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ZADEVA: Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov kot pogoj za zasedbo delovnega mesta
ZVEZA: Vaš dopis št. 061/03 z dne 07.02.2003

Na podlagi zaprosila v zvezi z vprašanjem, ali je potrebno v aktu o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest zapisati kot pogoj za delovno mesto dovoljenje za dostop do
tajnih podatkov, vam posredujemo naslednje mnenje:
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002) v 79. členu ureja pogoje za
opravljanje dela na delovnem mestu. V prvem odstavku tako določa, da se za uradniška
delovna mesta kot pogoj za opravljanje dela poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s
področja delovnega prava, določi naziv, smer izobrazbe oziroma poklicna kvalifikacija,
funkcionalna in specialna znanja ter posebne sposobnosti, lahko pa tudi drugi pogoji, če tako
določa zakon. V tretjem odstavku pa določa, da se za strokovno-tehnična delovna mesta kot
pogoji za opravljanje dela poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava, določijo stopnja in smer izobrazbe oziroma poklicna kvalifikacija ter delovne izkušnje,
lahko pa tudi aktivno znanje uradnega jezika, funkcionalna in specialna znanja ter posebne
sposobnosti ali drugi pogoji, če tako določi zakon.
Sistemizacijo delovnih mest zakon o javnih uslužbencih ureja v 40. in 41. členu, kjer določa,
da skupna izhodišča za sistemizacijo v organih državne uprave in upravah lokalnih skupnosti
določi vlada z uredbo. Kot ministrstvo, pristojno tudi za sistem javnih uslužbencev,
pripravljamo predlog omenjene uredbe, ki bo urejala tudi vsebino akta o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest. Menimo, da je pri posameznih delovnih mestih v sistemizaciji
delovnih mest med drugim treba navesti tudi pogoje za opravljanje dela na delovnem mestu,
in da se za posamezno delovno mesto lahko kot pogoj določijo tudi z zakonom določeni
pogoji.
Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS, 87/2001) v 22. členu določa, da se osebam za
opravljanje njihovih funkcij oziroma delovnih dolžnosti na področju tajnih podatkov izda
dovoljenje za dostop do tajnih podatkov. Zakon torej dovoljenje za dostop do tajnih podatkov
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opredeljuje kot pogoj, ki ga mora oseba izpolnjevati, da bo lahko zasedla posamezno
delovno mesto.
Glede na zgoraj navedeno menimo, da je v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest pri delovnih mestih, povezanih z dostopom do tajnih podatkov, treba zapisati
kot pogoj za zasedbo posameznega delovnega mesta tudi dovoljenje za dostop do tajnih
podatkov.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Natalija Sajevec Plavčak, univ. dipl. prav.
svetovalka ministra

Word/m/Moji dokumenti/Plače v javnem sektorju/Davčni kontrolor-ODM

dr. Grega Virant
DRŽAVNI SEKRETAR

2

