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Uvodnik

Čas je za nove izzive
Janko Trivunović

Spoštovane kolegice in kolegi detektivi! 
Za nami je obdobje, ko se je zbornica veliko ukvarjala z urejanjem 

notranjih razmerij, odnosov, plačilne discipline ipd. Novo vodstvo zbor-
nice, ki je bilo izvoljeno na 9. redni letni volilni skupščini leta 2005, je 
po izvolitvi pričelo izvajati zastavljene naloge tako, da nam je v kratkem 
času uspelo urediti še nekatere akte zbornice, medsebojni odnosi v 
zbornici in med detektivi pa so se bistveno izboljšali. 

Prav tako zborni-
ca odločno ukrepa 
zoper neplačnike 
članarine, kajti to 
je naš najpomemb-
nejši vir financira-

Janko Trivunović, 
Mateja Petač Jug in 
danski detektiv Uffe 
Bodeholt. foto IKD

nja in si ne moremo privoščiti, da bi neplačnike članarine podpirali. 
Rezultat je tudi tu pozitiven, saj kroničnih neplačnikov ni, tistih, ki 
zamujajo s plačili več mesecev pa je zelo malo. 

Sedaj, ko se je stanje v zbornici skoraj uredilo je napočil čas, da 
zbornica začne opravljati tudi druge naloge, katere ima po samem 
ZDD in Statutu. Med najpomembnejšimi nalogami je predstavitev jav-
nosti in našim potencialnim naročnikom večletne izkušnje in uspe-
he na področju detektivske dejavnosti. Detektivi smo s svojim delom 
marsikateremu naročniku prihranili veliko časa in denarja, zmanjšali 
število dolžnikov, delodajalcem pomagali pri izboru boljših kadrov, 
nenazadnje tudi državi, kjer smo pomagali pri zmanjševanju sodnih 
zaostankov s pravočasnim in uspešnim vročanjem sodnih pošiljk. 

Republika Slovenija je članica EU, zakonodaja na področju detektiv-
ske dejavnosti je harmonizirana z evropsko zakonodajo, zato je napočil 

Detektivski izpiti: 
17 prijavljenih, 6 uspešnih

NAJMLAJŠA 
DETEKTIVKA
Drago Kupnik

V spomladanskem izpitnem 
roku 2006, bil je 20. junija, se je 
k detektivskemu izpitu prijavilo 
osem kandidatov, od katerih so 
trije izpit uspešno opravili, dva 
delno uspešno in trem sreča ni 
bila naklonjena. K izpitu je pri-
stopila tudi najmlajša kandidatka 
Bernarda Škrabar, diplomirana 
varstvoslovka, ga uspešno opravi-
la in tako že vstopila v detektiv-
ske vrste, kakor tudi Tibor Tajn-
šek, profesor športne vzgoje. 
Denisu Novaku, je diplomirani 
ekonomist, ki je sicer detektivski 
izpit zelo uspešno opravil, zaradi 
zakonske prepovedi (bil je poob-
laščena uradna oseba MNZ – višji 
kriminalistični inšpektor na GPU) 
licence še ne moremo podeliti.

Bernarda Škrabar se je že v 
času priprave na detektivski izpit 
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vsestransko angažirala, da se čim-
bolj pripravi in uspešno opravi de-
tektivski izpit. Tako je na podlagi 
dopolnjenega Programa detektiv-
skega izpita pripravila gradivo, ki 
bo zagotovo bogat pripomoček pri 
dopolnitvi gradiva za opravljanje 
detektivskega izpita novim kandi-
datom.

V jesenskem izpitnem roku 
2006 (izpiti so bili 26. oktobra) 
se je k detektivskemu izpitu pri-
javilo devet kandidatov, od kate-
rih so trije izpit uspešno opravili, 
trije delno uspešno, trem sreča 
ni bila naklonjena. Izpit so zelo 
uspešno opravili kandidati Miha 
Dvojmoč, diplomirani varstvoslo-
vec in študent podiplomskega ma-
gistrskega študija javna uprava, 
Helena Dvoršak, diplomirana 
ekonomistka in študentka podi-
plomskega specialističnega študija 
informacijske varnosti in Andrej 
Olenik, diplomirani ekonomist.

Potrebno je poudariti, da je 
zanimanje za detektivski izpit in 
detektivsko dejavnost iz leta v 
leto vse večje, posebno pri mla-
dih diplomantih, ki so končali ali 
končujejo študij na Fakulteti za 
varnostne vede v Ljubljani, kakor 

čas za povezovanje s kolegi iz čla-
nic EU, kot tudi drugih držav. Pri 
tem je novo vodstvo zbornice bilo 
dokaj uspešno, saj smo s kolegi iz 
Madžarske podpisali prvi medna-
rodni sporazum o medsebojnem 
sodelovanju. Prav tako smo začas-
no sprejeti v Mednarodno združe-
nje detektivov IKD (International 
Kommission der Detektiv-Verban-
de), v jeseni 2006 pa bomo polno-
pravni člani. 

Pri tem pa moram pohvaliti 
nesebično delo kolega detektiva 
RITUPER Ludvika, ki je pomagal 
pri vzpostavitvi kontaktov s kole-
gi iz Madžarske in kolegico PET-
AČ JUG Matejo, ki je s svojim 
znanjem in izkušnjami pomagala, 
da smo v zelo kratkem času uredi-
li začasno članstvo naše zbornice 
v IKD. 

Zbornica mora na podlagi spre-
jetega pravilnika izvajati tudi nad-
zor nad detektivi, zato je UO ime-
noval tričlansko komisijo, ki bo ta 
nadzor izvajala. Nadzor s strani 
zbornice naj ne bo v smislu kaz-

novanja detektivov, temveč pred-
vsem v pomoči posameznim čla-
nom, kot tudi novim detektivom. 
Nadalje je potrebno nadaljevati s 
sistemom izobraževanja tako se-
danjih detektivov, kot novih čla-
nov in kandidatov za detektivske 
izpite. 

Ob koncu spoštovane kolegi-
ce in kolegi, pa Vas pozivam, da 
svoje ideje, znanje, izkušnje ter 
pripombe posredujete organom 
zbornice, da bomo skupaj dosegli 
boljše in kvalitetnejše delo vseh 
članov in tako še bolj dvignili ug-
led zbornice in našega združenja.

nadaljevanje s 1. strani
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Janko Trivunović

tudi z ostalih fakultet, kar po-
meni zdravo, mlado in dobrodoš-
lo konkurenco. Zanimivi so tudi 
posamezni primeri, ko kandidat 
uspešno opravi detektivski izpit 
in ker nima ustreznega razisko-
valnega ali poizvedovalnega pred-
znanja za opravljanje nalog detek-
tivske dejavnosti, niti mentorja, 
ki bi ga vpeljal v detektivstvo, za 
izdajo licence sploh ne zaprosi.

DeZRS je doslej podelila že 117 
licenc. Precej detektivov je vrnilo 
licence ali je bilo izključenih zara-
di neplačevanja članarine, nekaj 
pa jih je umrlo, tako da imamo 
sedaj 70 licenciranih članov.

nadaljevanje s 1. strani
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PRIHODNJE LETO 
NIŽJA ZBORNIČNA 
ČLANARINA

Višina članarine DeZRS se že 
nekaj let ni spremenila. Kljub 
temu, da postaja naša zbornica 
vedno bolj aktivna na številnih 
področjih in naraščajočim stro-
škom, jo je ob uvedbi evra UO 
DeZRS celo znižal.

Na 11. seji UO DeZRS dne 
22. 11. 2006 je bil sprejet sklep, 
da se s 01. 01. 2007 začne upo-
rabljati centralni paritetni tečaj 
cen v EUR.

Tako bo po novem me-
sečna članarina Detektivske 
zbornice RS znašala 25 EUR 
ali 5.991 SIT; letna članari-
na pa bo znašala 300 EUR 
ali 71.892 SIT.

Če to preračunamo glede na 
priporočeno urno postavko 40 
EUR, vidimo, da detektiv dela 
za svojo zbornico le 7,5 ur let-
no, torej le en delovni dan.

Članom priporočamo, da jo 
poravnajo v enkratnem znesku, 
po prejemu računa, in se tako 
rešijo nepotrebnih dodatnih 
bančnih stroškov in skrbi.

DETEKTIV 
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Pred dobrim mesecem sem se 
udeležila seminarja, ki ga je v Bir-
mighamu pripravil World Associa-
tion of Professional Investigators 
(dalje WAPI – Svetovno združenje 
poklicnih detektivov, http://www.
wapi.com/). Jimmie Mesis, last-
nik največje ameriške detektivske 
revije PI Magazine in detektiv z 
več kot tridesetletnim detektiv-
skim stažem, multimilijonar, nam 
je za sto funtov participacije raz-
krival skrivnosti trženja detektiv-
skih storitev in služenja z njimi. 
Naslov seminarja je bil: »Gradnja 
detektivske agencije in loščenje za 
prodajo«. V ZDA mnogi sposobni 
detektivi ustanovijo detektivsko 
agencijo in jo po treh do petih le-
tih prodajo. Najpogosteje so kupci 
v njej zaposleni sodelavci, neredko 
pa tudi drugi detektivi, ki jih mika 
nabor strank in višina prihodkov 
take agencije.

Tudi v Evropi, zlasti v Angliji 
in na Irskem, je to običajna prak-
sa, ki k nam najverjetneje ne bo 
tako kmalu prišla, saj je še preveč 
zakonskih ovir, ki onemogočajo 
detektivske kapitalske družbe. A 
tudi to se bo nekega dne spreme-
nilo in detektivske agencije bodo 
postale tržno blago, kot vse drugo, 
ter z odhodom lastnika ne bodo 
obsojene na propad in pozabo.

Kljub mojemu ekonomskemu 
znanju in sedemletnim izkušnjam 
samostojne podjetnice, sem lahko 
že po pol ure ugotovila, da g. Me-
sis »prodaja« zelo konkretne na-
svete, ki jih je možno unovčiti v 
vsakem okolju, celo v Sloveniji.

Bistvo vsega je, da si mora 
slehernik zastaviti cilje in potem 
prilagoditi svoje ravnanje tem ci-
ljem. Detektiv, ki se bo »prodajal« 

za tisoč ali tri tisoč tolarjev na 
uro, bo morda imel veliko dela, 
a na koncu leta bo njegov zaslu-
žek zagotovo nižji od onega, ki 
svoje urne postavke ne bo nikoli 
spustil pod 15.000 ali 20.000 to-
larjev. Razlika bo tudi ta, da bo 
dražji detektiv užival sadove svo-
jega dela, imel več prostega časa 
in boljše stranke, medtem ko bo 
poceni detektiv od prezaposleno-
sti komaj dihal in bo lovil stranke 
po vseh koncih, namesto da bi te 
same prihajale k njemu. Pogoj je 
le, da oba strankam ponujata pri-
bližno enako kakovost storitev in 
da ju ne premaga pogoltnost ter 
sla po zaslužku.

Jimmie Mesis je na svojem se-
minarju poudaril, da je največja 
neumnost, ki jo lahko naredi de-
tektiv, da na spletu ali steni svoje 
pisarne objavi cenik, urno postav-
ko in pavšale. Na ta način si zapre 
možnost boljšega zaslužka. Pojas-
nil je tudi, kako napeljati stranko, 
da sama pove, koliko je pripravlje-
na plačati za storitev in običajno 
je to več, kot ji sprva namerava 
zaračunati detektiv. Še večja ne-
umnost je, da cene storitev dolo-
čajo razna združenja in jih nato 
javno objavljajo, kajti s tem zapre-
jo prodornejšim članom možnost 
večjega zaslužka, ker se stranke 
sklicujejo na objavljene cene, manj 
prodorni pa niti teh cen ne dose-
gajo in dajejo »popuste«, v upanju, 
da bodo dobili delo.

Tržne zakonitosti same uravna-
vajo cene in povpraševanje. Vsa-
kršno poseganje v cenovno politi-
ko in določanje tarifnega sistema 
le duši svobodno pobudo in trg, 
ne koristi strankam, ponudnikom 
storitev in dejavnosti!

Ko sem se odločala, ali naj po-
stanem detektivka ali ne, že po 
tem, ko sem spomladi opravila te-
čaj, položila interni izpit in tako 
postala »security consultatnt« De-
tektivske agencije Pinkerton, sem 
naredila izračun, ki je pokazal, 
da je ravno detektivska dejavnost 
med najmanj zasedenimi tržni-
mi nišami v Sloveniji. Po drugi 
strani živimo v času informacij-
ske družbe in cena informacij ter 
podatkov je vedno večja in vedno 
več jih stranke potrebujejo. To 
sem spoznala tudi skozi poslovno 
svetovanje na področju informati-
ke in informacijske varnosti, kjer 
so se vedno pojavljale zahteve po 
storitvah strokovnjakov poizvedo-
valne dejavnosti.

Po podatkih IPIS-a je v Sloveniji 
okoli 181.000 poslovnih subjektov, 
od tega okoli 78.000 pravnih sub-
jektov kot so d.o.o., d.n.o., k.d., 
d.d., zavodi in drugo, okoli 71.000 
samostojnih podjetnikov in okoli 
1.000 odvetnikov ter odvetniških 
družb. Doslej je bilo podeljenih 
114 licenc, članov DeZRS pa je 
le 69, pa še od teh jih polovica 
menda ni aktivnih in mnogim de-
tektivstvo ne predstavlja edinega 
vira zaslužka, saj imajo še druge 
dejavnosti ali pa pokojnine.

Če se malo poigramo s temi 
številkami, dobimo osupljive re-
zultate, ki potrjujejo tezo, da je 
tržna niša na področju detektiv-
ske dejavnosti še zelo prazna.

Konkurenčnost se ne skriva v ceni …

Slovenija – velika tržna 
niša detektivov
Helena Dvoršak

Jimmie Mesis, lastnik največje 
ameriške detektivske revije. Foto: A.D.
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Glede na število pravnih sub-
jektov dobimo razmerje 1 detektiv 
na 2.623 poslovnih subjektov. Če 
upoštevamo, da 25 odstotkov po-
slovnih subjektov iz kakršnegako-
li razloga ni aktivnih (preostane 
135.750 aktivnih poslovnih sub-
jektov) in da od 69 detektivov le 
35 opravlja dejavnost, je razmerje 
1 detektiv na 3.878 poslovnih sub-
jektov. 

Nadalje imamo skupno okoli 
900 aktivnih odvetnikov in od-
vetniških družb, pri čemer je raz-
merje bodisi 1 detektiv /13 odvet-
nikov, če upoštevamo vse člane 
zbornice, ali pa 1 detektiv /25 
odvetnikov, če upoštevamo le 35 
aktivnih.

Tudi razmerje med prebival-
stvom in detektivi ni nezane-
marljivo. Tako pride v Sloveniji 
na enega detektiva 28.985 pre-
bivalcev, ob upoštevanju vseh 
69 članov zbornice, ob upošteva-
nju zgolj 35 aktivnih detektivov 
pa na vsakega detektiva pride 
57.143 prebivalcev. Torej celo 
Celje, Novo mesto ali Gorica na 
enega samega detektiva! To so 
številke, ki jih dosegajo le redke 
države, zlasti pa ne tiste, kjer je 
detektivstvo močno razvito (An-
glija, ZDA). Si zamišljate, kako bi 
morali garati, da bi opravili vse 
delo, ki se ponuja?

Kljub temu, da so številke iz-
jemno vzpodbudne in nakazujejo 
ogromen tržni prostor, je potreb-
no upoštevati kratko tradicijo 
detektivstva v Sloveniji in neza-

Udeleženci 
seminarja o trženju 
v Birminghamu.
Foto A. Dvoršak

vedanje prebivalstva in poslovnih 
subjektov, kaj vse jim lahko nudi 
detektiv ter nenazadnje tiho pri-
stajanje odgovornih, da detektiv-
sko delo opravljajo ne-detektivi, 
denimo laično preverjanje bol-
niških staležev, preverjanje dela 
varnostnih služb, delno tudi pre-
verjanje zavarovalniških škod ozi-
roma goljufij itd.

Prav tako je potrebno kot za-
viralni moment upoštevati delo 
na črno in nelojalno konkurenco 
detektivov, ki so vrnili licence in 
nadaljujejo s svojo dejavnostjo 
nezakonito (zadostuje pogled v 
telefonski imenik in na spletne 
strani) in tiste, ki licence sploh 
nikoli niso imeli, a so si po upo-
kojitvi v policiji ali varnostno ob-
veščevalnih službah poiskali delo 
v poizvedovalni dejavnosti, ki jo 
opravljajo nezakonito za določene 
pravne subjekte po pogodbah o 
delu ali za ožje zasebne kroge, v 
katerih kroži njihovo ime.

Prednost, ki je poleg obsežnega 
poslovnega okolja prisotna v Slo-
veniji, je tudi, da le redki detektivi 
aktivno tržijo svoje storitve in da 
večina ne obvlada tržnih prijemov 
ter niti nima interesa po večanju 
obsega dela. Prav tako večina ne 
ve, da je le ozka specializacija ti-
sta, ki prinaša dober zaslužek in 
vedno nove stranke. Je kdo speci-
aliziran za poizvedbe v zdravstvu, 
ki je izjemna tržna niša že tudi 
pri nas, saj je vse več tožb zoper 
zdravnike in zdravstvene ustano-
ve zaradi domnevno neustrezne-

ga ravnanja, ki pa 
ga mora bivši upo-
rabnik zdravstvenih 
storitev dokazati? 
Brez strokovne pod-
pore specializirane-
ga detektiva je to 

bolj težko. Tako so še vedno od-
prte mnoge tržne niše, ki pa jih 
bodo zasedli tisti, ki bodo vedeli, 
da stranka ne potrebuje vrhunsko 
izobraženega strokovnjaka, ki ima 
na grbi kopico funkcij od članstva 
v svetu šole do predsedovanja 
gobarskemu ali filatelističnemu 
društvu, kar mnogi poudarjajo 
v svojih ponudbah potencialnim 
strankam, pač pa detektiva, ki 
ima dovolj časa, da se ji bo posve-
til in zanjo kakovostno opravil do-
ločeno storitev, ki jo bo tudi pri-
merno zaračunal. Če ga najame 
za preverjanje bonitet konkuren-
ta, ima vso pravico pričakovati, 
da detektiv obvlada branje poslov-
nih izkazov tudi med vrsticami, 
da ve, kje mora iskati šibke točke 
in kje prednosti konkurenčnega 
podjetja. 

Dokler ima stranka občutek, 
da je za svoj denar dobila več, kot 
je plačala, se detektivu ni bati, 
da jo bo izgubil, pač pa je lahko 
prepričan, da ga bo priporočila še 
drugim in da mu bo posel cvetel, 
kljub na videz visoki urni postav-
ki in kljub temu, da v ponudbi ne 
navaja vseh svojih funkcij, seda-
njih in minulih, pač pa le koristi, 
ki jih bo stranka imela od njega.

Na koncu pa še retorično vpra-
šanje: »Imate poslovni načrt in 
ali ga uresničujete?« Stopite pred 
ogledalo, si odgovorite in pomisli-
te, kaj lahko še storite, da boste 
še bolj uspešni oziroma ali sploh 
hočete biti uspešni in ali je veča-
nje števila strank ter urne postav-
ke res tisto, kar si želite? Ljudje 
smo različni in vsak ima svoje 
želje. Pred leti sem nekje prebra-
la izjavo detektiva, ki je dejal, da 
je njegovo poslanstvo pomagati 
revnim in da bo delal vse zastonj 
ali napol zastonj. Tak poslovnega 
načrta ne potrebuje, na srečo pa 
tudi ni konkurent tistim, ki detek-
tivstvo jemljejo kot resno dejav-
nost, ki mora prinašati spodoben 
dobiček, tudi če nekaj primerov 
rešijo za siromake brezplačno.
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Konec septembra je bila v Ko-
penhagnu skupščina NO Interna-
tionale Kommission der Detektiv-
Verbande (daje IKD), katere sva 
se kot predstavnika naše Detek-
tivske zbornice udeležila predsed-
nik Janko Trivunovič in članica 
UO Mateja Petač Jug. Na tej 
skupčini so sprejeli Detektivsko 
zbornico Republike Slovenije v 
polnopravno članstvo IKD. 

Skupščine so se udeležili še de-
legati Velike Britanije, Nemčije, 
Danske, Norveške, Avstrije, Fran-
cije, Latvije kot član posameznik, 
predstavnik Španije se je opravi-
čil, predstavniki Madžarske, pa se 
vabilu niso odzvali.

G. Tony Immosi iz Anglije, 
generalni sekretar, je po uvodnem 
pozdravu seznanil udeležence z 
dnevnim redom, in po pregledu 
prisotnosti in izostankov pred-
stavil našo prošnjo za sprejem v 
IKD. Podpredsednik IKD g. Ge-
orge Hirtl iz Avstrije, je prisotne 
seznanil, da je Slovenija predloži-
la popolno dokumentacijo, ki se 
zahteva za sprejem v članstvo in 
da glede formalnih zahtevkov za 
sprejem, Slovenija v celoti izpol-
njuje predpisane pogoje, saj ima 
dejavnost urejeno z zakonodajo, 
ima Kodeks poklicne etike, kot 
tudi licence, kar je razvidno iz v 
celoti prevedene navedene doku-
mentacije, ki je bila pravočasno 
posredovana IKD. Blagajnik IKD 
je potrdil, da so tudi finančne ob-
veznosti naše zbornice v celoti 
poravnane. Letna članarina znaša 
450 EUR in jo je DeZRS že porav-
nala. Ker so bili formalni pogoji 
izpolnjeni, je delegat Norveške 
predlagal, da pred glasovanjem 
delegacija Slovenije odgovori na 
morebitna vprašanja ostalih dele-
gatov. Delegate je zanimalo, kako 

je pri nas urejena 
dejavnost z zako-
nom, koliko članov 
imamo, kakšni so 
pogoji za pridobitev 
licence, kako pote-
ka izpit za prido-
bitev licence, ali se 
zahteva predhodno 
izobraževanje de-
tektivov in kako je 
glede opravljanja 
detektivske dejav-
nosti za detektive držav članic 
EU. Nato je bil predlog za spre-
jem Slovenije kot polnopravne 
članice IKD dan na glasovanje in 
soglasno sprejet. 

