9,�=�1(3/$ý(9$1-(0�=$3$'/,+�2%9(=1267,�
3527,�9$0�7(ý(�.$.5â(1.2/,�62'1,�326723(."��þH�GD��QDYHGLWH�NMH�
in kakšen postopek) 

DA NE 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 

 

 
 
17. PREJŠNJA VARNOSTNA PREVERJANJA ZA DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV  
AL,�67(�ä(�%,/,�.'$-�9�326723.8�9$512671(*$�35(9(5-$1-$"��þH�
ste odgovorili pritrdilno, navedite pristojni organ, ki vam je izdal ali zavrnil 
dovoljenje, obdobje, ko ste imeli dostop do tajnih podatkov in do katere 
stopnje tajnosti vam je bilo dovoljenje izdano) 

DA NE 

PRISTOJNI ORGAN OBDOBJE STOPNJA IZDAL/ZAVRNIL 
    
    
    
    
    
 
 
,=-$9/-$0��'$�62�1$9('(1,�32'$7.,�5(61,ý1,�,1�3232/1,��� 
 
35,672-1(08�25*$18�'292/-8-(0�,1�62*/$â$0��'$�35(9(5,�5(61,ý1267�
NAVEDENIH PODATKOV ZA OBDOBJE DESETIH LET OZIROMA OD OSEMNAJSTEGA 
LETA DALJE.  
 
KRAJ   DATUM  
 
 
 
 
V/na ____________________________ 
 
 
                                                                        ______________________________ 
                                                                                      �����������������ODVWQRURþQL�SRGSLV� 
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  S O G L A S J E 
 
Spodaj podpisani _______________________________________, rojen 
_________________,  
 
V�VWDOQLP�SUHELYDOLãþHP�
_________________________________________________________,  
 
soglašam, da se v sklaGX�]�GRORþLOL�����þOHQD�]DNRQD�R�WDMQLK�SRGDWNLK��8UDGQL�OLVW�56��
št. 87/01) v zvezi z varnostnim preverjanjem za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih 
podatkov pri mojem osebnem zdravniku ____________________________  
preverijo naslednji podatki: 
 
1. Ali ste osebo, za katero se vodi postopek varnostnega preverjanja za izdajo 

dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, kdaj zdravili, jo zdravite oziroma ste jo 
napotili na zdravljenje zaradi odvisnosti od alkohola, drog ali drugih zasvojenosti? 

 
2. Ali za navedeno osebo obstajajo znaki, da je trenutno odvisna od alkohola, drog 

ali drugih zasvojenosti? 
 
3. ýH�MH�QD�SUYR�DOL�GUXJR�YSUDãDQMH�RGJRYRU�GD��SURVLP�SRVUHGXMWH�SRGDWNH�R�

]GUDYVWYHQHP�VWDQMX��Y]URNLK��RNROLãþLQDK�LQ�SRVOHGLFDK�WHJD�VWDQMD�� 
 
9�VNODGX�V�WUHWMLP�RGVWDYNRP�����þOHQD�]DNRQD�R�]GUDYVWYHQL�GHMDYQRVWL��8UDGQL�OLVW�
RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 98/99, 31/00 in 45/01), dovoljujem posredovanje 
QDYHGHQLK�SRGDWNRY�SRREODãþHQLP�SULSDGQLNRP�REYHãþHYDOQR-YDUQRVWQH�VOXåEH�
PLQLVWUVWYD�]D�REUDPER��VORYHQVNH�REYHãþHYDOQR-varnostne agencije oziroma 
ministrstva za notranje zadeve, v okviru postopka za izdajo dovoljenja za dostop do 
tajnih podatkov. 
 
V________________, dne_________________ 
 
 ________________________ 
 (PODPIS PREVERJANE OSEBE) 
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