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Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) na podlagi prvega odstavka 48. člena 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1; v nadaljevanju: ZVOP-1) daje 
mnenje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah pomorskega zakonika (v nadaljevanju: PZ-
D); EVA 2010-2411/0010. Prvo mnenje na predlog PZ-D je Pooblaščenec naslovniku posredoval 8. 4. 
2010, tokrat se osredotoča zgolj za predlagano vključitev EMŠO v evidence, ki jih vodi uprava za 
pomorstvo. 
 
Podatek o EMŠO je po veljavni ureditvi potreben za pridobitev podatka o tem, ali ima kandidat za 
upravljavca plovil opravljen vozniški izpit – kar nekoliko skrajša oziroma omili obveznosti pri izpitu za 
upravljanje plovila. Ker je v okviru upravnega postopka izdaje dovoljenja, podatek o opravljenem 
vozniškem izpitu uprava za pomorstvo upravičena pridobiti iz Centralnega registra prebivalstva (CRP), 
kar lahko stori tudi z uporabo iskalnega kriterija po imenu, priimku in rojstnem datumu kandidata, 
oziroma po imenu, priimku in prebivališču kandidata, po mnenju Pooblaščenca širjenje nabora 
podatkov z EMŠO za namen ugotavljanja tega podatka ni potrebno. 
 
V obrazložitvi nekoliko modificiranega predloga PZ-D pa je predlagatelj zapisal, da je podatek o EMŠO 
kot identifikator potreben za namene odmerjanja davka na plovila in za namene ugotavljanja 
premoženja iz naslova lastništva plovil v postopkih pred centri za socialno delo. 
Pooblaščenec v zvezi z deklariranima namenoma ugotavlja, da DURS v evidenci za davek na plovila

1
 

o lastniku vodi naslednje podatke: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališče oziroma 
naziv in sedež ter davčno številko vsakega lastnika plovila

2
. Tako davčna številka kot tudi EMŠO pa 

sta podatka, ki ju DURS po 41. členu Zakona o davčni službi
3
 vodi v davčnem registru za namen 

pobiranja davkov ter za namene opravljanja drugih nalog, ki jih določa ZDS-1. 
Potrebnost podatka o EMŠO za namene ugotavljanja premoženja v postopkih pred centri za socialno 
delo predlagatelj utemeljuje s predlogom zakona o socialno varstvenih prejemkih (EVA: 2008-2611-
0109), po katerem ministrstvo, pristojno za socialo in centri za socialno delo od upravljavca registra 
vodnih plovil lahko brezplačno pridobijo podatke o lastništvu vodnih plovil za upravičenca in njegove 
družinske člane

4
.  

 
Z ozirom na navedeno Pooblaščenec zaključuje, da je podatek o EMŠO za namene, ki jih navaja 
predlagatelj (identifikacija zavezancev za davek na plovila in ugotavljanje premoženja iz naslova plovil 
za vlagatelje socialnih transferjev in njihove družinske člane), potreben zgolj v povezavi z lastništvom 
vodnega plovila (torej v slovenskem ladijskem registru, med podatki o lastniku – 215. člen PZ), ne pa v 
povezavi z imetništvom dovoljenja za upravljanje vodnega plovila (v evidencah iz 26. oziroma po 
predlogu PZ-D 26.a člena). Vzpostavljena povezava do e-CRP, po kateri je mogoče v postopku 
opravljanja izpita preveriti, ali ima kandidat že opravljen vozniški izpit za motorna vozila je namenjena 
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 9. člen Zakona o davku na plovila (Uradni list RS, št. 117/06; ZDVP). 

2
 10. alineja prvega odstavka 9. člena ZDVP. 

3
 Uradni list RS, št. 1/07 – UPB2 in nadaljnji; ZDS-1. 

4
 Drugi odstavek 63. člena predloga Zakona o socialno varstvenih prejemkih:  

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/Protikrizni_ukrepi/izhod_iz_krize/pregled/ZSVP_cleni_in_obrazl
ozitve_-_22.02.2010.pdf 



poenostavljenemu ugotavljanju zdravstvene sposobnosti kandidata oziroma oprostitvi preskusa iz 
znanja prve pomoči

5
, kar pomeni, da je podatek eventualno (kolikor kopije vozniškega izpita ni 

predložil že kandidat sam) pomemben le tekom postopka – do pridobitve dovoljenja.  
 
Ker popolno identifikacijo posameznika že omogočajo podatki o osebnem imenu, rojstnem datumu in 
prebivališču, ki jih vse uprava že vodi v evidencah iz 26. (oziroma po predlogu PZ-D 26.a) člena PZ, in 
hkrati podatki o imetništvu pilotske izkaznice, strokovnih izpitih, izdanih pooblastilih, izpitih za 
upravljanje čolnov iz teh evidenc niso podatki, ki bi bili potrebni pri ugotavljanju zavezanca za davek 
na plovila ali premoženja vlagatelja zahteve za socialni transfer (in bi bil podatek o EMŠO potreben kot 
povezovalni znak za povezavo med zbirkami), podatek o EMŠO v teh primerih ni potreben.  
 
Sledeč načelu sorazmernosti (3. člen ZVOP-1) tako Pooblaščenec meni, da je podatek o EMŠO, 
glede na namene, ki jih je izpostavil predlagatelj (obdavčitev, socialni transferji), primeren in potreben 
le v povezavi z lastništvom plovil. 
 
 
Lep pozdrav,  
 
 Informacijski pooblaščenec          
             Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav., 
            pooblaščenka 

                                                           
5
 Šesti in sedmi odstavek 4. člena Pravilnika o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna 

(Uradni list RS, št. 42/00 in nadaljnji). 


