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informacijsko varnost - mnenje MJU

Spoštovani,

Ministrstvo za javno upravo je v medresorsko usklajevanje prejelo predlog Odloka o ustanovitvi 

in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

Strokovne službe ministrstva so gradivo pregledale in nanj podajamo pripombe. 

K 2. členu:

Predlagamo popravek prvega stavka člena: »Urad je samostojna vladna služba, ki kot pristojni 

nacionalni organ na področju informacijske varnosti opravlja naloge na področju 

informacijske in kibernetske varnosti iz zakona, ki ureja informacijsko varnost, predpisov 

Evropske unije s področja informacijske varnosti, ratificiranih mednarodnih sporazumov in 

drugih predpisov.« 

Obrazložitev: Dikcija »informacijske (kibernetske) varnosti« implicira, da sta izraza 

informacijska in kibernetska varnost sinonima. V ZInfV v 4. členu sta oba izraza opisana 

(definirana) ločeno. Predlagamo, da se uporabi izraza »informacijska varnost« in »kibernetska 

varnost«. 

Tretji odstavek 21. člena ZInfV določa: »Pristojni nacionalni organ mora o kritičnem incidentu in 

kibernetskem napadu nemudoma obvestiti vlado in Svet za nacionalno varnost (v nadaljnjem 

besedilu: SNAV), lahko pa ju glede na presojo relevantnih okoliščin obvesti tudi o težjem 

incidentu, kadar obstaja možnost, da preraste v kritični incident.« Poleg tega mora  pristojni 

nacionalni organ po ZInfV v obeh primerih (to je po šestem odstavku 21. člena ZInfV kot tudi po 

šestem odstavku 22. člena  ZInfV)  obveščati vlado in SNAV tudi o sprejetih ukrepih. Posledično 

bi veljalo razmisliti o ustrezni širitvi dikcije 19. točke in morda tudi 20. točke, ki se v predloženem 

besedilu sedaj glasi: »19. odloča o sprejemu ukrepov ob težjem ali kritičnem incidentu ali 

kibernetskem napadu kot tudi stanju povečane ogroženosti;«.

Posledično vam v razmisleku predlagamo, da bi se tč. 19. spremenila na način: 

»19. odloča o sprejemu ukrepov ob težjem ali kritičnem incidentu ali kibernetskem napadu kot 

tudi stanju povečane ogroženosti ter obvešča vlado in Svet za nacionalno varnost o sprejetih 

ukrepih; 
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K 3. členu: 

Določba tretjega odstavka člena, ki določa, da ima pri vodenju urada direktor enaka pooblastila

kot jih ima minister pri vodenju ministrstva ni jasna, saj je direktor predstojnik organa, glede 

morebitnih ostalih pooblastil direktorja vladne službe pa bi bilo potrebno dopolniti obrazložitev 

predloga odloka. 

Splošne pripombe: 

- Zaradi ustanovitve Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, kot 

samostojne službe vlade, bo potrebno določiti uvrstitev delovnega mesta direktorja 

novoustanovljenega urada v plačni razred s Pravilnikom o uvrstitvi delovnih mest 

direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov. 

Ker naj bi novoustanovljeni urad pričel z delom najpozneje z 31. 7. 2021, predlagamo, 

da se čimprej poda predlog za spremembo Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest 

direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 

s predlogom uvrstitve delovnega mesta direktorja v ustrezen plačni razred. 

- Opozarjamo še, da se po novih nomotehičnih smernicah v končni določbi uredi le 

začetek veljavnosti predpisa, uporaba pa smiselno v prehodnih določbah, zato 

predlagamo, da se navedeno uskladi še s Službo Vlade RS za zakonodajo.

Lep pozdrav, 

mag. Peter Geršak

             državni sekretar
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