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Datum: 29. 5. 2014 
 

VARNA SOBA NA SURS 
 

 
1. SPLOŠNO 

 
Varna soba je v prostorih SURS-a na Litostrojski 54 v Ljubljani; raziskovalcem je na voljo vsak delovni 
dan od 7. do 21. ure. 
 
 

2. PREDHODNA NAJAVA 
 
Po pogodbi o dostopu do mikropodatkov mora raziskovalec svoj prihod v varno sobo najaviti en dan 
vnaprej (zaradi usklajevanja dela v tej sobi), in sicer po elektronski pošti na naslov 
natasa.zidar@gov.si.  
 
 

3. REGISTRACIJA PRISOTNOSTI 
 
Raziskovalec prejme kartico za registracijo prisotnosti. S to kartico registrira svoje prihode in odhode 
na registracijski uri pri vhodu v stavbo, in sicer tako, da kartico približa uri. Kartica služi tudi za 
odpiranje vrat v varno sobo. Registracijsko kartico je treba vrniti ob izteku pogodbe za delo v varni 
sobi.  
 
 

4. VNAŠANJE NAPRAV V VARNO SOBO 
 
V skladu z 2. odstavkom 3. člena pogodbe o dostopu do mikropodatkov se raziskovalec zaveže, da v 
varno sobo ne bo vnašal naprav, ki omogočajo odnašanje podatkov ali podatkovnih zbirk (prenosnih 
računalnikov, pametnih telefonov…). Ugotovitev kršitev pogodbe vodi v prepoved kakršnekoli 
nadaljnje uporabe mikropodatkov. Raziskovalci lahko odložijo take naprave v prostor poleg varne 
sobe, v omarice, ki jih je mogoče zakleniti.  
 
 

5. VHODNA VRATA V VARNO SOBO  
 
V skladu v politiko varovanja informacij na SURS, morajo biti vhodna vrata v varno sobo ves čas 
zaprta, fizični dostop pa je mogoč samo z uporabo registracijske kartice.  
 
 

6. PREJEM IZHODNIH DATOTEK Z RAČUNALNIKA V VARNI SOBI 
 

Prošnjo za prejem datotek z rezultati analiz z računalnika v varni sobi pošlje raziskovalec po 
elektronski pošti na naslov natasa.zidar@gov.si. V sporočilu navede, katere datoteke želi prejeti in kje 
so (ime računalnika in pot do datotek). Poleg tega mora za namen pregledovanja datotek z vidika 
zaščite statistične zaupnosti, izpolniti še obrazec: »Obrazec za pregled izhodnih datotek z vidika 
statistične zaščite podatkov«; ta je na voljo na vseh računalnikih v varni sobi 
(OBRAZEC_PREJEM_DATOTEK.docx). Izpolnjen obrazec odloži v novo mapo skupaj z datotekami 
za pregled.    
 
 

7. PODATKI ZA STIK 

 
- SURS: Nataša Zidar: natasa.zidar@gov.si  