Naša zbornica bo predstavljena 
na spletni strani IKD http://www.
i-k-d.com/. Na vprašanje podpred-
sednika IKD, kdo naj nastopa kot 
delegat naše zbornice v IKD in s 
tem tudi naveden na spletni strani 
IKD kot naš delegat, ki je v celoti 
odgovoren za sodelovanje z IKD, 
komunikacijo z IKD in njenimi 
članicami in IKD ter našo zbor-
nico, pripravo potrebnih poročil, 
obveščanjem IKD o spremembah, 
ki se nanašajo na detektivsko de-
javnost v Republiki Sloveniji, ude-
ležbo na skupščinah in srečanjih, 
je predsednik Trivunovič predla-
gal, da naj bo to predsednik naše 
zbornice, se pravi Janko Trivuno-
vić, kar je gospod Hirtl vzel na 
znanje. 

G. Hirtl je pojasnil, da imamo 
od 01. 10. 2006, vsi člani Detek-
tivske zbornice Slovenije pravico 
do uporabe logotipa IKD, na vi-
zitkah, dopisih, računih, spletnih 
straneh, pri čemer se ne sme 
spreminjati barve in oblike logo-
tipa. Logotip se lahko poveča ali 
pomanjša, vendar v enakem soraz-
merju stranic, kot je to v original-

nem logotipu. Gospod Trivunović 
se kot delegat Slovenije zavezal, 
da bo IKD posredoval tudi logotip 
naše zbornice v elektronski obli-
ki zaradi potreb urejanja spletne 
strani IKD, kot tudi, da bo redno 
obveščal IKD o spremembah v 
zvezi z detektivsko dejavnostjo v 
Republiki Sloveniji in aktivno so-
deloval z zbornico in njenimi čla-
ni. Nadalje nam je bilo pojasnje-
no, da je skladno s sklepom IKD, 
jezik, ki se uporablja na srečanjih 
in skupščinah IKD in v korespon-
denci z IKD, angleški jezik. 

Naslednja skupščina bo pred-
vidoma 2007 v Nemčiji. Slovenija 
bo imela pravico do glasovanja 
preko svojega navedenega delega-
ta in sicer ima en glas, četudi se 
skupščine udeleži več njenih de-
legatov. 

Podpredsednik g. Hirtl je pred-
stavil še osnutek skupnih mini-
malnih standardov in definicij. 
Ker predlogi še niso usklajeni 
oz. delovna skupina o tem še ni 
dokončno odločala, bodo delegati 
posamičnih članic prejeli besedi-
lo, ko ga bo delovna skupina IKD 
potrdila. 

Spletna stran EC: http://ec.eu-
ropa.eu/internal_market/qualifi-
cations/links_en.htm#proforgani-
sations.

Kongres Internationale Kommission der Detektiv-Verbande

IKD v Kopenhagnu
Mateja Jug Petač
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Želji do dela ter raziskovanja v 
zasebnovarnostni dejavnosti sta 
me pripeljali do vpisa na Fakulte-
to za policijsko – varnostne vede. 
Študij na »naši« fakulteti vseka-
kor da diplomantom življenjsko 
širino, omogoči razvoj sposobno-
sti strokovno – analitičnega raz-
mišljanja in predstavlja obenem 
dobro podlago za nadaljnje izob-
raževanje. Glede na lastne, pozi-
tivne izkušnje tako s programom, 
kakor tudi s predavatelji definitiv-
no priporočam študij na omenjeni 
fakulteti. A kljub temu obstaja še 
druga plat medalje, katero pred-
stavlja težka zaposljivost s stro-
kovnim naslovom »diplomirani 
varstvoslovec«. Ob navedenem se 
nekako nikoli ne morem vzdržati 
pripombe, da mnogo ljudi prema-
mi ravno naziv »naše« fakultete 
oziroma beseda kriminalist, de-
tektiv ter predstave tovrstnega 
dela, ki so večinoma rezultanta 
podob, povzetih iz filmov in na-
nizank, kateri pa bolj ali manj 
uspešno prikazujejo realnost kri-
minalističnega in detektivskega 
dela. Nato, pa po koncu študija 
nemalo kdo žalostno ugotovi, da 
si je izbrali napačen poklicni pro-
fil… Se moramo zahvaliti medi-
jem za ta pojav? Ali pa leži razlog 
v manjvrednostnem kompleksu 
nekaterih, ki mislijo, da bodo v 
uniformi oziroma z značko supe-
riorni člen družbe?

Zaradi navedenih pomislekov 
pozdravljam preimenovanje insti-
tucije v Fakulteto za varnostne 
vede. Seveda je namen v preime-
novanju tudi širina izobraževalne-
ga in raziskovalnega področja, ki 
vsekakor presega dosedanje po-
imenovanje, sploh pa po uvedbi 
novih izobraževalnih programov 
(štirje programi podiplomskega 

študija specializacije, magistrski 
študijski program).

V današnjem času dobiti služ-
bo, ki človeka izpolnjuje, ni lah-
ko… Sama imam to vizijo v za-
sebnovarnostni dejavnosti in v 
povezavi znanosti z operativnim 
delom. Veseli me, da je v Sloveni-
ji celotno področje zasebnega var-
stva (zasebno varovanje in detek-
tivska dejavnost) relativno mlada 
dejavnost, saj lahko to nekaterim 
predstavlja velik izziv, predvsem 
kot izhodišče za prizadevanja za 
pozitiven razvoj dejavnosti. Vse-
kakor pa je potrebno za to pose-
dovati enormne količine vztrajno-
sti, natančnosti, odločnosti, volje 
ter seveda veselja do le – tega. Če 
predpostavljamo, da bo tovrstno 
delo dobro opravljeno, vsekakor 
to zahteva celega človeka. 

Morda bo kdo porekel, da smo 
mi, mladi, morda malo preveč uto-
pični v svojih zanimanjih, zanosu 
in elanu. A vendarle Vas vprašam: 

Ali je starost merilo za modrost? 
In vprašam Vas, kdo je v preteklo-
sti dosegal rezultate na področju 
razvoja znanosti nasploh? Tisti, ki 
so bili dovolj pogumni in so imeli 
dovolj energije ter zagona. Pove-
dati hočem, da v tej dejavnosti ne 
moremo brez starejših, izkušenih 
detektivov, a vendarle se je kljub 
temu potrebno zavedati, da smo 
nujno potrebni tudi mlajši, saj 
lahko le zavzet podmladek pelje 
dejavnost v svetlo prihodnost.

Kakor vemo, je v informaciji 
moč, ravno tako pa se moramo 
zavedati tudi, da je moč v znanju 
in da je naložba v znanje naložba 
v prihodnost, takšna prihodnost 
pa je a priori temelj za razvoj. Člo-
vek, ki misli, da je sam sebi dovolj 
in da poseduje dovolj znanja, se 
krepko moti… »Vem samo to, da 
nič ne vem.« Sokrat je imel v mar-
sikaterem pogledu prav, tudi ko je 
izjavil: »Neraziskano življenje ni 
vredno življenja.« … in tisti, ki ga 
ni strah dela in bi rad posvetil živ-
ljenje raziskovanju novega in raz-
voju ter se ob tem nenehno izpo-
polnjeval, je v tovrstni dejavnosti 
definitivno na pravem naslovu.

Cogito, ergo sum

Pogledi sveže diplomantke in novopečene detektivke

Kritika uma
Bernarda Škrabar

Kruta umora dveh detektivov

V Madridu je sprehajalec konec novembra našel 
moško truplo z razbito glavo, zavito v plastično vrečo. 
Izkazalo se je, da je umorjeni 45-letni zasebni detektiv 
Luis Hernández Bustamante, 4, ki je bil ubit med 
opravljanjem detektivskega dela. Preiskava še poteka, 
policiji izdatno pomagajo njegovi detektivski kolegi. 
Umor povezujejo z njegovo preiskavo narko mafije. To 
je prvi umor zasebnega detektiva v Španiji.

Nekako istočasno je bil v Angliji aktualiziran tudi 
umor zasebnega detektiva Daniela Morgana, ki so 
ga našli v Londonu leta 1987 s sekiro zasajeno v gla-
vo. Morgan je pred smrtjo govoril o korupciji v neka-
terih policijskih vrstah. Preiskava, ki so jo uvedli, je 
doslej vedno obtičala na mestu in umor nikoli ni bil 
pojasnjen, prav tako pa ne ovržene govorice, da je bil 
detektiv na vroči sledi policijske korupcije.

A.D.
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Iz prakse za prakso

Detektiv – pooblaščeni vročevalec 
Janko Trivunović

Mednarodna dejavnost

PODPISAN 1. MEDNARODNI 
SPORAZUM
Janko Trivunović

Po več kot letu dni dogovarjanja, dopisovanja, iz-
menjave mnenj itd. smo s kolegi iz Republike Mad-
žarske dne 11. in 12. maja 2006 v Debercenu na 
Madžarskem podpisali 1. Mednarodni sporazum o 
pospešitvi dejavnosti detektivov Detektivske zbor-
nice Republike Slovenije (DeZRS) in Strokovne 
zbornice Republike Madžarske za varovanje oseb 
in premoženja in zasebne detektive (SzVMSzK).

Podpis sporazuma predstavlja nujnost nadalj-
njega razvoja strokovnega sodelovanja med zaseb-
nimi detektivi obeh držav, na podlagi enakoprav-
nega sodelovanja. Pri vsem tem je pomembno, da 
se vodstvo zbornice zaveda pomembnosti medna-
rodnega sodelovanja in povezovanja z združenji iz 
sosednjih držav, kar je potrebno nadaljevati.

Podpisa sporazuma so se udeležili predsednik 
zbornice Janko Trivunović, član Ludvik Ritu-
per in Mateja Petač Jug.

Predsednik 
Janko Trivunović 

in detektiv Ludvik 
Rituper podpisujeta 

sporazum 

Na podlagi Pravilnika o po-
gojih, ki jih morajo izpolnjevati 
osebe za opravljanje vročanja in o 
pravilih za njihovo delovanje (Ur. 
list RS, št. 32/2000), detektiv ali 
detektivska družba lahko pridobi 
dovoljenje za opravljanja dejavno-
sti vročanja in sicer pod pogoji iz 
3. člena navedenega Pravilnika.

Ob pridobitvi dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti vročanja, 
detektiv dobi tudi izkaznico po-
oblaščenega vročevalca, ki mu jo 
izda Ministrstvo za pravosodje.

Detektiv kot pooblaščeni vro-
čevalec nastopa le takrat kadar 
opravlja vročanje sodnih pisem, 
bodisi v pravdnem ali kazenskem 
postopku, torej samo za potrebe 
sodišč. V drugih primerih, kadar 

vročanje odrejajo drugi organi 
(podjetja) pa se detektiv ne sme 
sklicevati na izkaznico pooblašče-
nega vročevalca temveč nastopa 
kot detektiv.

Detektiv kot pooblaščeni vro-
čevalec je na podlagi 118. člena 
Zakona o kazenskem postopku 
in 142 član Zakona o pravdnem 
postopku upravičen do pridobitve 
podatkov o stalnem in začasnem 
bivališču ter zaposlitvi oseb, ka-
terim je potrebno vročiti sodno 
pisanje.

Največ težav detektivi imajo, ko 
pridobijo izkaznico pooblaščenega 
vročevalca in so vpisani v register 
pooblaščenih vročevalec, s strani 
sodišča pa ne dobivajo sodnih po-
šiljk. Nekatera sodišča, predvsem 

kazenski oddelki opravljajo vroča-
nja preko detektivov, vendar tu 
je še veliko prostora za dobre in 
iznajdljive detektive. V zadnjem 
času pa tudi Okrajna sodišča, Od-
delki za prekrške, opravljajo vro-
čanje preko detektivov, tako da 
je to za nekatere detektive dobra 
tržna niša. 

Novim detektivom, ki želijo 
opravljati dejavnost vročanja sve-
tujem, da po pridobitvi izkaznice 
pooblaščenega vročevalca in vpisu 
v register pooblaščenih vročeval-
cev, navežejo stik z vodji Okrož-
nih in Okrajnih sodišč, vsemi 
njihovimi oddelki in jih dodatno 
seznanijo, da opravljajo vročanje 
sodnih pošiljk. Želim vam veliko 
uspehov pri vročanju. 
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V Republiki Madžarski je po 
spremembi političnega sistema in 
tranziciji prišlo do delovanja raz-
nih varnostnih zasebnih služb in 
do zasebnih preiskovalcev, ki pa 
zakonsko niso bila urejena oz. je 
njihovo delovanje urejalo več zako-
nov. Danes imajo že preko 1500 de-
tektivov, ki svoji zbornici plačujejo 
letno članarino okoli 73 eurov.

Leta 1998 je bila z zakonom 
ustanovljena Strokovna zbornica 
Republike Madžarske za varova-
nje oseb in premoženja, ter zaseb-
ne detektivske dejavnosti. Zborni-
ca ima svoje terenske izpostave v 
Budimpešti in v 16 županijah, v 
ustanavljanju je še v 4 županijah.

Zbornico vodi predsednik Mi-
hálj Vörösmarti. Predsedstvo 
zbornice sestavljajo predsednik in 
podpredsedniki, ki so odgovorni 
za določena področja. Zbornica 
ima strokovne službe in delovna 
telesa, ki pripravljajo in spremlja-
jo posamezno dejavnost in sode-
lujejo pri nastajanju ter sprejemu 
zakonodaje.

V letu 2005 je bilo na Madžar-
skem vključeno v zbornico 1574 
zasebnih detektivov, od tega jih je 
1203 aktivnih in 371 članstvo mi-
ruje. V zbornici je za delo zasebnih 

Na Madžarskem so prikazali najrazličnejše naprave 
za prisluškovanje ...

... ki se jih da uspešno odkrivati 
s specialno aparaturo Oscor ... 

detektivov odgovoren podpredsed-
nik zbornice Tibor Csatári.

Zasebni detektiv na Madžar-
skem je lahko madžarski držav-
ljan1, ki ni v kazenskem postopku, 
ni kaznovan za določena kazniva 
dejanja, vreden splošnega zaupa-
nja, ima fakultetno izobrazbo in 
strokovni izpit. Strokovnega izpi-
ta so oproščeni kandidati, ki so 
končali policijsko ali drugo var-
nostno akademijo. Strokovni izpit 
morajo kandidati sami financirati 
in je za njihove razmere zelo drag, 
okoli 130.000,002 forintov. Letna 
članarina za zasebne detektive je 
20.000,00 forintov.

Detektivsko izkaznico izda in 
delo zasebnemu detektivu odobri 
teritorialna policijska kapitanija 
za dobo 5 let in se nato podaljšu-
je. Poleg omenjene izkaznice mora 
imeti še izkaznico Strokovne zbor-
nice za varovanje oseb in premo-
ženja, ter detektivske dejavnosti, 
ki je veljavna, če je poravnal letno 
članarino do 31. marca v tekočem 
letu. Zasebni detektiv se mora iz-
kazovati z obema izkaznicama.

Delo lahko opravlja, če ima z 
naročnikom sklenjeno pisno po-
godbo. Na podlagi tega lahko 
tudi zaprosi za določene podatke 

iz evidenc, ki jih vodijo državni 
organi, predvsem policija.

Na Madžarskem je dovoljeno 
opravljati detektivsko dejavnost 
tudi tujim detektivom, ki imajo 
detektivsko izkaznico svoje matič-
ne države, vendar samo v sode-
lovanju z Madžarskim zasebnim 
detektivom.3

V letu 2004 je zbornica orga-
nizirala I. konferenco zasebnih 
detektivov na Madžarskem, ki 
se je odvijala v Szegedu. Junija 
2005 je bila II. konferenca v Za-
laegerszegu, kjer je bilo prisotnih 
120 zasebnih detektivov. Na kon-
ferenci sem bil prisoten in sem 
predstavil organiziranost detek-
tivov v Sloveniji. Prisostvoval je 
še Welner Machacek iz Avstrije 
in delegacija romunske detektiv-
ske zbornice, ki jo je vodila Ma-
ria Bumbaru. Namen konference 
je bil, udeležence seznaniti z ak-
tualnimi zadevami na področju 
zakonodaje , ki opredeljuje delo 
detektivske dejavnosti, kakor tudi 
družabno srečanje, itd.

Konec leta 2005 so na Madžar-
skem sprejeli dopolnilo zakona, ki 
urejuje detektivsko dejavnost in 
bo začel veljati drugi polovici leta 
2006. O novostih ob drugi priliki. 

Detektivsko na Madžarskem

Veliko detektivov in dobro 
organizirana zbornica
Ludvik Rituper

1) Tako določa njihov zakon, ki še ni usklajen z EU 
zakonodajo (op. ur.)

2) 1 EUR = 275.846 HUF, 130,000.00 HUF= 470.651 
EUR, 20,000.00 HUF = 72.4340 EUR (tečaj 28. 
8. 2006, op. ur.)

3) To je v nasprotju z EU direktivo o prostem pre-
toku ljudi, dela in kapitala in tudi sodna praksa 
EU sodišča ne podpira takih rešitev – Case C-
355/98 Commission of the European Communi-
ties v Kingdom of Belgium (op.ur.)



D E T E K T I V

9 1 - 2  /  2 0 0 6

Nekaj detektivov iz različnih 
držav, se je konec devetdesetih 
let zavedlo globalizacije tudi na 
področju poizvedovalne in var-
nostne dejavnosti in se odzvalo 
pobudi Francoza Alaina Berni-
erja po združevanju Evropskih 
detektivov v enoten ceh, ne glede 
na geografsko lokacijo. Iz nefor-
malnih povezav, ki smo jih imeli 

tujih detektivov in 
varnostnih služb na 
svojem ozemlju, kar 
je sicer v naspro-
tju z EU direktivo 
o prostem pretoku 
blaga in storitev.

To je privedlo 
do že omenjenega 
združevanja, ki je 
bilo formalizira-
no na I. kongresu 
EU detektivov leta 
2000 v Strasbourgu. Kasneje so 
se kongresi vrstili v različnih 
državah, krog privržencev EU 
zamisli detektivstva se je širil. 
Srečali smo se v Madridu, Parizu, 
Londonu in začetku marca letos 
že na V. kongresu EU detektivov, 
ki je bil ponovno v EU Parlamen-
tu v Strasbourgu. Običajno je na 
kongresih med 120 do 200 udele-
žencev iz 14 do 18 držav, letos iz 
petnajstih, saj so prišli celo kolegi 
iz Izraela.

Slovenski detektivi v tem giba-
nju uradno nismo zastopani, (sam 
sem v njem kot polnopraven član 
angleškega detektivskega zdru-
ženja, (DeZRS mi kljub predlogu 
in dejstvu, da vse stroške v zvezi 
z udeležbo krijem vedno sam, ni 
dala pooblastila, da jo formalno za-
stopam), čeprav v EU zelo visoko 
cenijo našo zakonsko regulativo, ki 
ureja področje detektivstva. Velja 

prepričanje, da je na določenih po-
dročjih več korakov pred drugimi 
sorodnimi zakonodajami, da pa na 
nekaterih področjih za prav toliko 
zaostaja za njimi, predvsem na po-
dročju možnosti oblikovanja kapi-
talskih detektivskih družb.

Z evropske perspektive lahko 
ugotavljamo, da so snovalci de-
tektivskega zakona imeli srečno 
roko že na začetku, ker so vanj 
vnesli člene, ki so še danes odlič-
na podlaga za detektivsko delo. A 
to spoznaš šele, ko preskočiš do-
mači plot in ga začneš primerjati 
z zakonodajo drugih EU držav in 
Izraela, kjer je pot do licence naj-
trša in traja 3 do 8 let. 

V Svetu EU detektivov deluje-
mo detektivi iz Francije, Španije, 
Italije, Irske, Danske, Norveške, 
Švedske, Finske, Latvije, ki neka-
ko nosi prapor še preostalih dveh 
Baltskih držav Litve in Estonije, 
Velike Britanije, Madžarska pa je 
zaenkrat še bolj opazovalka, če-
prav ima zelo močno združenje 
varnostnih in detektivskih agencij 
in se je tedanji sekretar njihovega 
združenja Ferenc Esztergalyos 
udeležil IV. kongresa v Londonu. 
Slovenija je obravnavana kot čla-
nica, čeprav uradno ni izrazila 
te želje in ne pošilja delegata na 

5. Kongres detektivskih asociacij EU v Strasbourgu 

Evropsko povezovanje detektivov
Andrej Dvoršak

5. kongres Sveta EU detektivov je bil letos v evropskem 
parlamentu v Strasbourgu. Foto: Warren Levicoff

Francoz 
Alain 
Bernier je 
pobudnik 
združevanja 
EU 
detektivov 
Foto: A. D.

Don Javier 
E. Iglesias 
Asuar, bivši 
predsednik 
španskega 
združenja 
detektivov 
(APDPE)
Foto: A. D.

detektivi iz različnih dežel EU, se 
je razvilo združenje Svet evrop-
skih detektivov (Conseil Euro-
péen des Détectives), kjer smo vsi 
enakopravni in kjer stremimo k 
istemu cilju – ustvarjanju čimbolj-
ših in približno podobnih pogojev 
za delo kateregakoli detektiva iz 
EU na območju katerekoli članice 
EU. Poleg Bernierja sta bila vsa 
ta leta med najaktivnejšimi še Ian 
Withers, soustanovitelj in bivši 
predsednik Svetovnega združenja 
poklicnih detektivov (WAPI) in 
Don Javier E. Iglesias Asuar, 
bivši predsednik španskega zdru-
ženja detektivov (APDPE).

Da je evropsko združevanje po-
trebno, se je izkazalo večkrat, ko 
so imeli posamezniki, ki so svojo 
poizvedovalno dejavnost opravljali 
izven meja matične države, veli-
ke nevšečnosti, kajti posamezne 
države, prednjačijo novo spreje-
te članice in Belgija, niso ali ne 
dopuščajo svobodnega delovanja 
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kongrese, a kot članice EU z eno 
boljših zakonodaj se ne spodobi, 
da bi jo obšli in tudi delovanje 
posameznika iz Slovenije ni ne-
opaženo. Zato je tudi na spletni 
strani organicacije http://www.
euro-detectives.org/fr/associati-
on/index.htm. 

