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Pooblastilo za določanje tajnih podatkov – pojasnilo

Ocena možnih škodljivih posledic predstavlja v slovenskem sistemu varovanja tajnih podatkov
temelj določitve stopnje tajnosti podatka in s tem tudi odločitve, da se določeni podatki in
informacije z delovnega področja državnih organov Republike Slovenije, ki se nanašajo na
javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države, za
določeno časovno obdobje določijo za tajne in podredijo posebnemu režimu varovanja, s
katerim se odtegnejo nepooblaščenim osebam in javnosti v celoti.
Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, št. 9/10 in št.
60/11, v nadaljnjem besedilu: zakon) v drugem odstavku 11. člena določa, da mora
pooblaščena oseba pri določanju stopnje tajnosti oceniti možne škodljive posledice za varnost
države ali za njene politične in gospodarske koristi, če bi bil podatek razkrit nepoklicani osebi.
Na podlagi te ocene se podatku določi stopnja tajnosti in način prenehanja, nato pa se ga
označi s predpisanimi oznakami. Tretji odstavek istega člena določa, da mora biti ta ocena v
pisni obliki.
Uredba o varovanju tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 74/05, št. 7/11 in št. 24/11-popravek, v
nadaljnjem besedilu: uredba) v 4. členu določa, da mora biti vsak dokument ob določitvi stopnje
tajnosti vidno označen s predpisanimi oznakami. Nadalje uredba določa, da se pisna ocena, na
podlagi katere je bila določena stopnja tajnosti podatka, hrani kot priloga dokumenta pri organu,
ki je določil stopnjo tajnosti.
Navedeno pomeni, da je podlaga za določitev tajnega podatka ocena možnih škodljivih posledic
iz katere je nedvoumno razvidno, na kateri tajni podatek oziroma dokument se nanaša,
obrazložitev stopnje tajnosti, način prenehanja tajnosti ter pooblaščena oseba, ki je podpisnik
ocene in je hkrati oseba, ki je tajnost podatku določila.

Pooblastilo za določanje stopnje tajnosti tajnih podatkov tako mora imeti podpisnik ocene in ne
oseba, ki dokument, ki je označen s stopnjo tajnosti podpiše. Podpisnik dokumenta, ki je
označen s stopnjo tajnosti podatku ne določi stopnje tajnosti (tajni podatek se določi s pisno
oceno), ampak dokument na podlagi ocene le označi.
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