
1. EVIDENCA KAZNIVIH DEJANJ 
 
1. NAZIV ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV 
 
 Evidenca kaznivih dejanj 
 
 
2. PODATKI O UPRAVLJAVCU OSEBNIH PODATKOV (ZA PRAVNO OSEBO: NAZIV 
OZIROMA FIRMO IN NASLOV OZIROMA SEDEŽ UPRAVLJAVCA OSEBNIH PODATKOV 
IN MATIČNO ŠTEVILKO) 
 
 MNZ Policija 
 Štefanova ulica 2, Ljubljana 
 Matična številka: 1332813000  
  
 
3. PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 
 

-    Zakon o nalogah in pooblastilih policije 
-    Zakon o kazenskem postopku  

 
 
4. KATEGORIJE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI   
   

-     ovadene osebe 
- osumljenci  
- oškodovanci 
- prijavitelji 
- druge osebe, ki so dale informacije o kaznivem dejanju 

 
 
5. VRSTE OSEBNIH PODATKOV V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV 
 

- osebno ime 
- rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj) 
- EMŠO, za tujega državljana pa številka osebnega dokumenta 
- spol 
- naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča 
- identifikacijska oznaka osebe, ki je v policijskih evidencah 
- državljanstvo 
- vzdevek ali lažno ime storilca 
- osebni opis 
- upravna enota kraja rojstva 
- njegove družinske in premoženjske razmere 
- šolska izobrazba 
- poklic in zaposlitev 
- skupni podatki oškodovancev, prijaviteljev in drugih oseb, ki so dale obvestila  
- skupni podatki fizične osebe, pravne osebe in državnega organa kot prejemnika 

premoženjske koristi, ki je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega 
oziroma drugih, na katere je bila premoženjska korist prenesena (fizične osebe, 
pravne osebe, državni organi) 

- podatki o kaznivem dejanju  (vrsta, kraj, čas, način, motiv, opis predmetov kaznivega 
      dejanja, škoda, fotografije, avdio in videoposnetki ter druge okoliščine) 
- podatki o vrsti in višini premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ali 

zaradi njega 
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- podatki o vrsti in vrednosti premoženja, ki ustreza premoženjski koristi in ga je 
mogoče odvzeti 

 
 
6. NAMEN OBDELAVE 
  

- preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj  
- odkrivanje storilcev kaznivih dejanj 
- dokumentiranje dela policije v predkazenskem in kazenskem postopku 
- preventivno delovanje policije  
- načrtovanje dela policije 
- poročanje o stanju kriminalitete v RS, analiziranje podatkov o kriminaliteti 
- zagotavljanje podatkov pravosodnim organom in drugim organom in organizacijam 

 
 
7. ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV 
 

- do ustavitve policijske preiskave ali izdaje sklepa o zavrženju kazenske ovadbe ali do 
pravnomočne zavrnilne ali oprostilne sodbe, 

- če tega ni, pa do zastaranja kazenskega pregona 
 
 
8. OMEJITVE PRAVIC POSAMEZNIKOV GLEDE OSEBNIH PODATKOV V ZBIRKI 
OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNA PODLAGA OMEJITEV 
 

Oseba ima pravico do seznanitve s svojimi osebnimi podatki po pravnomočni odločitvi 
o uvedbi kazenskega postopka ali postopka o prekršku; če ta ni uveden, pa po 
zastaranju pregona. Če so bili podatki zbrani brez njene vednosti in niso bili izbrisani, 
mora biti o tem obveščena, takoj ko je mogoče. 

 
Zakon o nalogah in pooblastilih policije 

 
 
9. UPORABNIKI ALI KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV, VSEBOVANIH 
V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV 
 

KRIM, PN  
- policija 
- državna tožilstva 
- sodišča 
- centri za socialno delo – mladoletniki  
- razni drugi državni organi (MZZ, SOVA, Urad za preprečevanje pranja denarja, 

MORS,..) 
PN 
- Slovensko zavarovalno združenje in  slovenske zavarovalnice  
- udeleženci v prometnih nesrečah  

 
 
10. ALI SE OSEBNI PODATKI  IZNAŠAJO V TRETJO DRŽAVO, KAM, KOMU IN PRAVNA 
PODLAGA IZNOSA 
 
          Da 
 

- Interpol 
- policijam drugih držav, s katerimi ima Republika Slovenija podpisane mednarodne 

pogodbe 
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- Zakon o nalogah in pooblastilih policije 
- Zakon o kazenskem postopku 
- mednarodne pogodbe 

 
11. SPLOŠEN OPIS ZAVAROVANJA OSEBNIH PODATKOV 
 

- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema 
policije, so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi 

- prijava oziroma odjava z osebnim geslom 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo podatkov 
 

 
12. PODATKI O POVEZANIH ZBIRKAH OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC 
TER JAVNIH KNJIG 
 
 - 
 
 
13. PODATKI O ZASTOPNIKU IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5. ČLENA ZVOP1 
  
 -  
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