Na rednih srečanjih, ki so spo-
mladi in jeseni in na tradicional-
nem neformalnem druženju v lon-
donskem pubu v Holbornu (vsako 
leto drugo soboto v decembru), 
poteka »brain strorming«, primer-
jamo zakonske rešitve, iščemo naj-
boljšo prakso in se dogovarjamo o 
skupnih nastopih in lobiranju. Pri 
tem smo običajno učinkoviti, saj 
smo detektivi nepogrešljivi v vseh 
zasebnih in poslovnih okoljih in 
imamo močne zveze tako v pred-
sedniških palačah, na dvorih, v 
parlamentih, univerzah in med vr-
hunskimi zvezdniki na eni strani 
ter državno administracijo, zdrav-
stvom in socialnim skrbstvom na 
drugi. Skupni imenovalec vsega 
tega je, da vedno in povsod sezna-
njamo kompetentne sogovornike 
z našimi težavami, predlogi, cilji 
in rezultati ne izostanejo. Seveda 
pa vedno delujemo usklajeno in s 
ciljem razvoja ter napredka dejav-
nosti in ne posameznika.

Naši predlogi se odražajo v več 
EU direktivah, ki se nanašajo na 
detektivstvo in detektivsko dejav-
nost ter pogoje dela, ki so bile 
sprejete na podlagi lobiranja.

Med cilji, ki si jih Svet EU detek-
tivov sedaj zastavlja so: poenotenje 
zakonodaje na področju detektiv-
stva v vseh članicah in približno 
izenačevanje pogojev za pridobitev 

detektivske licence, ki naj bi po-
tem veljala brez omejitev v celo-
tni EU. Drugo polje, kjer vlagamo 
veliko energije, je omogočiti vsem 
detektivom EU, da imajo približno 
enak dostop do podatkov, ki jih po-
trebujejo za svoje delo. Ravno tu je 
Slovenija vzgled skoraj vsem osta-
lim, saj imamo mi možnost vpo-
gleda v državne podatkovne baze, 
ki so večini EU detektivov v starih 
članicah popolnoma nedostopne 
po legalni poti.

Naslednje področje delovanja je 
priprava enotnega kodeksa poklic-
ne etike EU detektivov. Gremi, ki 
pripravlja kodeks je ugotovil, da je 
kodeks naše zbornice med tistimi, 
po katerih se splača zgledovati in 
je sprejemljiv za vsakega detekti-
va, ne glede na geografsko lokacijo 
na zemeljski obli. Pri tem sledi na-
čelu, da mora biti kodeks kratek, 
ne sme biti podaljšek zakona in da 
mora vsebovati določila, ki ščitijo 
detektiva kot posameznika, detek-
tivsko dejavnost kot ceh in stranke 
detektivov pred neetičnimi, nemo-
ralnimi in nepoštenimi detektivi.

Letos smo pripravili statut Sve-
ta EU detektivov, ki je bil poslan 
vsem članicam. Posredoval sem 
ga tudi DeZRS. Še vedno je v fazi 
predloga in nanj bo lahko tudi 
Slovenija dala svoje pripombe, če 
bo želela. Časa ima do prihodnje 
pomladi. Za sedaj ne kaže preve-
like vneme, morda tudi zato, ker 
besedilo ni prevedeno v slovenšči-
no in je zato tistim, ki odločajo 
nerazumljivo.

Ne nazadnje je Svet EU detekti-
vov kraj, kjer se srečujemo detekti-
vi iz cele Evrope in kamor pridejo 
tudi kolegi iz Izraela, ZDA ter dru-
gih neevropskih dežel, celo iz Fili-
pinov, Hong Konga, Južne Afrike, 
Komorskih otokov, Gane in Nige-
rije. Neformalen pretok informacij 
lahko marsikateremu detektivu 
prihrani nevšečnosti in celo zapor 
v kakšni eksotični deželi, kjer je 
detektivstvo strogo prepovedano, 
recimo v arabskih deželah.

Dana beseda med uglednimi 
detektivi, ki so prisotni na global-
ni ravni, velja več kot vse sodne 
odredbe in notarski zapisi skupaj. 
Morda je prav zato pot v te kroge 
precej ovinkasta in dolgotrajna, 
a možnost izobraževanja, prido-
bivanja informacij, naročil velikih 
korporacij in prijateljev, na koncu 
poplačajo trdo delo in zelo visok 
finančni vložek.

Jasno je tudi, da udeležbe na 
mednarodnih srečanjih, kjer so ob-
vezna formalna oblačila (smoking, 
večerne toalete, poslovne obleke) 
in zlasti brezhibno pogovorno in 
pisno znanje angleščine kot ključ-
nega občevalnega jezika, ne krije 
prav nobena od asociacij, ki jim 
pripadajo člani, četudi gre za pred-
sednike in funkcionarje združenj. 
Vsak si vse stroške plača sam in 
strošek ni le letalska karta in hotel 
visoke kategorije, je še veliko dru-
gih. Velja stališče, da tisti, ki kot 
detektiv ni sposoben voditi svoje 
detektivske agencije in zaslužiti do-
volj za udeležbo na mednarodnih 
in lokalnih srečanjih, pač ni spo-
soben delovati v korist kolegov in 
ceha. Tu je namreč kavelj: da ima-
jo vpliv tisti, ki so najbolj podjetni, 
ki imajo vizijo, strategijo in cilje 
ter voljo za njihovo uresničitev in 
ki se ne izgovarjajo, da so preobre-
menjeni z delom v svoji agenciji 
ter si istočasno dopuščajo plačeva-
nje stroškov za zastopanje lastnih 
združenj v tujini iz članarin in dru-
gih prilivov svojih asociacij. Zato 
delo v vsaki detektivski asociaciji 
ne pomeni zgolj neke imaginarne 
časti, ampak predvsem prispevek 
v skupno zakladnico detektivske 
industrije in delovanje v dobrobit 
drugih detektivov, ki mora dati 
vidne in otipljive rezultate.

Tik pred zaključkom redakcije 
sem izvedel, da bo 6. kongres EU 
detektivov predvidoma prvi te-
den junija prihodnje leto v kraju 
Martigny V Šici. Pričakujejo nad 
120 delegatov. Bo naša zbornica 
tokrat uradno prisotna?

Ian Withers, 
soustano-
vitelj in bivši 
predsednik 
Svetovnega 
združenja 
poklicnih 
detektivov 
(WAPI).
Foto A.D.
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Najpomembnejši vidni dogodek 
naše organizacije je letni banket, ki 
je bil letos v hotelu Hyatt Regency 
v Birminghamu. Na njem srečuje-
mo detektivi iz različnih okolji, z 
različnimi specializacijami, izkuš-
njami in znanji. Tu se izmenjujejo 
mnenja in sklepajo nova poslovna 
in osebna prijateljstva, dogovarja-
mo se o politiki združenja v prihod-
nje in o akcijah, ki jih je potrebno 
izpeljati. Letos se je tudi zamenjalo 
vodstvo. Novi predsednik je postal 
g. John Edwards.

WAPI na banketu podeli pri-
znanja najuspešnejšim članom, ki 
so predlagani in ki gredo skozi siti 
komisije za nagrade in upravnega 
odbora. Letos je bil za priznanje 
Barry Trigwell izstopajoči med-
narodni poizvedovalec leta pred-
lagan, (predloga sta bila iz ZDA 
in Nemčije), in kasneje potrjen 
g. Andrej Dvoršak, kot tretji de-
tektiv, ki je prejel to častno prizna-
nje za svoje delovanje. G. Dvoršak 
prihaja iz Slovenije kjer je detek-
tivska dejavnost sorazmerno mla-
da, vendar ima dobro podlago v 
lokalni zakonodaji, ki je objavljena 
tudi v angleščini, enako kot njihov 
poklicni kodeks, katerega poglavit-
ni avtor je bil letošnji nagrajenec, 
sicer aktiven na mednarodni ravni, 
kjer je dobro znan in uveljavljen.

Priznanje »The Barry Trigwell 
Outstanding International Inve-
stigator of the year« nosi ime po 
detektivu Barryju Trigwellu, ki 

ga ni več med nami. Umrl je pod 
roko kriminalca med opravljanjem 
detektivskih dolžnosti. V spomin 
na častnega detektiva je WAPI 
eno od treh nagrad (drugi dve 
sta: The Patrick Flynn Outstan-
ding UK Investigator of the year 
in The Frank Battes Outstanding 
Newcomer of the year) poimenoval 
po njem. G. Dvoršaku jo je izro-
čila gdč. Srah Trigwell, hčerka 
našega pokojnega kolega.

WAPI je ena večjih detektivskih 
organizacij s sedežem na Piccadi-
ly-ju v Londonu, ki deluje tako lo-
kalno kot globalno. Trenutno ima 
okoli 470 članov iz 35 držav. Gradi 
na načelu, da je bolje manj članov, 
toda takih, ki postavljajo kodeks 
poklicne etike, moralo in zakone 
na prvo mesto svojega delovanja.

Ideja za ustanovitev organizacije 
se je porodila g. Stuartu Wither-
su (na sliki v ozadju) leta 1999, ko 
se je Velika Britanija pripravljala 
na uvedbo licenciranja detektivov 
in drugih, ki delajo na področju za-
sebne varnosti. Organizacija je bila 
uradno predstavljena javnosti v za-
četku leta 2000. Glede na to, da v 
Angliji deluje ABI (Združenje bri-
tanskih preiskovalcev) že okoli 90 
let, je vsaka nova organizacija ob 
tolikšni tradiciji in popularnosti, 
tvegano početje. Izkazalo se je, da 
mnogi detektivi želijo organizacijo, 
ki bo odločno in brezkompromisno 
zastopala njihove interese pred dr-
žavnimi organi. 

WAPI je bila ustanovljena ob 
pravem času, da se je zoperstav-
ljala vladnim pobudam, ki jih je 
smatrala kot škodljive zasebnemu 
sektorju poizvedovalne industrije. 
Da smo lažje zastopali stališča 
članstva smo se povezali v Zdru-
ženje predstavnikov detektivov in 

skupaj z drugimi sorodnimi orga-
nizacijami nastopali kot sogovor-
nik administracije.

Kljub začetnim težavam, ko smo 
se morali dokazati, da so nas nam 
enake organizacije priznale in spre-
jele, smo uspeli, za kar gre zasluga 
ustanovnim in drugim članom, ki 
jim ni bilo žal lastnega denarja in 
časa za delo v WAPI in za skupne 
cilje vseh nas – poklicnih poizve-
dovalcev. Tako smo postali ključna 
organizacija v Angliji, ko gre za 
debato o licenciranju detektivov in 
zakonodajo, ki ureja to področje.

Čeprav oblasti licenciranje iz 
leta v leto odlagajo, ker še niso re-
šena vsa vprašanja, je to še vedno 
ena naših ključnih nalog in budno 
spremljamo, kaj se dogaja v zvezi 
s tem. Istočasno je pred nami že 
nova naloga, vzpostavljanje koncep-
ta in vplivanje na zakonodajo EU, 
da bo, kolikor je največ mogoče, 
usklajena in nam bo omogočala de-
lovanje znotraj celotnega prostora 
EU. Doseči moramo, da bodo zako-
nodaje omogočale, da bodo pogoji 
za dejavnost podobni. Pri tem so 
dragoceni vsi, ki so pripravljeni po-
magati in ki imajo široke horizonte. 
Tak je tudi slovenski detektiv An-
drej Dvoršak, ki je povezan z našo 
organizacijo od njenega začetka in 
se zaveda, da sta za razvoj dejav-
nosti pomembni močna lokalna in 
mednarodna mreža detektivov, ki 
delujejo v skladu z zakoni, ki mora-
jo biti taki, da nam delovanje sploh 
omogočajo. Bil je tudi med prvimi 
člani skupine UK2, ki je komple-
mentarni del WAPI in predstavlja 
stičišče detektivov vsega sveta. Da-
nes ima UK2 že nad 750 aktivnih 
članov, članstvo pa še narašča.

WAPI

Stičišče in zastopanje 
detektivskih interesov
Ian D. Withers 1

Gdč. Srah Trigwell izroča priznanje za 
dosežke detektivu Andreju Dvoršaku.
Foto: SF Digital

1) Bivši predsednik in soustanovitelj WAPI, 
lastnik 1st Priority Investignations
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Fakulteta za policijsko var-
nostne vede iz Ljubljane je letos 
organizirala VII. Dneve Varstvos-
lovja, ki so bili od 31. maja do 
2. junija na Bledu, poimenovani 
Raznolikost zagotavljanja var-
nosti. Dnevi varstvoslovja so že 
tradicionalno namenjeni srečanju 
diplomantom fakultete ter vsem 
strokovnjakom, ki se v slovenski 
policiji, na ministrstvih za notra-
nje zadeve, obrambo, pravosodje 
in v ostalih institucijah državne 
uprave, ukvarjajo z vprašanjem 
varnosti, kakor tudi v zasebnih 
varnostnih in detektivskih agen-
cijah, v lokalnih skupnostih ali 
v gospodarskih družbah, ki se 
ukvarjajo s vprašanjem varnosti, 
varovanja, skratka z vsebinami, 
ki spadajo v okvir varstvoslovja. 
K sodelovanju je tudi tokrat bila 
povabljena Detektivska zbornica 
Republike Slovenije in njeni čla-
ni: z referati, drugimi prispevki 
in udeležbo.

Cilj srečanja je bil predstaviti 
strokovni in širši javnosti najno-
vejša spoznanja in raziskovalne 
ugotovitve ter primere uspešnih 
prenosov znanj v prakso, omogo-
čiti neposreden stik med teoretiki 
in praktiki, ter pospešiti razgri-
njanje in reševanje aktualnih pro-
blemov na področju varstvoslovja. 

Najpomembnejši del srečanja so 
zagotovo predstavitve referatov, 
okroglih miz in delavnic. Pred-
stavljenih je bilo 121 prispevkov, 
organizirana je bila ena delavnica 
in tri okrogle mize.

Pomembne in zanimive so bile 
vse sekcije, zagotovo pa je bila za 
detektivsko dejavnost pomemb-
nejša sekcija Varnost v lokalni 
skupnosti, zasebno varovanje in 
detektivska dejavnost ter njihov 
vpliv na varnost poslovnih proce-
sov, z osmimi referati. Sekcijo sta 
vodila doc. dr. Tomaž Čas in 
mag. Sonja Kotnik. Edini član 
naše zbornice, ki je, kot vsako 
leto doslej, predstavil svoj referat, 
je bil Andrej Dvoršak, ki je sku-
paj z Bojanom Raduljem, sveto-
valcem uprave Petrola, predstavil 
referat z naslovom »Informacijska 
nesreča in skupina za ukrepanje v 
primeru informacijske nesreče«.

Poleg prispevkov v sekcijah so 
na letošnjih dnevih varstvoslovja 
izvedli tudi delavnico z naslovom 
Epistemološka vprašanja varstvos-
lovja, kjer so podrobneje osvetlili 
aktualna varstvoslovna vpraša-
nja, predvsem pa je bilo govora 
o varstvoslovju kot znanstveni 
disciplini.

Vsi, ki jih natančneje zanima 
katero od področij oziroma re-

feratov, se lahko 
s tem seznanijo 
v zborniku Dnevi 
Varstvoslovja, ki 
ga je izdala Fakul-
teta za policijsko 
– varnostne vede v 
Ljubljani. Priložen 
mu je tudi CDR z 
vsemi referati.

Dnevi varstvoslovja

Raznolikost 
zagotavljanja varnosti
Drago Kupnik

Delo je bilo organizirano 
v različnih sekcijah kot so:

• Kineziološke študije in njihov 
vpliv na varnostna vprašanja,

• Varnost v lokalni skupnosti, 
zasebno varovanje in detek-
tivska dejavnost ter njihov 
vpliv na varnost poslovnih 
procesov,

• Kriminalistično delo – foren-
zične študije,

• Sodobna vprašanja kriminali-
stičnega dela,

• Kriminološke študije in var-
stvoslovna vprašanja,

• Organizacija policijskega dela 
in njihov vpliv na počutje 
policistov,

• Penološke študije – socialne 
dimenzije spora,

• Policijske in vojaške mirovne 
operacije,

• Policijsko delo in skupnost,
• Policijsko delo – integriteta 

pooblastila in pritožbe,
• Policijsko operativno delo,
• Pomen obveščevalne, var-

nostne in vojaške dejavnosti 
pri zagotavljanju varnosti v 
družbi tveganja,

• Zagotavljanje kakovosti 
varnostne dejavnosti s po-
močjo izobraževanja in 
usposabljanja.

Mag. Sonja Kotnik, sovoditeljica 
sekcije. Foto A. D.

Foto A. D.
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Na seminarjih in delavnicah o 
detektivski fotografiji ti v prvih 
petih minutah vcepijo v glavo, 
da dober detektiv uporablja za 
evidentiranje dokazov zgolj takš-
ne fotoaparate in kamere, ki so 
splošno dostopni na trgu. To je 
pravilo tudi vseh vohunov, saj 
se nihče od njih ne predstavlja s 
svojo vohunsko izkaznico in tudi 
detektiv, ki bo po cesti mahal na-
okoli s svojo, ne bo kaj prida do-
segel v svojem poklicu. Vendar pa 
so danes »splošno dostopni« tudi 
aparati in kamere, ki smo jih ne-
koč gledali v filmih o nesmrtnem 
Jamesu Bondu, agentu 007. V 
naši zbornici pa te prestižne šte-
vilke tudi ni več med aktivnimi 
člani.

Dokler bo detektiv snemal s ta-
kim splošno dostopnim aparatom, 
ki ga ne bo skril v »tajnik« ne bo 
nič narobe. Poglejmo si nekaj di-
gitalnih modelov, ki so cenovno 
sprejemljivi tudi za žep kakega 
»nedeljskega detektiva«, ne samo 
profija, ki se s to dejavnostjo pre-
življa.

James Bond je imel fotoapa-
rat skrit v vžigalnik. Stara ideja, 
ampak še vedno vžge. Sedaj vam 
poštar prinese na dom lep kovin-
ski vžigalnik, kopijo legendarnih 
Zippo vžigalnikov, v katerem se 
skriva kitajska plastična digital-
na kamera. L'espion S (Špijon 
S po naše). 
Cena: v 
Hongkongu 
1 €, če jih 
kupiš 100, 
v Evropi do 
100 €, če 
kupiš eno. 
K a ko v o s t 

slike je za detektivsko rabo zado-
voljiva in ceni primerna. Uporab-
lja običajno AAA baterijo, kar ni 
nezanemarljivo.

Iz istih logov je druga, malo 
bolj resna »špijonska« kamera, 
L'espion XS. Tudi zelo miniatur-
na, ampak zelo uporabna. Njena 

cena v Evropi je do 500 € in bi-
stveno težje jo je dobiti. Težka je 
270 gramov, velika 72x52x21 mm 
z njo pa lahko posnamete do 99 
fotografij, odvisno od resolucije. 
Največja je zelo sprejemljivih 800 
x 600 pikslov, najnižja 352 x 288. 
Ima celo kopico nastavitev. Tako 
lahko nastavite kamero, da sama 
snema v časovnem zaporedju od 
1 do 90 minut. Če pa ne veste, 
kdaj naj snema, nastavite že vde-
lan IR senzor in ko se človek pri-
bliža kameri na razdaljo 5 m, ga 
samodejno posname. Snema tudi 
zvok, po želji tudi videoklip v for-
matu avi.

Še ena igrača za velike fante 
utegne biti zanimiva za katerega 
od detektivov: mini kamera, ki je 
v bistvu obesek za ključe. Ima celo 
vrsto različnih možnosti snema-
nja, uporablja, enako kot prejšnji 
dve, baterijo AAA. Vse tri imajo 
enake gonilnike, ki so na prilo-
ženih CDR. Cena tega obeska za 
ključe je do 80 EUR s poštnino 
vred in je kar precej razprostra-
njen po Evropi.

Med bistveno bolj resne in se-
veda dražja digitalne kamere pa 
spadata Panasonic SV AS10 in 
Fuji Z2.

Panasonic SV AS10 je tako 
rekoč standardni spremljevalec 
vseh vidnejših kolegov v svetu, ki 
se ukvarjajo z nadzorom (sureveil-
lance). Gre za zelo tanko elektron-
sko zadevico, ki jo spraviš v prsni 
žep srajce, od koder prav nedolž-
no grela objektiv, za katerim se 
skriva elektronika, ki omogoča 
digitalno fotografijo do 2 milijona 
piksov, snemanje zvoka in video-
klipov, ki jih omejuje le velikost 
spominske kartice SD, lahko po-
slušate tudi MP3 glasbene zapise 
in to celih 10 ur brez dodatnega 
polnjenja baterije. Izpraznjeno ba-
terijo napolnimo v dveh urah in 
je uporabna za okoli 110 posnet-
kov ali dobro uro snemanja videa. 
Ključ priljubljenosti te kamere je 
njena majhnost, neopaznost, zlasti 
pa možnost obračanja objektiva za 
celih 270 stopinj. Ga ni, ki bi vam 
pripisal, da ga snemate naravnost 
v obraz z metra in pol, ko kamero 
obrnete v tla in objektiv navzgor!

Kamero je izredno težko dobiti 
na evropskem tržišču, čeprav jo 
je Panasonic začel prodajati šele 
leta 2004. Tudi v ZDA je precej 
redka, a jo je vsaj možno dobiti, 
cene pa se gibljejo od 150 do 500 
EUR in je ena redkih kamer, ki 
rabljena dosega dvakratno do tri-
kratno ceno nove. V Nemčiji sem 
spoznal lastnika detektivske agen-
cije, ki ima dvajset teh kamer, če-
prav ima agencija le tri detektive. 
Če se kje pojavi, tisti, ki jo že ima-
jo in jo poznajo, takoj planejo na-
njo in jo kupijo »na zalogo«, če se 

Digitalna fotografija

Od vohunskega do 
družinskega fotoaparata
Andrej Dvoršak
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jim prva pokvari, kar je lastnost 
vseh digitalnih kamer.

Fuji Z2 se ponaša s silnimi mi-
lijoni pikslov in celo 3x optičnim 
zoomom, pri čemer pa se objek-
tiv ne podaljša. Je zelo priročna, 
velika ravno dovolj, da jo lahko 
spraviš v škatlico cigaret. Njena 
ključna prednost pred ostalimi je, 
da ima izredno občutljiv senzor, 
ki je enakovreden filmu z občut-
ljivostjo 1600 ASA. To pa pome-
ni, da lahko z njo snemate v zelo 
mračnih prostorih, v gledališču, 
operi, hotelskih lobijih pod ulično 
svetilko itd. Pri nas jih je poleti 
prodajal Harwey Norman, naza-
dnje po 59.990 SIT. Verjetno se bi 
dobile še kje, saj je to nov model. 

