
44. EVIDENCA GOSTOV 
 
1. NAZIV ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV 
  
 Evidenca gostov 
 
 
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 prijavi prebivališča 

  
 
4. KATEGORIJE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI   
 

- posameznik, ki se nastani pri gostitelju 
- tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja ali vizuma za 

dolgoročno bivanje in se nastani v Republiki Sloveniji, vendar ne pri stanodajalcu ali 
gostitelju 

- tujec s prijavljenim stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
začasno prebiva zunaj naslova stalnega oziroma začasnega prebivališča, vendar ne 
pri stanodajalcu ali gostitelju 

- tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje ali potrdila o prijavi prebivanja v Republiki 
Sloveniji in je sprejet na zdravljenje v bolnišnico ali drug zdravstveni zavod 
 

 
5. VRSTE OSEBNIH PODATKOV V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV 
 

- ime in priimek  
- datum rojstva 
- spol 
- državljanstvo 
- datum in ura prihoda ter odhoda 
- zaporedna številka prijave gosta 
- številka in vrsta identifikacijskega dokumenta 
- datum vpisa podatkov v evidenco gostov 
- podatki o gostitelju, nastanitvenem objektu oziroma nastanitvenem obratu: 

- ime in priimek oziroma naziv gostitelja 
-           naslov oziroma sedež in poslovni naslov gostitelja 
- naslov nastanitvenega objekta oziroma nastanitvenega obrata 
- matična številka oziroma EMŠO gostitelja 

       - identifikacijska številka nastanitvenega obrata iz registra nastanitvenih obratov 
 
 
 
 



6. NAMEN OBDELAVE 
 

Evidentiranje oseb, ki se nastanijo pri gostiteljih ter tujcev, ki nimajo dovoljenja za 
prebivanje ali potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in se v njej nastanijo. 

 
 
7. ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV 
 
 32 dni po datumu odjave gosta, nato se izbrišejo. 
 
 
8. OMEJITVE PRAVIC POSAMEZNIKOV GLEDE OSEBNIH PODATKOV V ZBIRKI 
OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNA PODLAGA OMEJITEV 
 
 - 
 
 
9. UPORABNIKI ALI KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV, VSEBOVANIH 
V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV 
 

- policija 
- SOVA 

 
 
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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