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Zadeva:                Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih 

podatkih – predlog za obravnavo

V prilogi vam pošiljamo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih, 

novo gradivo št. 2 (EVA 2017-1535-0002).

V novem gradivu št. 2 so upoštevane pripombe Ministrstva za javno upravo (dok. št. 007-

421/2017/35 z dne 7. 2. 2018) in Ministrstva za pravosodje (dok. št. 004-10/2018/8 z dne 

9. 2.2018) ter v skladu z razpravo na Odboru za državno ureditev in javne zadeve na 160. seji, 

dne 13. 02. 2018, pod točko I/2, pojasnjujemo, da smo s predstavniki Ministrstva za pravosodje 

opravili še dodatni usklajevalni sestanek dne 14. 2. 2018 glede uskladitve pripomb k 2. členu 

(spremembe 3. člena – funkcionarji). 

Glede pripomb MJU pojasnjujemo, da smo v besedilu k 5. točki vladnega gradiva-kratek 

povzetek gradiva in k 3. točki predloga zakona besedi 'informacijska varnost' zamenjali z 

'obravnavanje tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih' in dodali dodatno 

pojasnilo glede dostopanja do evidenc. Brisali smo tudi del besedila v obrazložitvi 15. člena, 

kot je to predlagalo Ministrstvo za javno upravo.

Glede pripomb MP pojasnjujemo, da smo v obrazložitvi K 2. členu (spremembe 3. člena – 

funkcionarji) pojasnili status sodnikov porotnikov, ki so pri izvajanju svoje funkcije izenačeni s 

sodniki. Glede ostalih pripomb k 2. členu (spremembe 3. člena – funkcionarji) pa smo s 

pristojnim ministrstvom opravili dodatni usklajevalni sestanek in spremenili besedilo člena, in 

sicer tako, da se glasi:

2. člen 

Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:

»V zvezi z opravljanjem svoje funkcije lahko do tajnih podatkov brez dovoljenja za dostop do 
tajnih podatkov dostopa: 

Generalni sekretariat vlade RS



predsednik republike; 
predsednik vlade; 
poslanec; 
državni svetnik; 
minister in predstojnik vladne službe, ki je neposredno odgovoren predsedniku vlade; 
varuh človekovih pravic;
namestnik varuha človekovih pravic po posebnem pooblastilu varuha za izvrševanje 
nadzora v konkretni zadevi; 
guverner in namestnik guvernerja Banke Slovenije; 
član Računskega sodišča; 
član Fiskalnega sveta;
predsednik in član Državne revizijske komisije;
sodnik; 
sodnik Ustavnega sodišča;
državni tožilec; 
državni odvetnik;
informacijski pooblaščenec in
namestnik informacijskega pooblaščenca po posebnem pooblastilu pooblaščenca za  
izvrševanje nadzora v konkretni zadevi.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko v zvezi z opravljanjem svoje funkcije do tajnih 
podatkov tuje države ali mednarodne organizacije brez pooblastila za dostop do tujih tajnih 
podatkov dostopa:
–    predsednik republike; 

predsednik vlade; –
predsednik državnega sveta;–
predsednik vrhovnega sodišča;–
generalni sekretar vlade;–
poslanec;–
minister;–
varuh človekovih pravic;–
namestnik varuha človekovih pravic po posebnem pooblastilu varuha za izvrševanje –
nadzora v konkretni zadevi;
informacijski pooblaščenec;–
namestnik informacijskega pooblaščenca po posebnem pooblastilu pooblaščenca za –
izvrševanje nadzora v konkretni zadevi in 
sodnik in državni tožilec, kadar so podatki del konkretne zadeve, za katero sta po drugem –
zakonu pristojna za odločanje ali uradno delovanje.

Osebe iz tega člena lahko dostopajo do tajnih podatkov po opravljenem osnovnem 
usposabljanju in s podpisom izjave, da so seznanjene s tem zakonom in drugimi predpisi, ki 
urejajo varovanje tajnih podatkov, ter da se zavezujejo s tajnimi podatki ravnati v skladu s temi 
predpisi.«.

S spoštovanjem,

                                                          

                                                                                  

                                                                                  Dobran Božič

                                                                                  direktor
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