
19. EVIDENCA PRIKRITIH IN NAMENSKIH KONTROL 
 
1. NAZIV ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV 
 
 Evidenca prikritih in namenskih kontrol 
 
 
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 
- Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma 

   
 
4. KATEGORIJE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI   
 

Osebe, zoper katere je bil izdan razpis za namene prikrite ali namenske kontrole.
  

 
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 
- podatki o: 

o izsleditvi osebe ali vozila, plovila, zrakoplova ali zabojnika 
o kraju, času ali razlogu za kontrolo 
o poti in namembnem kraju potovanja     
o osebah, ki spremljajo osebo ali potnikih v vozilu, na plovilu ali zrakoplovu 
o uporabljenem vozilu, plovilu, zrakoplovu ali zabojniku 
o stvareh, ki jih ima oseba s sabo in okoliščinah, v katerih so bili oseba ali 

vozilo, plovilo, zrakoplov ali zabojnik izsledeni 
- številka, vrsta ter veljavnost ukrepa odredbodajalca 

 
Po Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma se lahko za osebe navedejo še 
naslednji podatki: 
- morebiten psevdonim 
- morebitne objektivne fizične posebnosti, ki se ne spreminjajo 
- prva črka drugega imena 
- ali so zadevne osebe oborožene 
- ali so zadevne osebe nasilne 
- razlog za razpis ukrepa 
- predlagani ukrep 
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6. NAMEN OBDELAVE 
 

- kazenski pregon storilcev kaznivih dejanj 
- zagotavljanje javne varnosti 
- preprečevanje znatne ogroženosti ali drugih znatnih nevarnosti za notranjo ali 

zunanjo varnost države 
 
 
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 podatki po ustavitvi policijske preiskave ali 
pravnomočni odločitvi o uvedbi kazenskega postopka, če ta ni uveden, pa po 
zastaranju pregona. 
 
Zakon o nalogah in pooblastilih policije 
 

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

- policija 
- pravosodni organi v zvezi s kazenskimi postopki 

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

 
 
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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