Obe Panasonic SV AS 10 in Fuji 
Z2 dajeta precej dobre posnetke, 
ki pa zaostajajo denimo za Cano-
nom PowerShot S3 IS, ki je ena 
od izbir resnega detektiva, ki bo 
raje kot od blizu, slikal od daleč. 
Canon S3 ima namreč 12x zoom, 
ki doseže vrednost 420 mm, če ga 

primerjamo z objektivi analognih 
fotoaparatov s 36 mm filmom. Po-
leg tega ima še stabilizator slike in 
še veliko drugega, kar povprečni 
detektiv ne bo nikoli potreboval. 
Zadostuje, da vključi aparat, posta-
vi gumb na AVTOMATIC ali P in 
S3 bo poskrbel za vse ostalo. No 
ja, nameriti ga mora proti objektu, 
ki ga slika in naravnati zoom, če 
želi. Na trg je prišel konec juni-
ja. Ker je moj Olympus 2100 UZ z 
10x zoomom star že 6 let in je bil 
že dvakrat v popravilu, vsako po-
pravilo pa je dražje kot nova kom-
paktna kamera, sem kupil Canon 
S3. Prednost pred konkurenco 
sem mu dal zaradi baterij, ki jih 
dobiš na vsakem vogalu, čeprav 

ima konkurenca boljši objektiv in 
tudi stabilizator slike. Izkazalo se 
je, da je izvrsten, da so posnetki 
odlični, a le čez dan, da pa ponoči, 
pod uličnimi svetilkami stabiliza-
tor slike ne deluje najbolje in če 
snemaš nekoga, ki je 50 do 100 
metrov oddaljen, moraš aparat 
postaviti na stojalo ali na kakšno 
trdno podlago. Lahko snemaš tudi 
videoklipe ki jih omejuje le velikost 
SD spominske kartice in kapacite-
ta baterij, a do ene ure na 1Gb SD 
kartico snemanje ni problem. 

Zadnji model, ki je zanimiv za 
detektive je Fujifilm FinePix S3 
Pro UVIR. To je SRL digitalna 
kamera, prirejena za potrebe fo-
renzike in znanstvenikov ter spe-
cializiranih detektivov. Z njo je 
mogoče snemati tudi infra rdeči in 
ultravijolični barvni spekter. Stala 
bo okoli 1400 EUR in menda bo 
dostopna le ameriškemu trgu. Je 
pa to vsekakor zanimiv model, ki 
mu bodo sledili še drugi proizva-
jalci digitalnih fotoaparatov, saj je 
tržišče dovolj veliko tudi v Evropi 
in Aziji.

Ne glede, kaj kupujete in za ko-
liko denarja, zavedajte se, da bo 
kamera, ki jo boste kupili danes, 
čez eno leto le še zgodovina in da 
vsaki dve do tri leta pridejo na tr-
žišče bistveno izpopolnjeni modeli, 
ki zasenčijo tistega, ki ga imate. 
In če me vprašate, kdaj je pravi 
trenutek za nakup nove digitalne 
kamere, ker za razvijanje filmov in 
fotografije porabite precej denarja, 
je moj odgovor: »Takoj, danes!«. 
Strokovnjaki so izračunali, da se 
vložek v digitalni fotoaparat pri 
povprečni družinski rabi povrne 
na račun filmov in njihovega razvi-
janja že v enem letu. Pri detektivu, 
ki mu fotoaparat predstavlja eno 
od nepogrešljivih orodij pa se stro-
šek nakupa povrne že po enem do 
treh prevzetih primerih.

Pri nakupu se ne odločajte gle-
de na število pikslov, pač pa upoš-
tevajte druge lastnosti. Za detek-
tivsko fotografijo število pikslov 
ni tako pomembno kot zoom, 
stabilizator slike, občutljivost sen-
zorja in druge možnosti, ki nam 
jih elektronika ponuja. Za ceno 
tristo do sedemsto evrov danes 
dobite odlične digitalne kamere s 
katerimi boste zadovoljni, še bolj 
pa bodo zadovoljne vaše stranke 
z odličnimi posnetki, ki jih boste 
naredili celo brez predhodnega 
fotografskega znanja, saj namesto 
vas misli elektronika.

Fotoaparat nekoč in danes; Profesionalni zrcalnorefleksni aparat za film 6x6 cm 
in digitalni malčki z nekaj milijoni pik zapisa na spominski kartici. Foto Ema Gombač
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta zakon ureja detektivsko dejavnost in določa po-
goje za njeno opravljanje.

2. člen

Detektivsko dejavnost opravljajo detektivi kot svo-
boden poklic. Detektiv lahko opravlja svoj poklic 
individualno ali v detektivski družbi v skladu z do-
ločbami tega zakona. 
 Določbe tega zakona, ki se nanašajo na detektive 
kot posameznika, veljajo tudi za detektivsko družbo, 
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

3. člen

Detektivska dejavnost po tem zakonu je zbiranje 
in posredovanje informacij, pridobljenih v skladu s 
pravicami, ki jih detektivom daje ta zakon.

II. ZBORNICA

4. člen

Detektivi z območja Republike Slovenije se obvez-
no združujejo v Detektivsko zbornico Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).

5. člen

Zbornica opravlja naslednje naloge: 
 1. daje in odvzema licenco detektiva; 
 2. v soglasju z ministrstvom, pristojnim za no-

tranje zadeve določi program detektivskega 
izpita, in način opravljanja detektivskega izpi-
ta iz 8. člena tega zakona. 

 Zbornica opravlja tudi naslednje naloge: 
 1. spremlja in obravnava delo članov; 
 2. sprejema kodeks poklicne etike in ukrepe ob 

njegovem kršenju; 
 3. vodi evidence detektivov; 
 4. opravlja druge naloge, določene s statutom 

in predpisi državnih organov; 
 5. opravlja nadzor nad delom članov; 
 6. določi obrazec izkaznice iz 14. člena. 
 Naloge iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega 
člena opravlja zbornica kot javno pooblastilo. 
 O podelitvi oziroma odvzemu licence iz prvega 
odstavka tega člena odloča zbornica v upravnem 
postopku. 

 Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ima pro-
silec za izdajo licence detektiva oziroma detektiv, 
pravico pritožbe. O pritožbi zoper odločbo odlo-
či ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v 30 
dneh. 
 Odločbo, izdano v postopku podelitve oziroma 
odvzema licence, pošlje zbornica v 15 dneh od 
njene izdaje ministrstvu, pristojnemu za notranje 
zadeve.

6. člen

Zbornica zagotavlja sredstva za izvajanje javnih 
pooblastil in drugih svojih nalog iz: 
 – članarine; 
 – opravljanja drugih nalog, določenih s statu-

tom. 
Osnovo, višino in način plačevanja članarine določi 
zbornica s statutom.

7. člen

Zbornica je pravna oseba. 
Zbornica sprejme svoj statut, s katerim določi svojo 
organizacijo, organe in njihove pristojnosti.
K statutu zbornice v delu, ki se nanaša na izvajanje 
javnih pooblastil, daje soglasje Vlada Republike 
Slovenije.

III. OPRAVLJANJE DETEKTIVSKE 
DEJAVNOSTI

8. člen

Detektiv sme pridobivati informacije na podlagi 
pisne pogodbe o opravljanju detektivske storitve 
za stranko in njenega pisnega pooblastila, iz ka-
terega je razvidno področje zbiranja informacij iz 
9. člena tega zakona, namen zbiranja informacij in 
obseg danega pooblastila. Za opravljanje detektiv-
ske dejavnosti mora imeti licenco, ki mu jo lahko 
izda zbornica na njegovo prošnjo, če izpolnjuje na-
slednje pogoje: 
 1. da je državljan Republike Slovenije; 
 2. da ima končano višjo ali visoko šolo in oprav-

ljen detektivski izpit; 
 3. da ni pravnomočno obsojen za naklepno kaz-

nivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžno-
sti; 

 4. da v zadnjih štirih letih ni opravljal nalog po-
oblaščenih uradnih oseb Ministrstva za no-

Objavljen: 
Uradni list RS, št. 113/2005, 16. december 2005

ZAKON O DETEKTIVSKI DEJAVNOSTI 
(ZDD-UPB2)
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tranje zadeve ali obveščevalno -varnostnih 
služb; 

 5. da aktivno obvlada slovenski jezik; 
 6. da je vreden zaupanja za opravljanje detek-

tivske dejavnosti. 
Detektivski izpit iz 2. točke prejšnjega odstavka se 
opravi pred komisijo, sestavljeno iz: 
 – dveh predstavnikov zbornice, 
 – dveh predstavnikov Ministrstva za notranje 

zadeve. 
Pogoja iz 6. točke prvega odstavka tega člena ne 
izpolnjuje, kdor je bil pravnomočno obsojen za 
kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno nevre-
den za opravljanje detektivske dejavnosti. 
 Če zoper prosilca za pridobitev licence zaseb-
nega detektiva teče kazenski postopek zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, se odločitev o tem, ali prosilec 
izpolnjuje pogoje za pridobitev licence, odloži do 
pravnomočnosti odločbe v tem postopku.

9. člen

Detektiv sme pridobivati informacije neposredno 
od osebe, na katero se podatki nanašajo, lahko pa 
tudi od drugih oseb, ki imajo podatke in so jih pri-
pravljene dati prostovoljno, in iz sredstev javnega 
obveščanja in sicer izključno: 
 – o osebah, ki so pogrešane ali skrite, o dolžni-

kih, o avtorjih anonimnih pisem in o povzroči-
teljih materialnih in nematerialnih škod; 

 – o predmetih, ki so ukradeni ali izgubljeni; 
 – o dokaznem gradivu, potrebnem za zava-

rovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj 
stranke pred pravosodnimi in drugimi organi 
oziroma organizacijami, ki v postopkih odlo-
čajo o teh pravicah; 

 – o zvestobi delavcev pri izvajanju konkurenč-
ne klavzule; 

 – o podatkih o uspešnosti in poslovnosti pra-
vnih oseb; 

 – o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na za-
sebno tožbo ter o njihovih storilcih; 

 – o disciplinskih kršitvah in disciplinskih kršite-
ljih; 

 – o kandidatih za zaposlitev, v okviru vsebine 
pisnega soglasja kandidata za zaposlitev. 

Pri pridobivanju informacij iz prejšnjega odstavka 
je detektiv dolžan osebo predhodno opozoriti, da 
podatke daje prostovoljno. 
 Detektiv lahko za fizične in pravne osebe oprav-
lja tudi svetovalne naloge na področju preprečeva-
nja kaznivih dejanj ter drugih škodljivih dejanj.

10. člen

Na podlagi dokazila o tem, da je prevzel konkretno 
nalogo, za izpolnitev katere potrebuje podatke iz 
evidenc, je upravljalec zbirke podatkov dolžan de-
tektivu posredovati podatke iz: 

 – evidence registriranih vozil: registrsko označ-
bo, podatke o lastniku in podatke o vozilu; 

 – registra stalnega prebivalstva ali centralnega 
registra prebivalstva: podatke o stalnem in 
začasnih prebivališčih; 

 – evidence zavarovancev: podatke o zaposlitvi 
(delodajalec, delovno mesto); 

 – slovenskega ladijskega registra in registra 
zrakoplovov – podatke o plovilih in lastnikih. 

Detektiv ima pravico vpogleda v sodne in upra-
vne spise v primerih, ko ima po zakonu to pravico 
stranka, ki ga je pooblastila. 
 Za pridobitev podatkov po tem členu ni potreb-
no, da je oseba, na katero se podatki nanašajo, 
predhodno seznanjena s tem, da se bodo podatki 
o njej pridobili po določbah tega člena. Za dokazilo 
iz prvega odstavka tega člena se šteje sklenjena 
pogodba med detektivom in stranko in pisno po-
oblastilo iz prvega odstavka 8. člena tega zakona.

11. člen

Detektiv je pri zavarovanju in posredovanju poda-
tkov, ki jih je dobil na podlagi 9. in 10. člena tega za-
kona, dolžan ravnati v skladu z zakonom o varstvu 
osebnih podatkov. 
 Minister, pristojen za notranje zadeve, podro-
bneje predpiše obseg in način zavarovanja oseb-
nih podatkov iz prejšnjega odstavka pri detektivu.

12. člen

Detektiv je v zadevah, ki jih opravlja oziroma ki so 
mu bile zaupane, zavezan k molčečnosti. 
 Informacije in podatki iz 9. in 10. člena tega za-
kona, ki jih je detektiv zbral za stranko, se štejejo za 
poslovno tajnost in se ne smejo posredovati tret-
jim osebam. Detektiv jih je dolžan varovati kot po-
slovno tajnost tudi po opravljeni detektivski storitvi 
za stranko. 
 V primeru, ko pri svojem delu pride do poda-
tka o storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, je detektiv dolžan podati ovadbo 
pristojnemu organu. 
 Detektiv je dolžan po izpolnitvi pogodbe stranki 
izročiti vse v okviru pogodbe zbrane podatke.

13. člen

Detektiv ne sme opravljati nalog, za katere so z 
zakonom določeni oziroma pooblaščeni policijski 
in pravosodni organi (kot so posli izterjevanja dol-
gov pravnih ali fizičnih oseb). Detektiv ne sme za 
opravljanje detektivskih storitev uporabljati metod 
in sredstev, ki jih v skladu z zakonom uporabljajo 
službe državnih organov. 
 Detektiv ne sme opravljati detektivske dejavno-
sti za domače in tuje varnostne službe in državne 
organe ter za politične stranke. 
 Strelno orožje lahko pridobi in nosi le v skladu z 
zakonom o orožju.
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14. člen

Detektiv ima izkaznico s sliko, ki jo izda zbornica. 
Kadar se sklicuje na pooblastila, ki jih ima po tem 
zakonu, je izkaznico dolžan pokazati. V vsakem pri-
meru jo je dolžan pokazati na zahtevo inšpektorja 
za zasebno varstvo ali policista.

15. člen

Zbornica detektivu z odločbo odvzame izdano li-
cenco, če: 
 – ugotovi, da so podatki in dokazila, na podlagi 

katerih je licenca izdana, lažni oziroma pona-
rejeni; 

 – je detektiv pravnomočno obsojen za naklep-
no kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, z nepogojno kaznijo več kot šest 
mesecev; 

 – se ugotovi, da detektiv ne izpolnjuje več z za-
konom predpisanih pogojev za opravljanje 
detektivske dejavnosti; 

 – detektiv postane trajno nezmožen za oprav-
ljanje dejavnosti; 

 – detektiv izgubi poslovno sposobnost; 
 – je detektivu izrečen varnostni oziroma var-

stveni ukrep prepovedi opravljanja detektiv-
ske dejavnosti; 

 – je bilo o odvzemu licence zaradi disciplinske 
kršitve dokončno odločeno v postopku pred 
častnim razsodiščem zbornice. 

Licenca preneha, če detektiv: 
 – umre; 
 – pisno izjavi, da ne želi več opravljati detektiv-

ske dejavnosti. 
O pravnomočni obsodbi za kaznivo dejanje iz dru-
ge alinee prvega odstavka tega člena sodišče po 
uradni dolžnosti obvesti detektivsko zbornico.

16. člen

V primerih iz prejšnjega člena mora detektiv ali 
njegov zakoniti zastopnik zbornici vrniti licenco in 
izkaznico.

III.A OPRAVLJANJE DETEKTIVSKE 
DEJAVNOSTI IN STORITEV TUJIH 

DETEKTIVOV V REPUBLIKI SLOVENIJI

16.a člen

Detektiv iz države, ki je članica Evropske unije, in je 
v matični državi pridobil pravico do opravljanja de-
tektivske dejavnosti, lahko pod pogoji, ki jih določa 
ta zakon, v Republiki Sloveniji opravlja: 
 – detektivsko dejavnost pod nazivom "detektiv"; 
 – detektivsko dejavnost pod poklicnim nazi-

vom iz svoje matične države; 
 – detektivske storitve. 
Matična je tista država, v kateri ima detektiv pravi-
co opravljati detektivsko dejavnost pod poklicnim 
nazivom, pridobljenim po predpisih te države. 

 Detektiv iz države, ki je članica Evropske unije, 
je po tem zakonu detektiv, ki ima pravico opravljati 
detektivsko dejavnost v kateri izmed držav članic 
Evropske unije pod poklicnim nazivom, pridoblje-
nim po predpisih te države. 
 Določbe tega zakona, ki se nanašajo na detek-
tiva iz druge države, ki je država članica Evropske 
unije, veljajo tudi za delovanje tuje detektivske 
družbe iz države, ki je članica Evropske unije oziro-
ma za druge oblike skupnega opravljanja detektiv-
ske dejavnosti.

16.b člen

Detektiv iz države, ki je članica Evropske unije, 
lahko ob pogoju vzajemnosti v Republiki Sloveniji 
opravlja detektivsko dejavnost pod nazivom "de-
tektiv", z vsemi pravicami in dolžnostmi pri oprav-
ljanju detektivske dejavnosti, če izpolnjuje pogoje 
iz 2. do 6. točke 8. člena tega zakona in opravi pre-
izkusni izpit o poznavanju pravnega reda Republi-
ke Slovenije. 
 Detektiv iz prejšnjega odstavka mora vlogi za 
pridobitev licence detektiva priložiti potrdilo o dr-
žavljanstvu, dokaz o tem, da ima pravico opravlja-
ti detektivsko dejavnost v svoji matični državi, ter 
druge dokaze, s katerimi izkazuje izpolnjevanje po-
gojev iz prejšnjega odstavka. 
 Izpolnjevanje pogojev iz 2. do 4. točke prvega 
odstavka 8. člena tega zakona se dokazuje s potr-
dili, izdanimi po predpisih detektivove matične dr-
žave. Potrdila morajo biti predložena v overjenem 
prevodu v angleški in slovenski jezik. 
 Preizkusni izpit o poznavanju pravnega reda 
Republike Slovenije se opravlja pred komisijo iz 8. 
člena tega zakona. 
 Zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim za 
notranje zadeve, predpiše vsebino in način oprav-
ljanja preizkusnega izpita o poznavanju pravnega 
reda Republike Slovenije, s programom opravlja-
nja detektivskega izpita. 
 Detektivu iz prvega odstavka tega člena izda 
zbornica v soglasju z ministrstvom, pristojnim za 
notranje zadeve, licenco detektiva z nazivom "de-
tektiv", z vsemi pravicami in dolžnostmi detektiva 
po tem zakonu ter izkaznico detektiva v skladu s 
14. členom tega zakona.

16.c člen

Detektiv iz države, ki je članica Evropske unije, lahko 
v Republiki Sloveniji opravlja detektivsko dejavnost 
pod poklicnim nazivom iz svoje matične države, če 
predloži dokaz o tem, da ima pravico opravljati de-
tektivsko dejavnost v svoji matični državi. 
 Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti tudi 
potrdilo o državljanstvu ter obvestilo in dokazila o 
morebitnem članstvu v detektivski zbornici oziro-
ma združenju detektivov v matični državi ali kateri-
koli drugi državi. 
 Dokazila iz prvega in drugega odstavka tega 
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člena morajo biti predložena v overjenem prevodu 
v angleški in slovenski jezik. 
 O začetku opravljanja detektivske dejavnosti iz 
prvega odstavka tega člena zbornica obvesti pri-
stojni organ detektivove matične države. 
 Detektiv iz prvega odstavka tega člena mora 
opravljati detektivsko dejavnost dejansko in stalno, 
pri tem pa uporabljati poklicni naziv iz svoje matične 
države, izražen v uradnem jeziku ali enem od urad-
nih jezikov svoje matične države, z navedbo orga-
na, pri katerem je vpisan v svoji matični državi.

16.č člen

Detektiv iz 16.b člena tega zakona se obvezno včla-
ni v zbornico ter ima pravico voliti in biti izvoljen v 
organe zbornice ter sodelovati pri njihovem delu v 
skladu s statutom zbornice. 
 Zbornica vpiše detektiva iz 16.b in 16.c člena 
tega zakona v evidenco, določeno v 23. členu tega 
zakona.

16.d člen

Detektiv iz države, ki je članica Evropske unije, ki ni 
vpisan v evidenco tujih detektivov na podlagi 16.b 
in 16.c člena tega zakona, lahko v Republiki Slove-
niji opravi posamezno detektivsko storitev, ki sodi 
v okvir opravljanja detektivske dejavnosti po 9. čle-
nu tega zakona. 
 Detektiv iz prejšnjega odstavka mora pred za-
četkom opravljanja posamezne detektivske storit-
ve o tem pisno obvestiti ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve, s predložitvijo potrdila o vpisu pri 
pristojnem organu matične države in pooblastilo 
naročnika detektivske storitve, pri čemer se smi-
selno uporabljata drugi in tretji odstavek 16.b čle-
na tega zakona. V obvestilu mora navesti naslov ali 
določiti pooblaščenca za vročitve v Republiki Slo-
veniji. 
 Na podlagi obvestila in dokazil iz prejšnjega od-
stavka izda ministrstvo, pristojno za notranje zade-
ve, detektivu iz prvega odstavka tega člena potrdi-
lo o priglasitvi opravljanja posamezne detektivske 
storitve ter o tem pisno obvesti zbornico. 
 Na zahtevo inšpektorja za zasebno varstvo ali 
policista mora detektiv iz prvega odstavka tega 
člena predložiti dokazilo, da ima pravico opravlja-
ti posamezno detektivsko storitev, ki sodi v okvir 
opravljanja detektivske dejavnosti po 9. členu tega 
zakona.

16.e člen

Pri opravljanju posamezne detektivske storitve 
mora detektiv iz prejšnjega člena upoštevati pra-
vila poklicnega ravnanja, ki veljajo za detektive v 
Republiki Sloveniji. 
 Pri opravljanju posamezne detektivske storitve 
v Republiki Sloveniji detektiv iz 16.d člena uporab-
lja poklicni naziv iz svoje matične države, izražen v 
uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov svoje 

matične države, skupaj z navedbo poklicne orga-
nizacije, ki mu je dala dovoljenje za opravljanje de-
tektivske dejavnosti v matični državi.

16.f člen

Detektiv iz druge države, ki ni članica Evropske 
unije, lahko ob pogoju dejanske vzajemnosti izvaja 
detektivsko dejavnost oziroma posamezno detek-
tivsko storitev v Republiki Sloveniji.

IV. DETEKTIVSKA DRUŽBA

17. člen

Detektivska družba je pravna oseba in se lahko 
ustanovi v skladu z zakonom o gospodarskih druž-
bah kot osebna družba (v nadaljnjem besedilu: de-
tektivska družba).

