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MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Štefanova ulica 2
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e-pošta: simon.savski@gov.si

ZADEVA: Predlog Zakona o zasebnem varovanju – pripombe na X. poglavje
ZVEZA:
Vaš dopis in gradivo z dne 8. 12. 2010
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je v oktobru in novembru letos že dajal
pripombe na predlog zakona o zasebnem varovanju -1 (v nadaljevanju: predlog ZZasV-1). Z zgornjim
dopisom ste nam sporočili, da je predlagatelj v celoti upošteval naše dosedanje pripombe, je pa v fazi
medresorskega usklajevanja naletel na nekaj pobud in predlogov, ki se tičejo področja dela
Pooblaščenca in želi mnenje tudi o tem. Predvsem želite opredelitev Pooblaščenca do možnosti
pridobitve podatkov o številu in vrsti kršitev s področja zasebnega varovanja, za katerega menite, da
bi bil predvsem v smislu generalne prevencije potreben kot eno od meril pri izboru izvajalca s področja
zasebnega varovanja.
Pooblaščenec tako daje pripombe na X. poglavje predloga ZZasV, ki ureja evidence.
K 79. členu
Po 7. točki se v evidenci imetnikov službenih izkaznic vodi tudi podatek o »kršitvah tega zakona«.
Pooblaščenec predlaga, da se zaradi večje jasnosti podatek opredeli kot: »pravnomočno ugotovljenih
prekrških po tem zakonu«.
K 83. členu
V petem odstavku se v uvodnem stavku določa namen obdelave osebnih podatkov – pridobivanja iz v
alinejah naštetih uradnih zbirk. Pooblaščenec predlaga, da se uvodni stavek spremeni, tako da je
namen opredeljen določno: »Z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje zasebnega
varovanja lahko pristojni organ brezplačno pridobiva, uporablja in obdeluje podatke, vključno z
osebnimi podatki, iz naslednjih uradnih zbirk podatkov«.
V prvi alineji je določen nabor osebnih podatkov, ki jih pristojni organ lahko pridobi iz centralnega
registra prebivalstva (CRP), in sicer: ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega in začasnega
prebivališča, podatke o šolski izobrazbi ter datume in podatke o dogodkih, spremembah in popravkih.
Pooblaščenec opozarja, da se podatki o izobrazbi dejansko ne vodijo v CRP in jih pristojni organ od
tam ne bo mogel pridobiti. Na drugi strani Pooblaščenec meni, da opredelitev podatkov z »datume in
podatke o dogodkih, spremembah in popravkih« ni dovolj določna, zato naj se ta dostavek izpusti. Če
je imel predlagatelj v smislih spremembe in popravke v podatkih, ki jih sme pridobiti (osebno ime,
EMŠO, stalno in začasno prebivališče), dostavek ni potreben. Če je imel v mislih »podatke o
dogodkih«, ki jih ni opredelil, pa takšna pridobitev in nadaljnja obdelava osebnih podatkov po mnenju
Pooblaščenca ni dopustna.
Po drugi in tretji alineji lahko pristojni organ podatke pridobi iz evidence kaznivih dejanj in evidence
prekrškov, ki jo vodi policija ter in kazenske in prekrškovne evidence, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za
pravosodje. Pooblaščenec predlaga, da se določba zapiše bistveno določneje, tako da opredeli
prekrške in kazniva dejanja, ki so relevantni za odločanje o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
zasebnega varovanja in glede katerih je dopustno v postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za
opravljanje zasebnega varovanja pridobiti podatke (lahko s sklicem na člen, ki jih določa).

Pooblaščenec predlaga, da se peta alineja popravi, tako da določa, da lahko pristojni organ podatke o
sedanji in dveh predhodnih zaposlitvah pridobi iz evidence zavoda za zdravstveno zavarovanje o
zavarovancih v obveznem zdravstvenem zavarovanju in zavezancih za plačilo prispevka. Zavod za
zdravstveno zavarovanje v svojih evidencah vodi podatek o zavezancu za prispevek – delodajalcu, ki
kaže na zaposlitev zavarovanca. Pooblaščenec meni, da je v nasprotju z načelom sorazmernosti iz
ZVOP-1 rešitev, ki dovoljuje pridobitev podatka o vseh zaposlitvah (sedanjih in prejšnjih). Predlagatelj
naj razmisli, zakaj sploh in koliko predhodnih zaposlitev je pomembnih za odločanje (Pooblaščenec
predlaga sedanjo in največ dve predhodni).
V predzadnji alineji je zapisano pooblastilo pristojnega organa, da v postopku ugotavljanja
izpolnjevanja pogojev za opravljanje zasebnega varovanja, pridobi podatke iz zbirk podatkov, ki jih
vodijo prekrškovni organi v postopku o prekrških, ki potekajo, in odločbah zoper pravne in fizične
osebe po tem zakonu. Iz določbe ni povsem jasno, ali gre v tem primeru za podatke o tekočih in že
končanih prekrškovnih postopkih zaradi kršitev ZZasV ali za katerekoli prekrške, ki naj bi jih storili
subjekti (pravne in fizične osebe) iz ZZasV. Če gre za slednje, da bi torej pristojni organ želel podatke
o vseh tekočih in končanih postopkih o prekršku (ne glede na vsebino kršitve), Pooblaščenec meni, da
je takšna zahteva pretirana (v nasprotju z načelom sorazmernosti).

Lep pozdrav,
Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka
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