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(pristojnosti in naloge občine z uvodnimi pojasnili) 
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1 Pregled pristojnosti in nalog občine po Zakonu o tajnih podatkih /ZTP/ 

 

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00  – UZ80, 24/03 

– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a 

  

     

tč. predpis določba pojasnilo 

     

1.1 Zakon o tajnih podatkih /ZTP/ 

Uradni list RS, št. 50/06-UPB2, 9/10, 60/11, 8/20 
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1.2 Pristojnosti in naloge župana po Zakonu o tajnih podatkih /ZTP/ 

 

tč. pristojnosti in naloge župana  določba pojasnilo 

    

1  Ob pogojih in na način, določen z ZTP, določi podatek za 

tajnega. 
10. člen 3 

2  Pisno pooblasti osebo, zaposleno v občinski uprav za določanje 

podatkov za tajne. 
10. člen 3 

3  Obvesti osebe, ki so prejele tajni podatek o preklicu tajnega 

podatka.  
15. člen  

4  Odloči o zahtevi za preklic tajnega podatka.  15. člen 4 

5  Prekliče tajnost podatka. 18. člen 5 

6  Vladi posreduje zahtevo za dostop do informacije javnega 

značaja, ki se nanaša na tajen podatek.  
21.a člen  

7  Podeli dovoljenje za dostop do tajnih podatkov. 31. člen 6 

8  Na zahtevo pristojnih organov oseb lahko razreši dolžnost 

varovanja tajnosti podatka, vendar samo za namen in obseg, ki ga 

vsebuje zahteva pristojnega organa. 

33. člen 6 

9  Izda pisno dovoljenje, da se lahko tajni podatki posredujejo 

drugim organom oz. osebam, zaposlenim v teh organih.  
34. člen 7 

10  Izda soglasje za posredovanje tajnega podatka drugim organom.  36. člen 7 
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1.2.1 Akti župana po Zakonu o tajnih podatkih /ZTP/ 

 

tč. akti župana  določba pojasnilo 

    

1  Sklep o pooblastitvi osebe, zaposlene v občinski upravi za 

določanje podatkov za tajne. 
10. člen 3 

2  Sklep o preklicu tajnosti podatka. 18. člen 5 

3  Sklep o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov. 31. člen 6 

4  Sklep o razrešitvi dolžnosti varovanja tajnosti podatka. 33. člen 6 

5  Sklep o dovoljenju za posredovanje tajnega podatka drugemu 

organu oziroma osebi zaposleni v tem organu. 
34. člen 7 

6  Sklep o soglasju za posredovanje tajnega podatka drugim 

organom. 
36. člen 7 

 

2 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam občine  

 

1 Z Zakonom o tajnih podatkih /ZTP/ se določajo skupne osnove enotnega sistema določanja, 

varovanja in dostopa do tajnih podatkov z delovnega področja državnih organov Republike 

Slovenije, ki se nanašajo na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno 

dejavnost države, ter prenehanja tajnosti takšnih podatkov. Po ZTP morajo ravnati tudi organi 

lokalne skupnosti, ki pri izvajanju zakonsko določenih nalog pridobijo ali razpolagajo z navedenimi 

podatki, ter posamezniki v teh organih. Vsak, ki mu je bil zaupan tajni podatek ali ki se je seznanil z 

vsebino tajnega podatka, je odgovoren za njegovo varovanje in ohranitev njegove tajnosti (1. člen 

ZTP). 

 

2 Kot določa ZTP lahko do tajnih podatkov brez dovoljenja za dostop v zvezi z opravljanjem svoje 

funkcije dostopa župan in občinski svetnik. Župan in občinski svetnik imata dovoljenje za dostop do 

tajnih podatkov stopnje INTERNO. Župan in občinski svetnik dobita dovoljenje z začetkom 

funkcije oz. opravljanja dela in podpisom izjave, da sta seznanjena z ZTP in drugimi predpisi, ki 

urejajo varovanje tajnih podatkov, in da se zavezujejo s tajnimi podatki ravnati v skladu s temi 

predpisi (3. člen ZTP). 

 

2.1 Določanje tajnih podatkov 

 

3 Ob pogojih in na način, določenih z ZTP, določi podatek za tajnega pooblaščena oseba, v lokalni 

skupnosti je to župan, in oseba, zaposlena v občinski upravi, ki jo za to pisno pooblasti župan (10. 

člen ZTP). 

 

2.2 Preklic in prenehanje tajnosti podatka 

 

4 Kot določa ZTP mora pooblaščena oseba tajnost podatka preklicati, ko ni več pogojev, ki so za 

takšen statusu podatka določeni z ZTP. O navedenem preklicu pa mora obvestiti vse, ki so tajni 

podatek prejeli ali imajo dostop do njega. ZTP še določa, da mora biti obrazložitev preklica tajnosti 

podatka pisna (15. člen ZTP). 

 

5 Tajnost podatka preneha: 1. na določen datum, 2. z nastopom določenega dogodka, 3. s potekom 

določenega časa in 4. s preklicem tajnosti (18. člen ZTP). 

 

2.3 Dostop do tajnih podatkov 

 

6 Pravico dostopa do tajnih podatkov imajo samo tiste osebe, ki imajo dovoljenje in se morajo s temi 

podatki seznaniti zaradi opravljanja funkcije ali delovnih nalog. Dostop imajo samo do tajnih 

podatkov stopnje tajnosti, določene v dovoljenju (31. člen ZTP). Oseba, ki se v okviru svojega dela 

seznani s tajnimi podatki, teh ne sme uporabljati v druge namene kot za izvajanje delovnih nalog ali 

funkcije. Župan lahko na zahtevo pristojnih organov oseb razreši dolžnost varovanja tajnosti 

podatka, vendar samo za namen in obseg, ki ga vsebuje zahteva pristojnega organa (33. člen ZTP). 

 

7 Tajni podatki se lahko drugim organom, ki morajo ravnati po ZTP, oziroma osebam v teh organih 

posredujejo samo na podlagi pisnega dovoljenja župana, ki je podatek določil, če tako določa zakon 

(34. člen ZTP). Upravičeni uporabnik, ki je od organa (župana) dobil tajne podatke, teh podatkov 

brez soglasja tega organa ne sme posredovati drugim uporabnikom, razen v primerih, določenih s 

predpisi (36. člen ZTP). Pri tem mora župan vzpostaviti ažuren pregled in nadzor nad distribucijo 

tajnih podatkov zunaj lokalne skupnosti. Iz pregleda pa mora biti razvidno, kdaj in komu so bili tajni 
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podatki posredovani (37. člen ZTP). Na tem mestu naj še opomnimo, da se mora tajne podatke v 

organih hraniti na način, določen z ZTP (39. člen ZTP). 

 

2.4 Nadzor 

 

8 Za notranji nadzor nad izvajanjem ZTP in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, je odgovoren 

župan (41. člen ZTP). 

 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, občina, pristojnosti, župan, tajni podatki. 

 

Uporabljene kratice 

 

Ustava RS - Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 

UZS68, 66/00  – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 

69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a). 

ZTP - Zakon o tajnih podatkih /ZTP/ (Uradni list RS, št. 50/06-UPB2, 9/10, 60/11, 

8/20). 

 

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00  – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 

UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a). 

Zakon o tajnih podatkih /ZTP/ (Uradni list RS, št. 50/06-UPB2, 9/10, 60/11, 8/20). 
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