18. člen

Za ustanovitev in poslovanje detektivske družbe 
se uporabljajo predpisi o gospodarskih družbah, 
če ni s tem zakonom drugače določeno.

19. člen

Dejavnost detektivske družbe je omejena na oprav-
ljanje detektivskega poklica. 
 Najmanj en družbenik detektivske družbe mora 
biti oseba, ki je od zbornice pridobila licenco za 
opravljanje detektivske dejavnosti. Vodenja po-
slov detektivske družbe ni mogoče zaupati osebi, 
ki ni detektiv. Dejavnost detektivske družbe lahko 
opravljajo izključno detektivi z licenco za opravlja-
nje detektivske dejavnosti.

20. člen

Prijavi za vpis detektivske družbe v sodni register 
je treba priložiti soglasje zbornice. 
 Soglasje se lahko odreče samo, če niso izpol-
njeni pogoji, ki jih ta zakon določa za ustanovitev in 
poslovanje detektivske družbe. 
 Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda naj-
višji organ zbornice, določen s statutom. Šteje se, 
da je soglasje dano, če prosilec ne prejme odgo-
vora v dveh mesecih od vložitve prošnje.

21. člen

Če s tem zakonom niso izpolnjeni določeni pogoji 
za organizacijo in poslovanje detektivske družbe, 
njeno delovanje preneha z likvidacijo. 
 Prenehanje detektivske družbe iz razlogov po 
prejšnjem odstavku ugotovi sodišče na predlog 
družbenikov ali zbornice. Sodišče pred odločitvijo 
o prenehanju določi detektivski družbi največ šest-
mesečni rok, v katerem mora svojo organizacijo in 
poslovanje uskladiti z določbami tega zakona.
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V. INŠPEKCIJSKI NADZOR

22. člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega za-
kona in predpisi, izdanih na njegovi podlagi, oprav-
lja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 
 V ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, 
opravljajo inšpekcijski nadzor inšpektorji za zaseb-
no varstvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektor). 
 Inšpektor samostojno opravlja naloge inšpek-
cijskega nadzora, izdaja odločbe in sklepe v upra-
vnem postopku in odreja druge ukrepe, za katere 
je pooblaščen. 
 Inšpektor samostojno nadzira izvrševanje pred-
pisov na področju detektivske dejavnosti, in sicer: 
 – preverja obstoj in veljavnost licence za oprav-

ljanje detektivske dejavnosti; 
 – preverja obstoj in vsebino evidenc, ki jih je 

detektiv dolžan voditi; 
 – ugotavlja opravljanje nedovoljenih dejavnosti; 
 – ugotavlja način pridobivanja in vrsto prido-

bljenih informacij; 
 – ugotavlja način varovanja podatkov pri detek-

tivu, pridobljenih pri opravljanju detektivske 
dejavnosti ali v zvezi z njo; 

 – pri izvajanju inšpekcijskega nadzora sode-
luje z državnimi organi in organizacijami ter 
organizacijami z javnimi pooblastili. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje 
predpiše način opravljanja inšpekcije na področju 
detektivske dejavnosti. Kolikor ni s tem zakonom 
drugače določeno, se za inšpektorja in za oprav-
ljanje inšpekcijskega nadzora uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor in zakona o 
splošnem upravnem postopku.

22.a člen

Inšpektor mora imeti visoko ali univerzitetno izob-
razbo pravne ali družboslovne smeri, najmanj pet 
let ustreznih delovnih izkušenj in strokovni izpit za 
inšpektorja. 
 Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nad-
zora izkazuje inšpektor s službeno izkaznico, ki 
jo izda minister, pristojen za notranje zadeve. Mi-
nister, pristojen za notranje zadeve, predpiše ob-
razec službene izkaznice in postopek za njuno iz-
dajo. 
 Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše 
vsebino in način opravljanja strokovnega izpita za 
inšpektorja.

22.b člen

Inšpektor ima poleg splošnih pooblastil, določenih 
v zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, pravico in 
dolžnost: 
 – določiti rok za odpravo pomanjkljivosti ozi-

roma nepravilnosti pri izvajanju detektivske 
dejavnosti; 

 – predlagati zbornici odvzem licence, če detek-

tiv ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih 
pogojev za opravljanje detektivske dejavno-
sti oziroma če v določenem roku ne odpravi 
ugotovljenih pomanjkljivosti ali nepravilnosti; 

 – predlagati zbornici uvedbo postopka za ugo-
tovitev disciplinske odgovornosti; 

 – predlagati pristojnemu organu sprejem ukre-
pov; 

 – podati ovadbo pristojnim organom za kazniva 
dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. 

Zoper odločbo inšpektorja iz prve alinee prejšnje-
ga odstavka je v 15 dneh od njene vročitve dovolje-
na pritožba ministru, pristojnemu za notranje zade-
ve. Pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži 
njene izvršitve. 
 O pritožbi odloči minister, pristojen za notranje 
zadeve, v 30 dneh od dneva njene vložitve.

VI. EVIDENCE

23. člen

Za izvrševanje v tem zakonu določenih nalog zbor-
nica vodi in vzdržuje evidence: 
 – detektivov, državljanov Republike Slovenije; 
 – tujih detektivov, ki imajo v Republiki Sloveniji 

pravico opravljati detektivsko dejavnost pod 
nazivom "detektiv"; 

 – tujih detektivov, ki imajo v Republiki Sloveniji 
pravico opravljati detektivsko dejavnost pod 
poklicnim nazivom iz svoje matične države. 

Zbornica je ministrstvu, pristojnemu za notranje 
zadeve, na pisno zahtevo dolžna dati podatke iz 
evidence, ki jih vodi in vzdržuje.

24. člen

Evidenca detektivov, državljanov Republike Sloveni-
je, in evidenca tujih detektivov, ki imajo v Republiki 
Sloveniji pravico opravljati detektivsko dejavnost pod 
nazivom "detektiv", vsebujeta naslednje podatke: 
 – ime in priimek; 
 – rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj roj-

stva); 
 – državljanstvo; 
 – stalno oziroma začasno prebivališče; 
 – šolsko izobrazbo; 
 – poklic; 
 – zaposlitev; 
 – datum opravljenega detektivskega izpita 

pred komisijo iz 8. člena tega zakona oziro-
ma datum opravljenega preizkusnega izpita 
o poznavanju pravnega reda Republike Slo-
venije pred komisijo iz 8. člena tega zakona; 

 – datum in številko izdane licence; 
 – datum in številko izdane izkaznice; 
 – datum odvzema licence; 
 – datum odvzema izkaznice. 
Evidenca tujih detektivov, ki imajo v Republiki Slo-
veniji pravico opravljati detektivsko dejavnost pod 
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poklicnim nazivom iz svoje matične države, vse-
buje podatke iz prve do sedme alinee prejšnjega 
odstavka, številko licence in izkaznice detektiva ter 
podatke o organu matične države, ki je izdal licen-
co in izkaznico detektiva.

25. člen

Podatki iz prejšnjega člena tega zakona se zbirajo 
neposredno od posameznika, na katerega se na-
našajo. 
 Za zbiranje in posredovanje osebnih podatkov, 
ki se zbirajo po določilih prejšnjega člena tega za-
kona in niso urejena v tem zakonu, se uporabljajo 
določila zakona o varstvu osebnih podatkov.

26. člen

Detektiv je dolžan voditi evidence: 
 1. pogodb o opravljanju detektivskih storitev; 
 2. zbranih informacij; 
 3. naznanjenih kaznivih dejanj.

26.a člen

Evidence iz prejšnjega člena vsebujejo naslednje 
podatke: 
 – evidenca pogodb o opravljanju detektivskih 

storitev: podatki o naročniku detektivske sto-
ritve (ime, priimek in naslov fizične osebe ozi-
roma firma in sedež pravne osebe); podatki 
o pogodbi o opravljanju detektivske storitve 
(zaporedna številka pogodbe, datum sklenit-
ve in datum izpolnitve pogodbe); podatki o 
področju zbiranja informacij (navedba podro-
čja zbiranja podatkov iz 9. člena tega zakona 
in opis vsebine detektivske storitve oziroma 
predmeta pogodbe); podatki o pooblastilu 
stranke (zaporedna številka pooblastila, da-
tum, obseg pooblastila); datum izpolnitve po-
godbe; 

 – evidenca zbranih informacij: podatke o vrsti 
zbranih informacij (področje zbiranja infor-
macij, podatki o posamezni informaciji; po-
datki o posamezniku (ime in priimek, naslov 
stalnega oziroma začasnega bivališča); po-
datki o pravni osebi (firma in sedež pravne 
osebe); drugi podatki o posamezni informa-
ciji; 

 – evidenca naznanjenih kaznivih dejanj: podatki 
o naznanitvi kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti (naslovnik sporočila, 
datum sporočila); znani podatki o kaznivem 
dejanju.

26.b člen

Posameznik ima pravico do vpogleda v svoje po-
datke v evidencah iz 26. člena tega zakona takoj 
po vzpostavitvi teh evidenc. 
 Detektiv je dolžan evidence iz prejšnjega od-
stavka tega člena na zahtevo zbornice ali inšpek-
torja za zasebno varstvo predložiti na vpogled. 

 Zbornica oziroma inšpektor za zasebno varstvo 
sta osebne podatke iz evidenc iz 26. člena tega za-
kona dolžna varovati v skladu z zakonom in jih upo-
rabiti le pri opravljanju nadzora po tem zakonu.

26.c člen

Posamezni podatki iz evidenc se hranijo: 
 – podatki v evidenci iz 1. točke 26. člena tega 

zakona pet let po izpolnitvi pogodbe; 
 – podatki v evidenci iz 2. točke 26. člena tega 

zakona do izpolnitve pogodbe o opravljanju 
detektivske storitve; 

 – podatki v evidenci iz 3. točke 26. člena tega 
zakona pet let po vnosu podatkov o naznanit-
vi kaznivega dejanja. 

Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka, detektiv 
podatke ustrezno arhivira, razen podatkov iz evi-
dence zbranih informacij, ki jih izroči stranki ob iz-
polnitvi pogodbe o opravljanju detektivske storitve.

27. člen

Osebni podatki se v evidencah shranjujejo do od-
vzema licence detektiva. 
 Potem se v evidenci iz 24. člena tega zakona vo-
dijo le podatki o imenu, priimku, naslovu in o od-
vzemu licence detektiva.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

28. člen

Z globo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek detektiv, ki: 
 1.  opravlja detektivsko dejavnost brez pisne 

pogodbe, sklenjene s stranko oziroma brez 
njenega pisnega pooblastila (prvi odstavek 
8. člena); 

 2.  zbira informacije, ki jih ni upravičen zbirati 
(prvi odstavek 9. člena); 

 3.  osebe predhodno ne opozori, da podatke 
daje prostovoljno (drugi odstavek 9. člena); 

 4.  ne zavaruje podatkov v obsegu in na način, 
ki ga določi minister, pristojen za notranje za-
deve (drugi odstavek 11. člena); 

 5.  ne varuje pridobljenih podatkov kot poklicno 
skrivnost oziroma poslovno tajnost (prvi in 
drugi odstavek 12. člena); 

 6.  ravna v nasprotju s 13. členom tega zakona; 
 7.  ne pokaže izkaznice (14. člen); 
 8.  ne vodi evidenc, ki jih je dolžan voditi (26. 

člen). 
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
detektiv, ki: 
 1.  ne poda ovadbe pristojnemu organu o kazni-

vem dejanju, ki se preganja po uradni dolžno-
sti (tretji odstavek 12. člena); 

 2.  ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga je do-
ločil inšpektor (prva alinea prvega odstavka 
22.b člena); 

 3.  na zahtevo inšpektorja ali zbornice ne pred-
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loži na vpogled evidenc, ki jih vodi (drugi od-
stavek 26.b člena). 

 Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki opravlja detektivsko de-
javnost brez licence detektiva (prvi odstavek 8. 
člena). 
 Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tuj detektiv, ki v Republiki Sloveniji oprav-
lja detektivsko dejavnost v nasprotju z določbami 
III.A poglavja tega zakona.
Zakon o detektivski dejavnosti – ZDD (Uradni list 
RS, št. 32/94) vsebuje naslednje prehodne in 
končne določbe:

VIII. PREHODNE 
IN KONČNE DOLOČBE

29. člen

Podjetja, registrirana za detektivsko dejavnost, 
morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega zako-
na svojo organiziranost in dejavnost uskladiti s tem 
zakonom ter pridobiti potrebne licence po tem za-
konu.

30. člen

Zbornica se mora ustanoviti v skladu s tem zakonom 
v enem letu po njegovi uveljavitvi in v roku šestih 
mesecev po ustanovitvi določiti program preizkusa 
znanja, kodeks poklicne etike, obrazec izkaznice in 
vzpostaviti evidenco iz 5. člena tega zakona. 
 Dokler zbornica ne začne z delom, opravlja nje-
ne naloge iz 1. in 2. točke prvega odstavka ter 3., 5. 
in 6. točke drugega odstavka 5. člena tega zakona 
Ministrstvo za notranje zadeve.

31. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o detektivski dejavnosti – ZDD-A 

(Uradni list RS, št. 96/02) vsebuje 
naslednje prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

Delavci ministrstva, pristojnega za notranje zade-
ve, ki so opravljali nadzor nad izvajanjem zakona 
o detektivski dejavnosti do uveljavitve tega zako-
na, nadaljujejo s svojim delom do imenovanja v 
inšpektorje, vendar najdlje dve leti od uveljavitve 
tega zakona. 
 Do izdaje predpisa iz drugega odstavka 22.a 
člena zakona se inšpektor izkazuje s pooblastilom 
ministra, pristojnega za notranje zadeve. 
 Detektivska zbornica Republike Slovenije mora 

uskladiti svoj statut in druge akte, sprejete na nje-
govi podlagi, v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 
 Minister, pristojen za notranje zadeve, izda pred-
pise iz drugega odstavka 11. člena, petega odstav-
ka 22. člena ter drugega in tretjega odstavka 22.a 
člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona.

21. člen

Določba 2. člena tega zakona se začne uporabljati 
dvanajst mesecev po uveljavitvi tega zakona. 
 Določbe 16.a do 16.e člena ter določbe druge 
in tretje alinee 23. člena zakona, ki se nanašajo na 
evidence tujih detektivov, se začnejo uporabljati z 
dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.

22. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o detektivski dejavnosti – ZDD-B 

(Uradni list RS, št. 90/05) vsebuje 
naslednji prehodno in končno določbo:

4. člen

Postopki obravnave prošenj za izdajo licence de-
tektiva, vloženih do uveljavitve tega zakona, o kate-
rih do uveljavitve tega zakona še ni bilo odločeno, 
se dokončajo po dosedanjih predpisih.

5. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik državnega zbora
Republike Slovenije

France Cukjati, dr.med.
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I. GENERAL PROVISIONS

Article 1

This Act shall regulate the private detective activity 
and the conditions governing of pursuit of the ac-
tivities.

Article 2

The detective activity shall be carried out by detec-
tives as a liberal profession. Detectives may prac-
tice their profession individually or in a detective 
agency in accordance with the provisions of this 
Act.

The provisions of this Act pertaining to detec-
tives as individuals, shall also apply to detective 
agencies unless otherwise provided by this Act.

Article 3

Detective activity under this Act shall consist of the 
gathering and conveying of information obtained 
in accordance with the rights granted to detectives 
hereunder.

II. THE CHAMBER

Article 4

Detectives in the territory of the Republic of Slo-
venia shall have a compulsory membership in the 
Chamber of Detectives of the Republic of Slovenia 
(hereinafter: "the Chamber").

Article 5

The Chamber shall perform the following tasks:
1. grant and withdraw detective licences, 
2. in agreement with the Ministry of Interior lay 

down the programme of detective certifica-
tion examination, as well as the method of 
knowledge assessment referred to in Article 
8 of this Act. 

The Chamber shall also conduct the following fun-
ctions: 

1. monitor and discuss the work of its mem-
bers; 

2. adopt a Code of Professional Ethics and me-
asures against its violation; 

3. keep a register of detectives; 
4. perform other tasks determined by its Statu-

te and provisions of national bodies; 
5. supervise the work of its members; 

6. determine the design of the identification 
card referred to in Article 14.

The Chamber shall perform the tasks referred to 
in Paragraph 1, Point 1 and 2 of this Article as a 
public authority. 

The chamber shall render a decision on granting 
or withdrawing a licence referred to in paragraph 1 
of this Article in an administrative procedure. 

The applicant for the detective licence and the 
detective respectively, has the right to appeal aga-
inst the Decision referred to in the preceding pa-
ragraph. The Ministry in charge for internal affairs 
shall render a decision on the appeal within 30 
days. 

The Decision issued in the procedure of gran-
ting or withdrawing a licence, shall be filed with the 
Ministry in charge for internal affairs within 15 days 
from the date on which it was issued. 

Article 6

The Chamber shall provide funds for the imple-
mentation of public authorities and its other tasks 
from: 

- membership subscription
- performing of other tasks laid down by Statute 
The Chamber shall determine the base, amount 

and methods of membership subscription by the 
Statute. 

Article 7

The Chamber shall have the quality of a legal entity.
The Chamber shall adopt a Statute, which shall 

lay down its organization, its bodies and their com-
petences.

The Government of the Republic of Slovenia shall 
give consent to the part of the Chamber's Statue, 
pertaining to the execution of its public authority. 

III. PERFORMANCE 
OF DETECTIVE ACTIVITY

Article 8

Detectives shall gather the information, on the ba-
sis of written agreement for performing a detecti-
ve activity for the client and the power of attorney 
signed by the client, indicating the field of gathe-
ring information referred to in Art. 9 of this Act, the 
purpose of gathering information and the scope 
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of authorization. For the purpose of practising the 
detective activity, detectives shall have a licence 
which may be issued at their request by the Cham-
ber provided, that they satisfy the following condi-
tions: 

1. They shall have the citizenship of the Repu-
blic of Slovenia; 

2. completed college or higher education and 
passed detective certification examination; 

3. shall not be convicted of having intentionally 
committed criminal offence;

4.  that they held no post of authorized officers 
at the Ministry of the Interior or intelligence 
and security services in the past four years. 

5. they shall be proficient in Slovene
6. they shall be reliable trustworthy for perfor-

ming a detective activity
The knowledge assessment referred to in para-
graph 2 of the preceding Article, shall be carried 
out in front of a commission composed of: 

• two representatives of the Chamber, 
• two representatives of the Ministry of the In-

terior. 
The applicant does not satisfy the condition refer-
red to in Point 1, Paragraph one of this Article, if 
he has been convicted for the criminal offence and 
the conviction has become final and absolute and 
he is due to the criminal offence morally not worthy 
of being a detective. 

If the applicant for a licence of private detective 
is subject to a criminal proceedings for intentional-
ly committed criminal offence, which is subject to 
prosecution ex officio, the decision whether the 
applicant satisfies the conditions for the granting 
of a detective licence shall be postponed until the 
decision in such proceedings becomes final and 
absolute.

Article 9

Detectives may obtain the information directly from 
the persons to which such information relates to, 
as well as from other persons in the possession 
of such information, provided that they are willing 
to give it of their own accord, and from the mass 
media and only on: 

• the missing or hiding persons, debtors, aut-
hors or senders of anonymous letters, and 
persons responsible for material damage; 

• stolen or lost objects; 
• evidence required for insurance or proving 

of rights and entitlements of individual par-
ties before judicial and other authorities and 
organizations deciding on such rights in the 
proceedings; 

• loyalty of employees with regards to the com-
pliance of the competition clause provision; 

• performance and effectiveness of legal per-
sons 

• criminal offences that are prosecuted by pri-
vate actions and on the perpetrators of such 
criminal offences;

• disciplinary violations and infringers thereof
• employment candidates, within the limits of 

the powers conferred upon by the employ-
ment candidate

The detective, when gathering information referred 
to in preceding paragraph, shall inform the person, 
that the information is to be given voluntarily. 

The detective has the right to perform the coun-
selling services for natural and legal persons and 
in order to prevent criminal offences and other 
harmful activities. 

Article 10

Based on the proof of acceptance of a particular 
assignment for the accomplishment of which cer-
tain information from the records should be obta-
ined, the database manager shall convey the de-
tectives the information from: 

• records on registered vehicles: registration 
number, data on the owner and on the vehicle;

• resident population records or central popu-
lation records: data on permanent and tem-
porary residence, 

• insured persons records: employment data 
(employer, workplace) 

• Slovene ship’s register and aircraft register 
– data on vessels and owners. 

Detectives shall be entitled to examine court and 
administrative records, if the person granting the 
authority would be entitled to do so.

For the purpose of obtaining the information un-
der this Article, the person to whom the requested 
information relates, needs not be previously infor-
med thereof. As the evidence from the paragraph 
1 of this Article shall be considered the contract 
between the detective and the client and a written 
power of attorney referred to in Art. 8 of this Act. 

Article 11

In the protection and disclosure of information ob-
tained on the basis of Art. 9 and 10 of this Act, the 
detective shall act in accordance with the provisi-
ons of Personal Data Protection Act. The Minister 
of Interior shall determine the scope and means 
of protection of personal data referred to in prece-
ding paragraph, which the detective has to satisfy. 

Article 12

The Detective shall be bound to secrecy in mat-
ters entrusted to him/her.

The information and data referred to in Art. 9 
and 10 of this Article, gathered by a detective for 
his/her client, shall be considered business secre-
cy and shall not be disclosed to the third party. The 
detective shall preserve secrecy after he had con-
ducted the detective service for the client. 
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When during their assignment the detective gets 
the information about a criminal offence, which is 
subject to prosecution ex officio, the detective shall 
inform the competent authority thereof. The detec-
tive shall hand over to the client all and any data 
gathered within the framework of the contract. 

Article 13

Detectives shall not perform tasks, for which the 
police and judicial authorities are authorized ac-
cording to the law (such as debt collection from 
natural and legal persons). In the performance of 
their tasks, detective shall not employ methods 
and resources, which are pursuant to the law, used 
by state authorities.

Detective shall not provide any services to local 
and foreign security agencies, state authorities 
and political parties.

The detective may obtain and bear firearms in 
accordance with the Firearms Act.

Article 14

Detectives shall have an identification card issu-
ed by the Chamber. When referring to the powers 
conferred on them by this Act, detective shall iden-
tify himself/herself by showing their identification 
card to the person concerned. At any rate, the de-
tective shall produce the identification card on re-
quest of the Inspector for Private Protection or the 
police officer.

