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ime sistema (kratko, dolgo),
kratek opis sistema.

1. poglavje: Uvod

2. poglavje: Varnostno upravljanje in organiziranost varnosti sistema
 odgovornost za varnost sistema,
 dodeljevanje pravic uporabnikom,
 prijavljanje varnostnih incidentov,
 seznanjanje z varnostnimi postopki sistema,
 fiziþna varnost;
varnost, povezana z osebjem:
 pravice dostopa uporabnikov do prostorov (fiziþen dostop),
 pravice za delo s sistemom (logiþen dostop);
dokumentacijska varnost:
 oznaþevanje stopnje tajnosti na dokumentih in elektromagnetnih
medijih,
 evidentiranje dokumentov.
3. poglavje: Informacijska varnost (INFOSEC)
 varnost strojne opreme,
 varnost programske opreme,
 protivirusna zašþita,
 zašþita lokalnega omrežja z uporabo požarnih pregrad in z
uporabo sistema za zaznavanje/prepreþevanje vdorov,
 šifrirno varovanje podatkov.
4. poglavje: Naþrtovanje ukrepov ob nepredvidenih, neljubih dogodkih
 varnostne kopije,
 ukrepi ob uporabi varnostnih kopij,
 ukrepi ob izpadu elektriþnega omrežja,
 odpis opreme.
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5. poglavje: Upravljanje in spreminjanje konfiguracije sistema
 postopki za spreminjanje konfiguracije/nastavitve sistema,
 namešþanje programske opreme samih uporabnikov,
 spremembe strojne opreme,
 spremembe programske opreme.
6. DODATEK 1: Splošna varnostna navodila za uporabnike
 sporoþanje napak pri delovanju sistema,
 ravnanje s sistemom in upoštevanje varnostnih navodil.
7. DODATEK 2: Odgovorno osebje
Poimenski seznam odgovornih oseb s podatki za stike (npr. vodja varnosti, vodja
informacijske varnosti, sistemski administrator, pomožni sistemski administrator …)
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Uredba o načelih in postopku izdelave ocene
strateškega tveganja

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o nadzoru
strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje
(Uradni list RS, št. 29/06) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o načelih in postopku izdelave ocene
strateškega tveganja
1. člen
(predmet uredbe)
Ta uredba predpisuje podrobnejša načela, po katerih se
ocenjujejo možne posledice in vpliv izvedbe strateške dejavnosti na državno ali mednarodno varnost (v nadaljnjem besedilu:
»ocena strateškega tveganja«), opredeljuje postopek izdelave ocene strateškega tveganja, vlogo pristojnih ministrstev in
drugih organov ter določa vrsto informacij, mnenj in stališč,
ki jih pristojni organ pridobi pri pristojnih ministrstvih in drugih
organih.
2. člen
(pomen izrazov)
Zaključena strateška dejavnost je tista, ki se nanaša na
eno samo vrsto strateškega blaga, točno opredeljene količine,
čas izvajanja in vključene sodelujoče strani.
Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen
kakor v Zakonu o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06).
3. člen
(večkratna uporaba ocene strateškega tveganja)
Oceno strateškega tveganja za eno strateško dejavnost,
lahko pristojni organ, delno ali v celoti uporabi pri oceni druge

strateške dejavnosti, če bo ta potekala v enakih ali podobnih
okoliščinah. Pri tem se lahko posvetuje s pristojnimi ministrstvi
in drugimi organi.
4. člen
(vloga pristojnih ministrstev in drugih organov)
Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ministrstvo, pristojno za obrambo oziroma Obveščevalno varnostna služba
ministrstva in Slovenska obveščevalno-varnostna agencija,
pristojnemu organu zagotovi informacije, mnenja in stališča, v
skladu s 5. členom te uredbe.
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo,
pristojno za finance – Carinska uprava Republike Slovenije,
pristojnemu organu zagotovi informacije, mnenja in stališča, v
skladu s 6. členom te uredbe.
Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, pristojnemu organu po potrebi zagotovi informacije, mnenja in stališča, v skladu
s 7. členom te uredbe.
Če so potrebni dodatni podatki lahko pristojni organ zaprosi za mnenje še druga ministrstva in organe.
5. člen
(preverjanje varnostnih in političnih razmer)
Pri izdelavi ocene strateškega tveganja se upoštevajo
varnostne in politične razmere v državi, na katero se nanaša
načrtovana strateška dejavnost, predvsem z vidika:
– notranje politične uravnoteženosti,
– gospodarskih razmer,
– zunanje politike države,
– sporazumov in programov gospodarskega in znanstvenega sodelovanja z drugimi državami, zlasti državami, za katere se priporoča posebna previdnost,
– članstva v mednarodnih nadzornih režimih in njihovega
izvajanja,
– državnih ukrepov s področja strateškega blaga,
– vojaške doktrine ter kemičnih in bioloških programov,

