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Na predlog Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) Urad Vlade
Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov na podlagi 43. in 43.b člena Zakona o tajnih
podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo, 09/10 in 60/11; v nadaljnjem
besedilu: ZTP) organizaciji CETIS, grafične in dokumentacijske rešitve, d. d., s sedežem na
naslovu Čopova ulica 24, 3000 Celje, izdaja

VARNOSTNO DOVOLJENJE
številka: 009/2019

1. Varnostno dovoljenje št. 009/2019 se izdaja za obravnavanje tajnih podatkov EU do
vključno stopnje tajnosti TAJNO (SECRET UE/EU SECRET) v prostorih organizacije.

2. Varnostno dovoljenje št. 009/2019 velja od 18.11. 2019 do 6. 8. 2024.

Obrazložitev:

Predlagatelj je podal predlog (dokument št. 022-22/2019/5 z dne 19. 9. 2019), da se organizaciji
CETIS, grafične in dokumentacijske rešitve, d. d., s sedežem na naslovu Čopova ulica 24, 3000
Celje, izda varnostno dovoljenje za obravnavanje tajnih podatkov EU do vključno stopnje
tajnosti TAJNO (SECRET UE/EU SECRET).

Organizaciji iz prejšnjega odstavka je pristojni organ iz 35. člena ZTP (Ministrstvo za notranje
zadeve) izdal varnostno dovoljenje za obravnavanje nacionalnih tajnih podatkov do vključno
stopnje tajnosti TAJNO v varnostnem območju II. stopnje (št. dovoljenja 27/2019 z dne 4. 9.
2019). Nacionalno dovoljenje je veljavno do 10. 9. 2024.

Organizacija CETIS d. d. je na podlagi 38. člena ZTP izdala akt o vzpostavitvi sistema
postopkov in ukrepov varovanja tajnih podatkov, na katerega je s strani Urada Vlade Republike
Slovenije za varovanje tajnih podatkov pridobila pozitivno mnenje o njegovi skladnosti z ZTP in
predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi (dokument UVTP št. 0224-55/2019/2 z dne 30. 7. 2019).

Organizacija CETIS, grafične in dokumentacijske rešitve, d. d., s sedežem na naslovu Čopova
ulica 24, 3000 Celje, izpolnjuje pogoje za obravnavanje in hranjenje tajnih podatkov stopnje
tajnosti TAJNO v lastnih prostorih, kar je razvidno iz Mnenja o ustreznosti varnostnotehnične
opreme, vgrajene v varnostno območje, ter postopkov in ukrepov varovanja varnostnega
območja v organizaciji CETIS d. d. (dokument UVTP št. 0224-66/2019/1 z dne 19. 8. 2019).

Na predlog predlagatelja se organizaciji CETIS d. d. varnostno dovoljenje za obravnavanje
tajnih podatkov EU izda z veljavnostjo do 6. 8. 2024, ko izteče veljavnost dovoljenja za dostop



do tajnih podatkov g. Boštjanu Kolarju, osebi, pristojni za nadzor in usmerjanje varnostnih
ukrepov v zvezi z izvajanjem naročila, usposabljanje oseb, ki imajo dostop do tajnih podatkov,
poročanje pristojnemu organu o okoliščinah, ki vplivajo na izdajo varnostnega dovoljenja in
izvajanje drugih predpisanih ukrepov za varno obravnavanje tajnih podatkov.

Na podlagi navedenih dejstev Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov
potrjuje, da so zagotovljeni pogoji predpisani z nacionalno zakonodajo in pogoji, predpisani s
Sklepom Sveta z dne 23. septembra 2013 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov
EU (2013/488/EU). Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov je zato v
skladu z določbo 43.b člena Zakona o tajnih podatkih odločil, kot se glasi izrek te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč je dopustna tožba, ki se vloži v 30 dneh po
prejemu te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva ulica 33, 1000
Ljubljana. Tožba se vloži neposredno pri navedenem sodišču, pisno ali ustno na zapisnik ali
priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je treba priložiti to odločbo v izvirniku ali overjeni
kopiji.

Ta odločba je na podlagi 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 -
uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO in 84/15 - ZZelP-J) oproščena plačila takse.
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