Article 15

The detective licence shall be revoked by the 
Chamber, if

• It is established that the data and the eviden-
ce on the basis of which the licence was issu-
ed, were false or falsified;

• The detective is convicted of premeditated 
criminal offence, which is prosecuted ex of-
ficio, and sentenced to imprisonment excee-
ding six months, provided that the judgment 
became final and absolute;

• no longer satisfies the conditions laid down 
by the Act ; 

• becomes permanently incapable of perfor-
ming the detective activity, 

• loses his contractual capacity. 
• The safety or protection measure of prohibiti-

on of performing the detective activities was 
imposed on the detective;

• The Arbitration board of Honour reaches a 
definitive conclusion that the licence shall be 
revoked due to the disciplinary violation.

The validity of the licence shall expire in case of a 
detective's: 

• death, 
• written statement that he no longer wishes to 

carry out detective activity. 

The Court shall out of official duty inform the De-
tective Chamber about the final conviction refer-
red to in line 2, paragraph 1 of this Article. 

Article 16

In cases from the preceding Article, the detective 
or his statutory representative shall return their li-
cence and identification card to the Chamber.

III. PERFORMING A DETECTIVE 
ACTIVITIES OF FOREIGN DETECTIVES 

IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Article 16 a

The Detective from the EU Member State, who ac-
quired the right for performing the detective acti-
vities in home country, may under the terms laid 
down by this Act, perform the following activities in 
the Republic of Slovenia: 

- detective activity under the title “detective” 
- detective activity under the title granted to 

him in his home country 
- detective services 

The home country is the country in which the de-
tective has the right to perform the detective activi-
ty under the professional title, acquired under the 
legal provisions of his home country. 

The detective from the EU Member State under 
this Act is a detective, who has the right to perform 
the detective activity in any of EU Member States 
under the professional title, acquired under the le-
gal provisions of the said country. 

The provisions of this Act concerning the de-
tective from another EU Member State, shall also 
apply for the detective company from EU Member 
State or other forms of joint detective activities. 

Article 16 b

The detective from EU Member State, may under 
the condition of reciprocity, conduct the detective 
activities in the Republic of Slovenia under the title 
“detective”, with all rights and obligations, if the de-
tective satisfies the conditions referred to in Art. 8, 
Points 2 to 6 and if he passes the examination in 
understanding the legal order of the Republic of 
Slovenia. 

The detective from the preceding paragraph, 
shall enclose to the application for obtaining a de-
tective licence: the citizenship certificate, the certi-
ficate, that he has the right to conduct the detecti-
ve activity in his home country and other evidence 
with which he proves that he satisfies the conditi-
ons from the preceding paragraph. 

The compliance of requirements referred to in 
Art. 8, Paragraph one, Points 2 to 4 of this Act, shall 
be proven with the certificates issued under the 
legal Provisions of the detective’s home country. 
The certificates shall be presented in officially cer-
tified translation into English and Slovene. 
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The knowledge assessment of understanding 

the legal order of the Republic of Slovenia, shall be 
carried out in front of a commission composed as 
referred to in Art. 8 of this Act. The Chamber shall 
together with the Minister of Interior, lay down the 
scope and method of knowledge assessment of 
understanding the legal order of the Republic of 
Slovenia with the programme of the detective exa-
mination. 

The Chamber shall, in agreement with the Mini-
stry of Interior, grant to the detective referred to in 
Paragraph 1 of this Article, the licence with the title 
“detective”, with all rights and obligations that a de-
tective has according to this Act, and the detective 
identification card, pursuant to Art. 14 of this Act. 

Article 16 c 

The detective from the EU Member State, may in 
the Republic of Slovenia conduct the detective ac-
tivity under the professional title of his home co-
untry, if he furnishes proof, that he has the right to 
perform the detective activity in his home country. 

The detective shall enclose to the application 
from the preceding Article, the citizenship certifi-
cate and notification or evidence of possible mem-
bership in a Detective Chamber or Detective Asso-
ciation in his home or any other country. 

The evidence referred to in Paragraph 1 and 2 
of this article, shall be submitted in certified official 
translation into English and Slovene. 

The Chamber shall notify the competent authori-
ty of the detective’s home country of the taking-up 
the detective activity. 

The detective referred to in Paragraph 1, shall 
pursuit the detective activity de facto and perma-
nently under the professional title of his home co-
untry, expressed in the official language or in one 
of the official languages of his home country, with 
the indication of the authority, where he is registe-
red in him home country. 

Article 16 d 

The detective referred to in Art. 16b of this Act shall 
have a compulsory membership in the Chamber 
and has the right to vote and to be elected in the 
Chamber’s bodies and to take an active part in the 
activities of the Chamber in accordance with the 
Statute. 

The Chamber shall register the detective refer-
red to in Art. 16b and 16c of this Act in the record 
laid down in Art. 23 of this Act. 

Article 16 e 

The detective from the EU Member State, not re-
corded in the foreign detective’s register on the 
basis of Art. 16b and 16 c, may conduct the parti-
cular detective activity that falls within the frame of 
detective activity pursuant to Art. 9 of this Act. 

The detective from the preceding Paragraph, 
shall prior to taking up the single activity, notify in 
writing the Ministry of Interior thereof and submit 
the certificate of registration with the competent 
authority in his home country and the power of at-
torney granted to him by the client, while the Para-
graph 2 and 3 of the Art. 16b shall apply by analo-
gy. In his notification he shall set out the address or 
to appoint the representative for service of mail in 
the Republic of Slovenia. 

On the basis of the notification and the eviden-
ce from the preceding Paragraph, the Ministry 
of Interior shall issue to the detective referred to 
in Paragraph one of this Article, the certificate on 
notification of taking up a single detective activity 
and shall send a written notification thereof to the 
Chamber. 

On the request of the Inspector for Private Pro-
tection or of the Policeman, the detective from the 
preceding Paragraph, has to submit the certificate, 
that he has the right to perform a single detective 
activity that falls within the frame of detective acti-
vity pursuant to Art. 9 of this Act. 

Article 16 f 

The detective from the preceding Article, shall 
comply with the rules of professional conduct, 
which are valid for the detectives in the Republic 
of Slovenia. While conducting a single detective 
activity, the detective referred to in Art. 16e, shall 
use the professional title of his home country, ex-
pressed in official language or one of the official 
languages of his home country, together with the 
indication of the professional organisation which 
granted him a consent for pursuing the detective 
activity in his home country. 

Article 16 g 

The detective from another country that is not an EU 
Member State, may under the condition of actual re-
ciprocity, perform the detective activity or a single 
detective activity in the Republic of Slovenia. 

IV. DETECTIVE COMPANIES

Article 17

Detective company shall be a legal person and 
may be set up in accordance with the Companies 
Act as a personal company. (hereinafter referred 
to as: "a detective company").

Article 18

The setting up and operation of a detective com-
pany shall be governed by the Companies Act's re-
gulations unless otherwise provided by this Act.

Article 19

The activity of a detective company shall be re-
stricted to the exercise of detective profession.
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At least one partner of the detective company 
shall have a licence for pursuit of detective activity, 
issued by the Chamber. The business conduct of 
the detective company shall not be entrusted to a 
person who is not a detective. The activity of the 
detective company may only be conducted by a 
detective with a licence for the pursuit of a detec-
tive activity.

Article 20

The application for registration of a detective agen-
cy in the court register shall be accompanied by 
the Chamber's approval.

The issue of the approval may be denied only, 
if not all conditions for the establishment and ope-
ration of detective agencies stipulated by the law, 
have been satisfied.

The approval from the first paragraph hereof 
shall be issued by the Chamber's supreme body, 
determined by its Statute. The approval shall be 
considered to have been granted if the applicant 
receives no answer within two months after the ap-
plication had been filed. 

Article 21

If certain conditions of organization and operation 
of detective agency are not satisfied in accordan-
ce with this Act, the detective agency shall be wo-
und up.

The winding up of a detective agency for the 
reasons from the preceding paragraph, shall be 
determined by the court on the proposal of the 
partners or the Chamber. Before taking the decisi-
on on the winding up of the agency, the court shall 
give the detective agency a time limit of not more 
than six months within which its organization and 
operations should be brought into line with the pro-
visions of this Act.

V. INSPECTION

Article 22

Supervision over the implementation of this Act 
shall be the responsibility of the Ministry of the In-
terior. 

In the Ministry of Interior, the Inspections shall 
be carried out by Inspectors for Private Protection 
(Inspector). 

The Inspector independently carries out the in-
spection, issues decisions and conclusions in the 
administrative procedure, for which he is autho-
rized. 

The Inspector independently supervises the 
implementation of provisions in the field detective 
activity: 

- Checks the existence and validity of licences 
for the pursuit of detective activities; 

-  Checks the existence and subject matter of 
the registers, which the detective has to keep; 

-  Carries out the inquiries on forbidden activities; 
-  Carries out the inquiries with regards to the 

information security, which the detective has 
obtained while conducting a detective activi-
ty or in respect thereof; 

-  The inspector cooperates with state autho-
rities and organizations and organizations 
having the public authority, while conducting 
the inspection. 

The Ministry of Interior prescribes the methods of 
inspections in the field of detective activity. 

Unless otherwise determined by this Act, for the 
inspector and the inspection the provisions of the 
law, laying down the inspections and provisions of 
the Administrative Procedure Act shall apply. 

Article 22 a 

The Inspector shall have high or university educa-
tion in social or legal branch, at least five years of 
corresponding work experience and professional 
examination for the Inspector. The Inspector shall 
demonstrate his authorization for inspection con-
trol with the official card, issued by the Minister of 
Interior. The Minister of Interior shall lay down the 
form and the procedure for the issue of the official 
cards. The Minister of Interior prescribes the sco-
pe and method of professional examination for the 
inspector. 

Article 22 b 

The Inspector has beside the general authorizati-
on laid down by the Act governing the inspection 
control, also the following rights and duties: To

-  Impose a deadline for the elimination of de-
ficiencies or irregularities in performance of 
the detective activities; 

-  Propose the withdrawal of a licence, if the 
detective no longer satisfies the conditions 
laid down by the law or if the detective fails 
to eliminate the ascertained irregularities or 
deficiencies; 

-  Propose to the Chamber the Initiation of pro-
cedure for the establishment of the discipli-
nary responsibility;

-  Propose to the competent authority to enact 
certain measures; 

-  Impose on-the-spot fine in the events laid 
down by this Act or to propose the instituti-
on of the violations procedure in accordance 
with this Act;

-  File a criminal information to the competent 
authorities, for the criminal offences which 
are prosecuted ex officio. 

Against the Decision issued by the Inspector refer-
red to in preceding Paragraph, an appeal my be 
filed to the Ministry of Interior, within 15 days from 
the day the Decision had been served. Appeal aga-
inst the Decision shall not delay its execution. The 
Minister responsible for Internal Affairs, shall ren-
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der a decision on appeal within 30 days from the 
date the appeal was filed. 

VI. RECORDS

Article 23

The Chamber shall keep and maintain the follo-
wing records: 

- The records of detectives, citizens of the Re-
public of Slovenia; 

-  Foreign detectives, which have the right to 
pursue the detective activity in the Republic 
of Slovenia under the professional title ”de-
tective”; 

-  Foreign detectives, which have the right to 
pursue the detective activity in the Republic 
of Slovenia under the professional title of the 
home country; 

The Chamber shall provide the Ministry, responsi-
ble for Internal Affairs, upon the request the infor-
mation from the records kept by the Chamber.

Article 24

The records of detectives, citizens of the Republic 
of Slovenia and the records of foreign detectives, 
who may pursue the detective activity in the Re-
public of Slovenia under the title "detective", shall 
include the following information: 

• name and surname; 
• day, month and year of birth; 
• citizenship; 
• permanent of temporary residence; 
• professional qualification; 
• occupation; 
• employment; 
• date of the passed examination before the 

commission from Article 8 hereof; or the 
knowledge assessment date of the under-
standing the legal system of the Republic of 
Slovenia before the commission from Article 
8 hereof

• date and number of the licence; 
• date and number of the detective identificati-

on card; 
• date of withdrawal of the licence; 
• date of withdrawal of the detective identifica-

tion card. 
The records of foreign detectives with the right to 
perform the detective activity under the profes-
sional title from their home country, shall include 
the data from the lines 1-7 of the preceding Para-
graph, the licence number and the information on 
the authority that issued the licence and detective 
identification card in his homeland. 

Article 25

The information from the preceding Article hereof 
shall be gathered directly from individuals to whom 
they relate.

The gathering and conveying of personal data 
gathered in accordance with the provisions of the 
preceding paragraph of this Article and are not re-
gulated by this Act shall be governed by the provi-
sions of the Personal Data Protection Act.

Article 26

Detective shall keep the following records: 
1. record of contracts for detective services 
2. record of gathered information
3. record of filed criminal information

Article 26 a

The records from the preceding Article of this Acts 
shall include following data: records of contracts 
on detective services; client's data (name, surna-
me, address of the natural person or firm and head 
office of the legal person); data on the Detective 
Services Contract (Serial Number of a Contract, 
date of concluding a contract and date of fulfil-
ment of a contract); data on field of gathering in-
formation (note of field of gathering information as 
referred to in Art. 9 of this Act and description of 
the detective service or subject matter of the con-
tract); authorization data: (serial number of the aut-
horization, date and scope of authorization); date 
of fulfilment of the contract; 

- The records on gathered information; data 
on sort of gathered information (field of gat-
hering information, data on single informati-
on; data on the individual (name, surname, 
address of permanent or temporary residen-
ce); data on legal person (firm and the regi-
stered office of legal person); other data on 
certain information; 

- The Records on filed criminal information: 
data on criminal information, for the criminal 
offences which are prosecuted ex officio (ad-
dressee of the information, date of filed infor-
mation); known data on criminal offence; 

Article 26 b 

The individual in entitled to take insight into his the 
records referred to in Art. 26 of this Act immedia-
tely after the records are re-established. The De-
tective shall submit the records for inspection if so 
requested by the Chamber or the Ministry respon-
sible for Internal Affairs. The Chamber and the Mi-
nistry responsible for Internal Affair, shall protect 
the personal data from the Art 26 of this ACT ac-
cording to the law and may use them only during 
the supervision carried out under this Act.

Article 26 c 

 Individual data from the records shall be kept: 
- Data from the records referred to in Art 26 

Point 1 of this Act, shall be kept for five years 
after the contract had been fulfilled; 

- Data from the records referred to in Art 26 
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Point 2 of this Act, shall be kept until the fulfil-
ment of the contract;

- Data from the records referred to in Art 26 
Point 3 of this Act, shall be kept for five years 
after the final criminal information had been 
filed. 

After the expiry of time limits from the preceding 
Paragraph, the detective shall put the records in the 
archive, with the exception of the data from the re-
cords of gathered information, which shall be han-
ded over to the customer when the contract is ful-
filled. 

Article 27

Personal data shall be kept in the records until the 
withdrawal of individual detective licences.

After that, the records from Article 24 hereof 
shall only include the name, address and detective 
licence withdrawal.

VII. PENAL PROVISIONS

Article 28

Detective shall be fined with at least 150.000 tolars 
if he: 

1. performs detective activity without a written 
contract concluded with a customer or wit-
hout the written power of attorney granted by 
a client (Article 8, Paragraph 1); 

2. gathers the information he is not entitled to 
(Article 9, Paragraph 1)

3. does not inform the person giving the infor-
mation, that information may only be given 
voluntarily (Article 9, Paragraph 2)

4. fails to secure the information in a scope and 
in a way as laid down by the Minister respon-
sible for Internal Affairs (Article 11, Paragraph 
2) 

5. does not protect the obtained data as a busi-
ness or professional secret (Article 12, Para-
graph 1 and 2)

6. acts contrary to the Art 13 of this Act 
7. fails to identify himself with detective identifi-

cation card (Article 14)
8. does not keep the records, which he must to 

keep (Art. 26)
The detective shall be fined with 100.000 SIT on-
the-spot, for the following violations: 

1. fails to inform the competent body on a cri-
minal offence which is subject to prosecution 
ex officio (Article 12, Paragraph 3);

2. fails to eliminate the irregularities within the 
period of time set out by the inspector( line 
one, Paragraph 1, Art. 22b) 

3. fails to submit the records at the Chamber’s of 
Inspector’s request (Art. 26b, Paragraph 2)

With the fine of minimum 100.000 SIT shall be pu-
nished any individual performing detective services 

without a detective licence (Art. 8, Paragraph 1). 
With the fine of minimum 100.000 SIT shall be 

punished any foreign detective performing detec-
tive services contrary to provisions of Chapter III A 
of this Act. 

The Private Detective Act (Official Gazette of the 
RS, No 32/94) comprises the following transitional 
and final provisions

VIII. TRANSITIONAL AND FINAL 
PROVISIONS

Article 29

Companies registered for the performance of de-
tective activity shall bring their organization and 
operations into line with this Act and obtain the ne-
cessary licences under this Act within one year af-
ter the enforcement of this Act.

Article 30

The Chamber shall be established in accordance 
with the provisions of this Act within one year after 
its enforcement and shall within six months after 
its creation lay down the knowledge assessment 
programme, the professional code of ethics, the 
detective identification card design and shall set 
up the records from Article 5 of this Act.

Before the Chamber becomes operational, its 
tasks from Items 1. and 2. of the first Paragraph 
and Items 3., 5. and 6. of the second paragraph of 
Article 5 hereof shall be carried out by the Ministry 
responsible for Internal Affairs.

Article 31

This Act shall come into effect on the fifteenth day 
following its publication in the Official Gazette of 
the Republic of Slovenia.

The Act Amending the Private Detective 
Act (Official Gazette of the RS, 

No 96/2002) comprises the following 
transitional and final provisions

TRANSITIONAL AND FINAL 
PROVISIONS

Article 20 

The officials of the Ministry responsible for Inter-
nal Affairs, who conducted the inspection of the 
implementation of the Private Detective Act, shall 
carry on with their work until this Acts comes into 
force and they are appointed inspectors, however 
not longer than 2 years from bringing this Act into 
force. 

Until the provision from the Art. 22 a, Paragraph 
2, of this Act, the inspector shall identify himself 
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with the power of attorney granted by the Minister 
responsible for Internal Affairs. 

The Detective Chamber of the Republic of Slo-
venia shall bring into line the Statute and other acts 
with this Act within six months after the enforce-
ment of this Act.

The Minister responsible for Internal Affairs shall 
issue the provisions from Art. 11, Paragraph 2, Ar-
ticle 22. Paragraph 5 and Art. 22a, Paragraphs 2 
and 3, within 6 months after the enforcement of 
this act. 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(1) S tem pravilnikom se podrobneje ureja na-
čin opravljanja inšpekcijskega nadzora nad izva-
janjem določb zakona o detektivski dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: zakon) in predpisov, izdanih 
na njegovi podlagi.

(2) S tem pravilnikom se določa tudi oblika, vse-
bina in postopek izdaje službenih izkaznic inšpek-
torjev za zasebno varstvo (v nadaljnjem besedilu: 
inšpektor).

II. IZVAJANJE INŠPEKCIJE

1. Izvajalci

2. člen

(1) Inšpekcijo iz tega pravilnika izvajajo inšpek-
torji za zasebno varstvo v ministrstvu, pristojnem 
za notranje zadeve.

(2) Inšpekcija je dolžna o opravljanju inšpekcije 
iz tega pravilnika pisno poročati ministru, pristoj-
nem za notranje zadeve do 31. marca za preteklo 
koledarsko leto.

2. Inšpekcija upravnih zadev 
na področju detektivske dejavnosti

3. člen

Z inšpekcijo upravnih zadev na področju detektiv-
ske dejavnosti se nadzoruje zlasti obstoj in veljav-
nost licence za opravljanje detektivske dejavnosti 
(prva alinea četrtega odstavka 22. člena zakona).

3. Inšpekcija strokovnih zadev na 
področju detektivske dejavnosti

4. člen

Z inšpekcijo strokovnih zadev na področju detek-
tivske dejavnosti se nadzoruje zlasti: 

– obstoj in vsebino evidenc, ki jih je detektiv 
dolžan voditi skladno s 26. členom zakona 
(druga alinea četrtega odstavka 22. člena za-
kona); 

– način pridobivanja in vrsto pridobljenih in-
formacij (četrta alinea četrtega odstavka 22. 
člena zakona); 

– način varovanja podatkov pri detektivu (peta 
alinea četrtega odstavka 22. člena zakona).

Objavljen: Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 03.06.2003
Velja od: 18. junija 2003

PRAVILNIK 
o inšpekcijskem nadzoru na področju 

detektivske dejavnosti, službeni izkaznici inšpektorja 
za zasebno varstvo in o postopku za njeno izdajo

Article 21 

The provision of Art. 2 of this Act shall apply 
from the twelfth month after the enforcement of 
this Act.

The provisions of Art. 16a to 16e and Art. 23, li-
nes 2 and 3 of the Act, referring to the records of 
foreign detectives, shall apply on the day of acces-
sion of the Republic of Slovenia to EU. 

Article 22

This Act shall come into effect on the fifteenth 
day following its publication in the Official Gazette 
of the Republic of Slovenia

Chairman of the National Assembly 
of the Republic of Slovenia

France Cukjati, dr.med.
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5. člen

Z inšpekcijo obstoja in vsebine evidence pogodb 
o opravljanju detektivskih storitev iz 1. točke 26. 
člena zakona, inšpektor ugotavlja in preverja zlasti 
podatke o: 

– vodenju evidence; 
– naročniku detektivskih storitev (ime, priimek 

in naslov fizične osebe oziroma firma in se-
dež pravne osebe); 

– pogodbi o opravljanju detektivske storitve 
(zaporedna številka pogodbe, datum sklenit-
ve in datum izpolnitve pogodbe); 

– področju zbiranja informacij (področja zbi-
ranja informacij iz prvega odstavka 9. člena 
tega zakona in opis vsebine detektivske sto-
ritve oziroma predmeta pogodbe); 

– pooblastilu stranke (datum in obseg poobla-
stila).

6. člen

Z inšpekcijo evidence zbranih informacij iz 2. točke 
26. člena zakona, inšpektor ugotavlja in preverja 
zlasti podatke o: 

– vrsti zbranih informacij (področje zbiranja in-
formacij iz prvega odstavka 9. člena zakona); 

– posamezniku oziroma pravni osebi na katere 
se podatki nanašajo (firma in sedež, ime in 
priimek, naslov stalnega oziroma začasnega 
bivališča).

7. člen

Z inšpekcijo evidence naznanjenih kaznivih dejanj 
iz 3. točke 26. člena zakona, inšpektor ugotavlja in 
preverja podatke o naznanitvi kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni dolžnosti (naslovnik in da-
tum naznanitve, vrsta kaznivega dejanja).

8. člen

Z inšpekcijo načina pridobivanja informacij in vrste 
pridobljenih informacij (četrta alinea četrtega od-
stavka 22. člena zakona) se pri detektivu preverja: 

– ali ima sklenjeno pisno pogodbo o opravlja-
nju detektivske storitve; 

– ali ima pisno pooblastilo stranke oziroma ali 
je pisno pooblastilo stranke skladno z določ-
bo prvega odstavka 8. člena zakona; 

– skladnost pridobljenih informacij s prvim od-
stavkom 9. člena in prvim odstavkom 10. čle-
na zakona.

9. člen

Z inšpekcijo načina varovanja podatkov (peta ali-
nea četrtega odstavka 22. člena zakona) se pri 
detektivu preverja skladnost varovanja podatkov s 
pravilnikom, ki ureja varovanje osebnih podatkov 
pri opravljanju detektivske dejavnosti.

4. Inšpekcija opravljanja 
nedovoljenih dejavnosti

10. člen

(1) Z inšpekcijo opravljanja nedovoljenih dejav-
nosti (tretja alinea četrtega odstavka 22. člena za-
kona) se pri detektivu preverja in ugotavlja oprav-
ljanje nedovoljenih dejavnosti iz 13. člena zakona.

(2) Če inšpektor pri opravljanju inšpekcije ugo-
tovi, da detektiv opravlja nedovoljene dejavnosti iz 
13. člena zakona, o tem takoj pisno obvesti Detek-
tivsko zbornico Republike Slovenije (v nadaljeva-
nju: zbornica), s predlogom, da uvede disciplinski 
postopek pred častnim razsodiščem zbornice ozi-
roma, da detektivu odvzame licenco, če detektiv v 
določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti ali ne-
pravilnosti.

(3) V primeru ugotovitev iz prejšnjega odstavka 
inšpektor obvesti tudi pristojne organe (pravosod-
ne organe oziroma policijo).

5. Sodelovanje z drugimi organi

11. člen

(1) Inšpektor sme pri izvajanju inšpekcije sode-
lovati z državnimi organi in organizacijami ter nosil-
ci javnih pooblastil. 

(2) Sodelovanje iz prejšnjega odstavka pomeni 
zlasti: 

– obveščanje drugih državnih organov in orga-
nizacij o kršitvah, ki jih inšpektor ugotovi iz 
njihovega delovnega področja; 

– obveščanje zbornice o kršitvah zakona in 
predpisov, izdanimi na njegovi podlagi, ki jih 
je storil detektiv pri opravljanju svojega dela 
ali v zvezi z njim; 

– izmenjava strokovne pomoči; 
– organizacija in izvedba skupnih oblik sode-

lovanja (strokovno usposabljanje, izvedba 
skupnih inšpekcij itn.); 

– druge oblike sodelovanja.

III. NAČIN OPRAVLJANJA 
INŠPEKCIJE

12. člen

Inšpektorji opravljajo inšpekcijo skladno z določ-
bami zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.

13. člen

Inšpekcija je redna, izredna in ponovna.

14. člen

(1) Redna inšpekcija je oblika inšpekcije, pri ka-
teri inšpektor preveri celotno delo in poslovanje 
posameznega detektiva oziroma ugotavlja sklad-
nost njegovega dela in poslovanja z zakonom in 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
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(2) Redna inšpekcija se izvaja na podlagi letnega 

programa in usmeritev inšpekcije, in se detektivu 
napove ustno ali pisno najmanj 8 dni pred izvedbo.

15. člen

(1) Izredna inšpekcija je oblika inšpekcije, ki se 
opravi na podlagi pritožb posameznih pravnih ali 
fizičnih oseb (nadzorstvena pritožba) oziroma na 
podlagi predloga državnega organa.

(2) Izredna inšpekcija je praviloma nenapovedana.

16. člen

Ponovna inšpekcija je oblika inšpekcije, v kateri 
inšpektor preveri skladnost ravnanja detektiva z 
odrejenimi ukrepi za odpravo ugotovljenih pomanj-
kljivosti ali nepravilnosti, ki jih je ugotovil v redni ali 
izredni inšpekciji.

17. člen

Inšpektorji, ki opravljajo inšpekcijo skladno z do-
ločbami zakona in tega pravilnika, se pri svojem 
delu izkazujejo s službeno izkaznico, določeno s 
tem pravilnikom.

18. člen

Inšpektorji morajo varovati poslovno ali drugo taj-
nost, s katero se seznanijo pri opravljanju inšpek-
cije, skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov in kazenskega zakonika.

19. člen

Inšpektor po opravljeni inšpekciji sestavi zapisnik 
o opravljenem inšpekcijskem nadzoru v skladu z 
določbami zakona, ki ureja upravni postopek.

IV. INŠPEKCIJSKI UKREPI

20. člen

(1) Če inšpektor pri opravljanju inšpekcije ugo-
tovi pomanjkljivost oziroma nepravilnost (kršitev 
zakona ali predpisov, izdanimi na njegovi podlagi), 
v odločbi določi rok za odpravo pomanjkljivosti 
oziroma nepravilnosti.

(2) Rok iz prejšnjega odstavka ne sme biti krajši 
od 8 dni in ne daljši od 30 dni. Pri odmeri roka se 
upošteva teža ugotovljene pomanjkljivosti oziroma 
nepravilnosti.

(3) V primeru, ko detektiv zoper odločbo inšpek-
torja iz prvega odstavka tega člena poda pritožbo, 
inšpektor postopa skladno z določbami zakona, ki 
ureja upravni postopek, o pritožbi.

21. člen

(1) Inšpektor predlaga zbornici odvzem licence, če: 
– detektiv ne izpolnjuje več z zakonom pred-

pisanih pogojev za opravljanje detektivske 
dejavnosti; 

– v roku iz prvega odstavku 20. člena tega pra-
vilnika ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivo-
sti ali nepravilnosti.

(2) Inšpektor v primerih iz prve in druge alinee 
prejšnjega odstavka zbornici istočasno pisno 
predlaga, da zoper detektiva uvede postopek za 
ugotovitev disciplinske odgovornosti.

22. člen

Inšpektor pisno obvesti pristojne državne organe o 
kršitvah, ki jih je storil detektiv pri svojem delu ali v 
zvezi z njim, če pri opravljanju inšpekcije ugotovi krši-
tev predpisov, ki so v stvarni pristojnosti teh organov.

23. člen

Inšpektor izreče denarno kazen na kraju samem v 
primerih, ki jih določa zakon, ter predlaga uvedbo 
postopka o prekršku v skladu z zakonom.

24. člen

Inšpektor mora v skladu z zakonom o kazenskem 
postopku podati ovadbo pristojnim organom za kaz-
niva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.

V. SLUŽBENA IZKAZNICA 
IN POSTOPEK ZA NJENO IZDAJO

25. člen

Inšpektorjem se izda službena izkaznica (v nadalj-
njem besedilu: izkaznica) s katero izkazuje poob-
laščenost za opravljanje inšpekcijskega nadzora.

26. člen

(1) Izkaznico inšpektorjev sestavlja usnjen etui 
velikosti 105 × 70 mm v katerega je vložena identi-
fikacijska izkaznica velikosti 85 × 54 mm, izdelana 
iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi in na-
pisi in plastificiran kartonček z navedbo inšpekcij-
skih ukrepov.

(2) Na prednji strani identifikacijske izkaznice je fo-
tografija imetnika izkaznice velikosti 3 × 2,5 cm z iz-
pisom: “Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje 
zadeve, Službena izkaznica, Inšpektor za zasebno 
varstvo”, pod tem napisom pa je izpisano ime in pri-
imek imetnika izkaznice. V spodnjem delu izkaznice 
je izpisana registrska številka izkaznice, datum izdaje 
in podpis ministra ter oznaka mesta pečata organa.

(3) Osnovna barva izkaznice je bela, grb Repu-
blike Slovenije je v treh barvah (modra, rdeča in ru-
mena), napisa “Republika Slovenija” in “Ministrstvo 
za notranje zadeve” sta modra. Moder je tudi na-
pis “Inšpektor za zasebno varstvo” na svetlo mo-
dri podlagi, ostali napisi so črni. Standard barv je 
predpisan in je razviden iz priloge tega pravilnika.

(4) Na prednji strani plastificiranega kartončka je 
napis: “Inšpektor za zasebno varstvo”. Pod tem na-
pisom je zapis: “Detektivi, pravne in fizične osebe 
so dolžni imetniku te izkaznice, ko opravlja inšpek-
cijo, omogočiti izvršitev inšpekcije.”. V podtisku je 
natisnjen grb Republike Slovenije.

(5) Besedilo, izpisano na hrbtni strani plastifici-
ranega kartončka, se glasi: “Imetnik te izkaznice 
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ima v primeru, ko opravlja inšpekcijo, pravico in 
dolžnost: 

– določiti rok za odpravo pomanjkljivosti ozi-
roma nepravilnosti pri izvajanju detektivske 
dejavnosti; 

– predlagati zbornici odvzem licence, če detek-
tiv ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih 
pogojev za opravljanje detektivske dejavno-
sti oziroma če v določenem roku ne odpravi 
ugotovljenih pomanjkljivosti ali nepravilnosti; 

– predlagati zbornici uvedbo postopka za ugo-
tovitev disciplinske odgovornosti; 

– predlagati pristojnemu organu sprejem ukre-
pov; 

– izreči denarno kazen na kraju samem v pri-
merih, ki jih določa zakon oziroma predlagati 
uvedbo postopka o prekršku v skladu z za-
konom; 

– podati ovadbo pristojnim organom za kazniva 
dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.”.

27. člen

(1) Obrazec izkaznice je objavljen skupaj s tem 
pravilnikom in je njegov sestavni del.

(2) O izdanih izkaznicah se vodi evidenca v orga-
nizacijski enoti za kadrovske zadeve ministrstva, ki 
opravlja tudi vse ostale naloge v zvezi z izdajanjem 
izkaznic.

28. člen
(1) Izkaznica se zamenja: 
– če jo je imetnik izgubil; 
– če je poškodovana; 
– če je imetnik spremenil osebno ime, ali 
– če so se spremenili drugi bistveni podatki iz 

izkaznice.
(2) Imetnik izkaznice mora v primeru izgube iz-

kaznice ali v primeru katerega koli drugega razlo-
ga iz prejšnjega odstavka to dejstvo nemudoma 
sporočiti organizacijski enoti iz drugega odstavka 
27. člena tega pravilnika, ki izkaznico izbriše iz evi-
dence izkaznic oziroma v primeru izgube izkazni-
ce, prekliče njeno veljavnost.

29. člen
(1) Izkaznica preneha veljati z dnem: 
– ko imetniku preneha delovno razmerje, ali 
– ko iz drugih razlogov izgubi status inšpektorja.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora imet-

nik izkaznice ob prejemu odločbe vrniti izkaznico, 
ki se pošlje organizacijski enoti iz drugega odstav-
ka 27. člena tega pravilnika.

VI. KONČNA DOLOČBA

30. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Minister za notranje zadeva dr. Rado Bohinc
P R I L O G A
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I. SPLOŠNI DOLOČBI 

1. člen 

(namen pravilnika) 
Ta pravilnik določa način ravnanja z informacijami 
in podatki iz 9. in 10. člena zakona o detektivski de-
javnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon), s podatki 
v evidenci iz 2. točke 26. člena zakona in način va-
rovanja teh podatkov z namenom, da se prepreči 
nepooblaščen dostop oziroma uporaba teh poda-
tkov. 

2. člen 

(pomen izrazov) 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji 
pomen:

1. osebni podatek je podatek iz 9. in 10. člena za-
kona, ne glede na obliko v kateri je izražen v skladu 
z zakonom o varstvu osebnih podatkov;

2. zbirka osebnih podatkov je vsak niz podatkov 
v evidencah iz 26. člena zakona, ki vsebuje vsaj en 
osebni podatek ne glede na to, ali je centraliziran 
ali organiziran na podlagi meril, ki omogočajo upo-
rabo ali združevanje podatkov in ne glede na to, ali 
se obdelujejo s sredstvi informacijske tehnologije 
ali ne;

3. obdelava osebnih podatkov pomeni zbiranje, 
shranjevanje ali združevanje podatkov v eviden-
cah iz 26. člena zakona, spreminjanje, uporabo ali 
sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, bloki-
ranjem ali brisanjem; obdelava je lahko ročna ali s 
sredstvi informacijske tehnologije;

4. upravljalec osebnih podatkov je detektiv ozi-
roma njegov družbenik z veljavno detektivsko iz-
kaznico, ki je za pridobivanje osebnih podatkov 
pooblaščen z zakonom ali s pisno zahtevo oziro-
ma privolitvijo posameznika, na katerega se poda-
tki nanašajo;

5. dokumenti so vsi napisani, narisani, natisnjeni, 
razmnoženi, fotografirani, fotokopirani, fonografi-
rani ali magnetno, optično oziroma kako drugače 
zapisani zaupni podatki;

6. poslovna tajnost pomeni listine in podatke iz 9. 
in 10. člena zakona, ki jih je detektiv zbral za svojo 
stranko, in so tako pomembni, da bi z njihovo izda-
jo očitno nastale ali bi lahko nastale hujše škodlji-
ve posledice za detektiva, stranko ali tretjo osebo;

7. stranka je fizična ali pravna oseba, ki z detekti-
vom sklene pogodbo o opravljanju detektivskih 
storitev v pisni obliki. 

II. VRSTA TAJNOSTI IN STOPNJA 
ZAUPNOSTI PODATKOV 

3. člen 

(vrsta in stopnja tajnosti) 
(1) Osebni podatki iz 9. in 10. člena zakona (v na-

daljnjem besedilu: podatki), ki jih je detektiv zbral 
za stranko oziroma podatki v evidenci zbranih in-
formacij iz 2. točke 26. člena zakona, se štejejo za 
POSLOVNO TAJNOST, če so tako pomembni, da bi 
z njihovo izdajo nastale ali bi lahko nastale hujše 
škodljive posledice za detektiva, stranko ali tretjo 
osebo.

(2) Oseba za določanje poslovne tajnosti iz 
prvega odstavka je detektiv, ki pridobiva, zbi-
ra in obdeluje posamezne podatke za stranko.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti ozna-
čeni s stopnjo zaupnosti ZAUPNO. 

III. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI 

4. člen 

(način ravnanja) 
(1) Zaradi varovanja podatkov je detektiv dol-

žan izvajati naslednje splošne varnostne ukrepe:
1. prostori, omare in blagajne v katerih hrani poda-
tke, morajo biti varovani s fizičnimi in/ali tehničnimi 
sistemi in napravami za varovanje prostorov, s ka-
terimi se preprečuje, omejuje ali nadzira gibanje, 
samodejno odkriva in javlja nepooblaščena priso-
tnost ali požar;

2. kadar zapušča svoje delovne prostore, mora 
zakleniti pisalne mize, omare, blagajne in pisarne, 
v katerih hranijo podatke;

3. dokumentov ne sme puščati na pisalnih mizah 
v prisotnosti oseb, ki niso detektivi oziroma njegovi 
družbeniki;

4. z vsebino podatkov ne sme seznaniti tret-
jih oseb oziroma oseb, ki niso njegovi družbeniki 
skladno z zakonom, razen subjektov določenih v 
drugem odstavku 26.b člena zakona;

5. vzdrževanje in popravila strojne računalniške 

Na podlagi drugega odstavka 11. člena zakona o detektivski dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 7/03 – prečiščeno besedilo) 

izdaja minister za notranje zadeve 

P R A V I L N I K
o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu 

varovanja osebnih podatkov pri opravljanju 
detektivske dejavnosti 
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in druge opreme je dovoljeno samo z vednostjo in 
ob prisotnosti detektiva oziroma njegovega druž-
benika;

6. po končani izdelavi dokumentov za stranko 
mora uničiti pomožno gradivo (npr. testna oziroma 
vmesna poročila, izračuni, skice za stranko), ki ga 
je uporabil oziroma ki je nastalo pri izdelavi doku-
menta. 

IV. VAROVANJE STROJNE 
IN PROGRAMSKE OPREME 

5. člen 

(varovalni ukrepi) 
(1) Strojno in programsko opremo pri detektivu 

sme uporabljati samo detektiv, ki je s stranko skle-
nil pogodbo o opravljanju detektivskih storitev ozi-
roma njegov družbenik, ter osebe, ki so zaposlene 
pri detektivu.

(2) Dostop do strojne in programske opreme 
mora biti varovan tako, da preprečuje dostop tret-
jim osebam.

(3) Dostop v računalniško evidenco iz 2. točke 
26. člena zakona se varuje s sistemom identifikaci-
je uporabnika (sistem gesel za avtorizacijo in iden-
tifikacijo uporabnika). 

V. PRENOS PODATKOV 

6. člen 

(način prenosa podatkov) 
(1) Detektiv izroči podatke stranki osebno ali pa 

jih stranki posreduje v zaprti ovojnici in trdnega ne-
prosojnega in neprepustnega materiala.

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se lahko pre-
našajo po pošti, s kurirsko službo, po komunikacij-
skih kanalih ali fizično na računalniških medijih. 

VI. OZNAČEVANJE IN 
RAZMNOŽEVANJE PODATKOV 

7. člen 

(označevanje podatkov) 
(1) Vsi pisni dokumenti, ki jih je detektiv pri 

opravljanju detektivske dejavnosti izdelal za stran-
ko in so na podlagi 3. člena tega pravilnika označe-
ni kot poslovna tajnost, vključno z njihovimi repro-
dukcijami, morajo imeti označbo poslovne tajnosti 
ožigosano, označeno, natipkano, natiskano ali na-
pisano na vrhu prve strani. Na dnu strani mora biti 
navedena zaporedna številka strani glede na skup-
no število strani dokumenta (npr. 5/10), pri čemer 
se za prvo stran štejejo platnice, če so, ali naslovna 
stran, če je.

(2) Način prenehanja poslovne tajnosti iz prejš-
njega odstavka nastopi z izročitvijo pisnega doku-
menta iz prejšnjega odstavka stranki.

(3) Označba na vseh drugih dokumentih oziro-

ma medijih (npr. fotografije, video in avdiozapisi), 
ki vsebujejo podatke, ki so na podlagi 3. člena tega 
pravilnika označeni kot poslovna tajnost, mora biti 
na dokumentu ali mediju vidno ožigosana, natiska-
na, natipkana, napisana, naslikana ali pritrjena z eti-
keto, nalepko ali podobnimi primernimi sredstvi. 

8. člen 

(prepoved razmnoževanja) 
Detektiv zapisa podatkov se ne sme razmnoževati, 
kopirati ali prepisovati. 

VII. ZBIRANJE, POSREDOVANJE, 
ARHIVIRANJE IN BRISANJE 

PODATKOV 

9. člen 

(zbiranje podatkov) 
(1) Detektiv kot upravljalec zbirk podatkov iz 26. 

člena zakona za vsako zbirko podatkov (evidenco) 
zagotovi katalog podatkov (15. člen zakona o var-
stvu osebnih podatkov).

(2) Detektiv posreduje podatke iz 1., 2., 4. in 5. 
točke kataloga ministrstvu, pristojnemu za varstvo 
osebnih podatkov, najmanj 15 dni pred vzpostavit-
vijo zbirk podatkov (evidenc) iz 26. člena zakona.

(3) Detektiv posreduje ministrstvu iz prejšnjega 
odstavka tudi spremembe podatkov v katalogu iz 
prejšnjega odstavka, najkasneje v osmih dneh od 
dneva spremembe. 

10. člen 

(posredovanje podatkov) 
(1) Detektiv sme podatke posredovati z informa-

cijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi le 
ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaš-
čenim preprečuje pridobitev teh podatkov.

(2) Detektiv sme posredovati podatke samo ti-
stim, ki vložijo pisno vlogo in izkažejo pravni inter-
es (ustrezna zakonska osnova, pooblastilo v zako-
nu), ki daje pravico do vpogleda, oziroma s pisno 
privolitvijo ali zahtevo tistega, na katerega se ti po-
datki nanašajo.

(3) Posredovane podatke se sme uporabiti 
samo za namen, za katerega so bili dani.

(4) Detektiv vsako posredovanje podatkov bele-
ži v poseben razvid posredovanj podatkov, iz ka-
terega mora biti razvidno, kateri podatki so bili po-
sredovani ter komu, kdaj in na kakšni podlagi (11. 
člen zakona o varstvu osebnih podatkov). 

11. člen 

(arhiviranje podatkov) 
(1) Po poteku roka hranjenja podatkov v eviden-

cah iz 1. in 3. točke 26. člena zakona detektiv po-
datke arhivira.
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(2) Detektiv podatke iz prejšnjega odstavka arhi-

vira v skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva 
in arhive. 

12. člen 

(brisanje podatkov) 
(1) Detektiv po izpolnitvi pogodbe o opravljanju 

detektivske storitve podatke v evidenci iz 2. točke 
26. člena zakona briše oziroma uniči.

(2) Če se podatki iz prejšnjega odstavka hranijo 
na računalniškem mediju, se za brisanje podatkov 
uporabi takšna metoda brisanja, da je nemogoča 
obnovitev vseh ali dela brisanih podatkov.

(3) Podatki na klasičnih medijih (npr. listine, kar-
toteke, register) se uničijo na način, ki onemogoča 
branje vseh ali dela uničenih podatkov. 

VIII. KONČNA DOLOČBA 

13. člen 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 1423-01-016-2/2003/3 
Ljubljana, dne 7. maja 2003. 
EVA 2003-1711-0005

Minister za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

I . SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta pravilnik podrobneje ureja način in postopek 
opravljanja nadzora Detektivske zbornice Repu-
blike Slovenije (v nadaljevanju DeZRS) nad njenimi 
člani pri izpolnjevanju določenih zakonskih in dru-
gih obveznosti v zvezi z detektivsko dejavnostjo.

II. VSEBINA NADZORA

2. člen

Nadzor po tem pravilniku obsega zlasti ugotavljanje:
- izpolnjevanja pogojev za ohranitev statusa 

detektiva in detektivske družbe,
- izpolnjevanja obveznosti o vodenju evidenc 

(člen 26 ZDD),
- pravočasnosti in točnosti sporočanja spre-

memb o pravno-organizacijski obliki oprav-
ljanja detektivske dejavnosti, ki vplivajo na 
ohranitev ali izgubo statusa detektiva ali de-
tektivske družbe,

- izpolnjevanja članskih obveznostih do Detek-
tivske zbornice Republike Slovenije,

- podatkov o predmetu dejavnosti detektiva 
oz.detektivske družbe in njenih družbenikih 
ter o zaposlenih delavcih ( člen 19 ZDD ).

III . KOMISIJA ZA NADZOR

3. člen

Za izvajanje nadzora imenuje Upravni odbor De-
ZRS tričlansko komisijo za nadzor, ki je strokovno 
delovno telo Upravnega odbora, za izvajanje nad-
zora v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti 
in tem pravilnikom. Komisija ima predsednika in 
dva člana.

4. člen

Komisija za nadzor mora pri domnevnih kršitvah 
Zakona o detektivski dejavnosti, podzakonskih in 
drugih aktov nemudoma obvestiti Upravni odbor 
DeZRS.

Na podlagi 5. člena Zakona o detektivski dejavnosti 
(Ur. l ist RS, št. 7/03 – UPB1) in na podlagi 29. in 31. člena 

statuta Detektivske zbornice Republike Slovenije 
(Ur.list RS, št. 104/03) je Upravni odbor zbornice 

na 14. redni seji,  dne 14.02.2005 sprejel

PRAVILNIK
o izvajanju nadzora nad delom članov
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5. člen

Dejavnost nadzora in delo komisije za nadzor se 
financira iz sredstev DeZRS, člani komisije pa so 
upravičeni do povračila potnih stroškov in do dru-
gih osebnih prejemkov.

6. člen

Nalog nadzora lahko izvajajo le člani komisije za 
nadzor, ki jih je imenoval Upravni odbor DeZRS. Za 
nadzor, ni mogoče pooblastiti druge osebe, ki ni 
član te komisije .

7. člen

(predsednik komisije)
Komisija za nadzor ima predsednika, ki vodi in ko-
ordinira delo komisije, za svoje delo je odgovoren 
Upravnemu odboru.

Člani in predsednik komisije za nadzor so lahko le 
detektivi , ki imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj 
na področju opravljanja detektivske dejavnosti .

8. člen

(poročanje o nadzoru)
Komisija za nadzor o opravljenih nadzorih in ugo-
tovitvah redno poroča Upravnemu odboru DeZRS 
ter daje predloge za odpravo ugotovljenih nepra-
vilnosti.

9. člen

(člani komisije)
Člani komisije za nadzor so detektivi, ki imajo pravi-
co in dolžnost izvrševati nadzor v mejah Zakona o 
detektivski dejavnosti, podzakonskih in drugih aktov 
s področja detektivske dejavnosti in tega pravilnika.

10. člen

(pristojnosti komisije)
Komisija za nadzor opravlja nadzor na podlagi let-
nega programa dela, prijav o nepravilnostih in na 
podlagi drugih ugotovitev. Pri svojem delu je samo-
stojna in samostojno odloča o uvedbi nadzora ter 
o vsebini in obsegu nadzora .

Komisija za nadzor v razgovoru z udeleženci 
nadzora ugotavlja zakonitost, moralnost in etična 
načela opravljanja detektivske dejavnosti, način 
vodenja dokumentacije ter druga dejanja, potreb-
na za ugotovitev dejanskega stanja nadzora.

11. člen

(akti,ki jih izdaja komisija nadzora)
Komisija za nadzor piše zapisnik o nadzoru, iz ka-
terega je razvidno: čas nadzora, kraj nadzora, pri-
sotni pri nadzoru, ugotovitve iz nadzora in pred-
logi, zaključek nadzora in podpis predsednika in 
članov komisije ter osebe pri kateri je bil opravljen 
nadzor. O ugotovitvah nadzora komisija za nadzor 
sestavi poročilo z ugotovitvenim sklep ter predlo-
gom ukrepov in ga v roku 15 dni izroči Upravnemu 
odboru DeZRS. 

12. člen

(odgovornost članov komisije nadzora)
Za opravljanje ali opustitev dejanj v nadzoru sta 
člana komisije za nadzor odgovorna predsedniku 
te komisije in Upravnemu odboru DeZRS.

V . IZKAZOVANJE 
UPRAVIČENOSTI DO NADZORA

13. člen

(izkazovanje upravičenosti do nadzora)
Člani komisije za nadzor izkazujejo upravičenost 
opravljanja nadzora s sklepom Upravnega odbora 
DeZRS o imenovanju za člana komisije za nadzor .

14. člen

(vsebina sklepa)
Sklep o imenovanju detektiva za člana komisije za 
nadzor mora vsebovati naslednje podatke:

- pravno podlago,
- organ, ki ga je izdal,
- datum imenovanja detektiva za člana komisi-

je za nadzor,
- osebne podatke o detektivu (ime in priimek, 

rojstni datum, naslov sedeža dejavnosti, šte-
vilka detektivske izkaznice),

- žig DeZRS, podpis predsednika detektivske 
zbornice ter datum izdaje sklepa in njegovo 
evidenčno številko.

Sklep o imenovanju predsednika in člana komisije 
za nadzor se objavi na spletni strani zbornice. 

VI . KONČNA DOLOČBA

15. člen

(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Predsednik zbornice:
Robert Rožaj, l.r.
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Mnenje MNZ

Detektiv lahko opravlja protiprislušne preglede
Po daljši razpravi posvetovanju s posameznimi detektivi in usklajevanju 

z Detektivsko zbornico Republike Slovenije je Ministrstvo za notranje zadeve 
je v letu 2005 izdalo mnenje o protiprislušnih pregledih, ki detektivom daje 

možnost za določeno tržno nišo.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
1501 Ljubljana, Štefanova ulica 2 
Telefon: 01/472 56 68, 432 41 07
Faks: 01/472 55 15
Šifra: 14-04-280-229/2004/3
Datum: 13.01.2005

DETEKTIVSKA ZBORNICA
REPUBLIKE SLOVENIJE
Stegne 21, 1000 Ljubljana

ZADEVA: 

DETEKTIVSKA DEJAVNOST IN PROTIPRISLUŠKOVALNI PREGLED - MNENJE

Ministrstvo za notranje zadeve je proučilo dilemo, ki se je pojavljala pri delu detektivov in se nanaša na 
opravljanje protiprislušnih pregledov detektivov v povezavi z določbo Zakona o detektivski dejavnosti, 
ki določa, da detektiv ne sme uporabljati metod in sredstev, ki jih v skladu z zakonom uporabljajo službe 
državnih organov1.

Protiprislušnega pregleda ne moremo enačiti s prikritimi ukrepi in metodami dela Policije, Sove in OVS 
MO, zaradi česar ne vidimo zakonske podlage za omejevanje protiprislušnih pregledov, ki jih v okviru 
detektivske dejavnosti opravljajo posamezni detektivi.

V kolikor pa detektiv ob opravljanju protiprislušnega pregleda pride do podatka o storitvi kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti je dolžan na podlagi 12. člena Zakona o detektivski dejavnosti 
izpolniti svojo prijavno dolžnost in podati ovadbo pristojnemu organu.

Lep pozdrav.

Dragutin Mate
minister

__________________
1 -13. člen Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-UPB1, Uradni list RS, št. 7-239/2003).
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Detektivska zbornica Republike Slovenije ima v 
zvezi z opravljanjem detektivske dejavnosti za dr-
žavne organe naslednje mnenje:

(1) Detektivi imajo poseben zakonsko urejen 
položaj, vendar pa sami ne morejo presojati, kaj pri 
opravljanju tega poklica je dovoljeno in kaj ne. Na-
čelo zakonitosti je tako tudi na tem področju eno 
od vodilnih načel pravne države, kajti opravljanje 
tega dela (poklica) velikokrat pomeni tudi poseg v 
človekovo zasebnost oziroma pravico do informa-
cijske zasebnosti.

(2) Osnovna dejavnost detektivov je zbiranje in 
posredovanje informacij (3. člen ZDD1), pridobljenih 
v skladu s pravicami, ki jih detektivom daje navede-
ni zakon. Glede na to zakonsko določilo se zato de-
tektivi najbolj pogosto pojavljajo kot upravičenci za 
dostop do osebnih podatkov. Detektivi pridobivajo 
podatke, za katere jih skladno s pogodbo in poob-
lastilom pooblasti stranka (8. člen ZDD1). Podatke 
smejo zbirati oz. pridobivati neposredno od osebe, 
na katero se podatki nanašajo, lahko pa tudi od dru-
gih oseb, ki imajo podatke in so jih pripravljene dati 
prostovoljno, iz sredstev javnega obveščanja (1.od. 
9. čl.) in javnih evidenc (10. čl.). Detektivi imajo pravi-
co tudi do vpogleda v sodne in upravne spise, v pri-
meru, ko ima to pravico stranka, ki jih je pooblastila. 
Pri svojem delu so zavezani k molčečnosti, vendar 
so dolžni dati ovadbo, če iz podatka, za katerega so 
izvedeli, sledi, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki 
se preganja po uradni dolžnosti.

(3) Glede opravljanja detektivske dejavnosti pa 
ima ZDD1 določene omejitve. Tako detektivi ne 
smejo opravljati nalog, za katere so z zakonom po-
oblaščeni policijski in pravosodni organi (kot so po-
sli izterjevanja dolgov pravnih ali fizičnih oseb). De-
tektivi ne smejo za opravljanje detektivskih storitev 
uporabljati metod in sredstev, ki jih v skladu z zako-
nom uporabljajo službe državnih organov. Detektivi 
ne smejo opravljati detektivske dejavnosti za doma-
če in tuje varnostne službe in državne organe ter za 
politične stranke. Strelno orožje lahko pridobijo in 
nosijo le v skladu z zakonom o orožju (13. člen).

(4) Glede na spredaj povedano se upravičeno 
zastavlja vprašanje, ali detektivi lahko oziroma 
sploh ne smejo opravljati nikakršnih nalog za dr-
žavne organe. Odgovor na to vprašanje je odvi-
sen od razlage 13. člena ZDD1 in od nalog, ki bi 
jih morda detektivi opravljali za državne organe. 
Javne naloge državne uprave opredeljuje 6. člen 

Zakona o delavcih državne uprave, ki določa, jav-
ne naloge so naloge, ki sodijo v delovno področje 
državnega organa, ali organa lokalne skupnosti 
oziroma naloge, za katere je bila ustanovljena ose-
ba javnega prava. Po tej določbi torej detektiv za 
državne organe ne more opravljati tistih nalog, ki 
spadajo v delovno področje teh organov oziro-
ma v delovno področje posameznega državnega 
organa, medtem, ko naloge, ki ne spadajo v delo-
vno področje državnih organov, pa menimo, da jih 
detektivi lahko opravljajo. Kajti več subjektov civil-
nega prava opravlja najrazličnejša dela in naloge 
za potrebe državnih organov (npr.: izdelava potnih 
listov, osebnih izkaznic, tiskanje in kovanje denar-
ja, izdelava spletnih strani, vzdrževanje računalni-
ških programov, varovanje objektov in oseb, itd.) 
in prav zato ni mogoče razumno in utemeljeno reči 
oz. trditi, da pa za detektive velja absolutna zakon-
ska prepoved opravljanja kakršnih koli del ali nalog 
za potrebe državnih organov. 

(5) Zdaj najbolj aktualno vprašanje je ali lahko 
detektivi opravljajo nadzor bolniških izostankov, 
spoštovanje konkurenčne klavzule, prevoz na in z 
dela, itd. Torej nalog, ki ne spadajo v delovno po-
dročje državnega organa, ampak v delovno podro-
čje delodajalca. V državnem organu je to Republi-
ka Slovenija (3. čl. ZJU). Po tem zakonu nadzor nad 
izvajanjem tega zakona opravljata organ državne 
uprave, pristojen za kadrovske zadeve (173. člen) 
in inšpektorji za sistem javnih uslužbencev (179. 
člen). Pravice in dolžnosti teh inšpektorjev določa 
180. člen. Določbe 173. in 180. člena tega zakona 
izrecno ne določajo, da navedena organa oprav-
ljata tudi nadzor bolniških izostankov, spoštovanje 
konkurenčne klavzule /ta se presoja po zakonu, ki 
ureja delovna razmerja, torej po ZDR1), prevoz na 
delo in z dela, zato te naloge niso izrecno delovno 
področje teh organov nadzora ali drugih državnih 
organov. To pa je tudi razlog, zaradi katerega me-
nimo, da jih država kot delodajalec lahko zaupa v 
opravljanje tudi civilni pravni ali fizični osebi, ki iz-
polnjuje pogoje za opravljanje teh nalog. Gre torej 
za naloge, ki predstavljajo spremljajoča dela delo-
dajalca in katera delodajalec opravlja zaradi nad-
zora zaposlenih nad izpolnjevanjem dolžnosti in 
obveznosti iz delovnega razmerja, torej iz pogod-
be o zaposlitvi. 

Za vaš komentar k našemu mnenju se vam naj-
lepše zahvaljujemo.

Mnenje DeZRS posredovano MNZ

OPRAVLJANJA LAIČNEGA NADZORA 
BOLNIŠKIH IZOSTANKOV IN DRUGIH STORITEV 

ZA DRŽAVNE ORGANE
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Vprašanja detektivom v iskanju možnosti, da 
kljub upokojitvi še naprej opravljajo svojo detek-
tivsko dejavnost, so prav gotovo zelo pogosta. Pri 
tem je treba omeniti predvsem novelo Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 
2001, (veljati pa je začela 1. januarja 2002). Samo-
zaposlenim ali podjetnikom posameznikom je pri-
nesla kar precej pomembno spremembo tudi za 
obravnavani inštitut t.i. »izvzema iz zavarovanja«, 
oz. izpolnjevanja pogojev pod katerimi zavarova-
nje ni obvezno, ki ga zakon opredeljuje v 18. in 396.
a členu (ZPIZ-1 UPB3, Ur. l. RS, št. 104/2005).

Zadevna člena sta ključnega pomena v prime-
ru ko hoče samozaposleni (detektiv) uveljaviti t. i. 
»dvojni status«, ki se odraža v tem, da mu omogo-
ča kljub upokojitvi in uživanju pokojnine, še naprej 
opravljati tudi samostojno detektivsko dejavnost, 
hkrati pa ga oprošča plačevanja prispevkov iz ob-
veznega socialnega zavarovanja. Namesto nekaj 
časa predvidenega postopka izvzema iz zavarova-
nja, ki v praksi ni nikoli zaživel, saj pristojno ministr-
stvo ni pripravilo potrebnega pravilnika, zdaj zakon 
v 18. členu določa pogoje, pod katerimi zavarova-
nje ni obvezno. 18. člen namreč postavlja zakonsko 
domnevo, da se pod določenimi pogoji šteje, da 
samozaposleni ne opravlja samostojne dejavnosti 
kot edini ali glavni poklic in kot posledica takšne 
domneve tudi ni potrebna njegova vključitev v ob-
vezno zavarovanje. Tako se šteje, da samozapos-
leni ne opravlja dejavnosti kot edini ali glavni po-
klic, če je izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine in 
starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in:

- varianta A: ne opravlja dejavnosti z osebnim 
delom, ker ima zaposlenega vsaj enega delav-
ca za opravljanje te (detektivske) dejavnosti ali

- varianta B: je do uveljavitve pravice do pokoj-
nine opravljal isto dejavnost v enakem obse-
gu, vendar je bil zavarovan na podlagi delo-
vnega razmerja (tako imenovana postranska 
oziroma popoldanska dejavnost).

Glede pogoja starosti je potrebno poudariti, da je 
zakonodajalec z omenjeno novelo potrebni sta-
rostni pogoj opredelil v samostojnem 396.a členu. 
Tako za ženske v letu 2006 namesto starosti 61 let 
velja starost 55 let in 4 mesece, za moške pa 61 let 
in 6 mesec in ne 63 kot pred spremembo zakona. 
Ta starost se bo spreminjala še naprej postopo-
ma, za ženske po štiri mesece na leto, tako da bo 

starost 61 let v veljavo stopila šele leta 2023, pri 
moških pa se bo navedeni starostni pogoj zviševal 
po šest mesecev na leto in bo torej 63 let obvezen 
pogoj šele v letu 2009. Za nekaj naslednjih let so 
starostni pogoji torej sledeči:

LETO
ŽENSKE MOŠKI

leta meseci leta meseci

2002 54 0 59 6
2003 54 4 60 0
2004 54 8 60 6
2005 55 0 61 0
2006 55 4 61 6
2007 55 8 62 0
2008 56 0 62 6
2009 56 4 63 0
2010 56 8   

Po stališču ministrstva za delo te starosti veljajo 
kot absolutne oziroma najnižje možne starosti, ki 
jih ni moč zniževati dodatno recimo na račun bene-
ficirane delovne dobe ali npr. zaradi otrok, zavaro-
vanja pred 18. letom starosti pri ženskah, kot je to 
moč storiti pri izpolnjevanju starostnih pogojev za 
zgolj klasično upokojitev.

Prav tako po stališču ministrstva za delo, pa je 
navedeno pravico moč uveljaviti pri kakršnikoli vrsti 
upokojitve, torej tudi pri invalidski, seveda pa mora 
biti tudi v tem primeru izpolnjen starostni pogoj in že 
zaradi definicije invalidnosti 1. kategorije, po kateri je 
zavarovanec nesposoben za kakršnokoli pridobitno 
delo, je moč zaključiti, da zanj pride v poštev le zgoraj 
omenjena varianta A, da torej nadaljuje z dejavnostjo 
z enim zaposlenim detektivom, ker sam te dejavno-
sti ne more in tudi ne sme opravljati, upoštevajoč pri-
dobljene pravice iz invalidskega zavarovanja.

V zvezi z zgoraj navedeno varianto A, ZPIZ pojas-
njuje, da mora samozaposleni zavarovanec, ki želi 
vložiti odjavo iz zavarovanja brez izbrisa iz obrtnega 
registra in brez izbrisa iz vpisnika samostojnih pod-
jetnikov posameznikov, ob vložitvi odjave pri Zavodu 
za zdravstveno zavarovanje, dokazati izpolnjevanje 
zahtevanih pogojev. To dokaže s pogodbo o zapo-
slitvi delavca (detektiva) za nedoločen čas s polnim 
delovnim časom in vloženo prijavo v zavarovanje iz 
tega naslova s šifro poklica, ki izkazuje opravljanje 
iste dejavnosti, kot jo je opravljal zavarovanec (de-
tektiv). Prav tako se ob odjavi preveri tudi izpolnje-
vanje drugih tozadevnih pogojev (starost, izpolnjeni 
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pogoji za upokojitev). Na podlagi vložene odjave iz 
zavarovanja zavarovanec pri Zavodu pridobi pravico 
do pokojnine, priznano z odločbo. Če je bila vložena 
odjava iz zavarovanja, pa kljub izpolnjenim pogojem 
samozaposleni zavarovanec ni uveljavil pravice do 
pokojnine, je zavarovanje obvezno in ga je potrebno 
ponovno vzpostaviti.

V skladu z navedenim, dejstvo, da je samoza-
posleni zavarovanec vložil odjavo iz obveznega 
zavarovanja na tej podlagi, da je uveljavil pravico 
do pokojnine in posledično od. 1. 4. 2002 naprej 
ni zavezanec za plačilo pavšalnega prispevka za 
primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, do-
kazuje z naslednjimi dokazili:

-  z odločbo o priznanju pravice do pokojnine, 
ki je izdana na podlagi vložene ustrezne od-
jave iz zavarovanja in

-  s pogodbo o zaposlitvi delavca (detektiva) za 
nedoločen čas s polnim delovnim časom in 
vloženo prijavo v zavarovanje iz tega naslo-
va s šifro poklica, ki izkazuje opravljanje iste 
(detektivske dejavnosti) dejavnosti, kot jo je 
opravljal zavarovanec (detektiv).

V zvezi z varianto B je potrebno omeniti stališče mi-
nistrstva za delo oziroma ZPIZ-a, kaj šteti kot oprav-
ljanje iste dejavnosti v enakem obsegu. To dejstvo 
naj bi se pri odjavi iz zavarovanja ugotavljalo le 
tako, da bo isto (detektivsko) dejavnost opravljal z 
enakim številom zaposlenih. Ti samozaposleni lah-
ko opravljajo dejavnost sami z osebnim delom še 
naprej, zato so tudi dolžni plačati pavšalne prispev-
ke za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 
Nekaj časa veljavna zakonska določba, da je moral 
biti v dejavnosti kot »popoldanec« vsaj 6 mesecev, 
ne velja torej več.

Vsi tisti zavarovanci (detektivi), ki imajo zdaj izpol-
njene zakonske pogoje, da lahko uveljavijo ti. dvojni 
status, da se torej upokojijo in še naprej opravljajo 
detektivsko dejavnost, naj to izrecno navedejo že 
tudi v vlogi za upokojitev, pri tem pa naj se sklicujejo 
na dejstvo, da izpolnjujejo vse pogoje iz 18. in 396. 
a člena, kot smo jih predstavili zgoraj. Pri tem se mu 
ni potrebno izbrisati iz vpisnika podjetnikov (in torej 
formalno prenehati z opravljanjem dejavnosti), kakor 
tudi ne iz članstva DeZRS, ampak zadostuje že nje-
gova odjava iz zavarovanja, ki temelji na izpolnjeva-
nju zgoraj navedenih zakonsko določenih pogojev. Z 
veljavno odjavo iz zavarovanja pa je izpolnjena tudi 
osnovna predpostavka iz 156. člena zakona, po ka-
terem je nujen pogoj za pridobitev pokojnine ravno 
prenehanje obveznega zavarovanja.

Že upokojeni detektiv pa lahko tudi ponovno vsto-
pijo v obvezno zavarovanje oziroma se reaktivirajo. V 
primeru, da upokojeni detektiv začne opravljati dejav-
nost, na podlagi katere je zavarovan, pridobi lastnost 
zavarovanca in se mu pokojnina v tem času ne izpla-
čuje. Treba je namreč vedeti, da je načeloma oprav-
ljanje samostojne dejavnosti povezano z vključitvijo 

v obvezno zavarovanje, in da se praviloma zavarova-
nje (kot zakonska posledica opravljanja dejavnosti) 
ter uživanje pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (tudi pokojnine) izključujeta. Zakon pa 
določa izjemo, ko ponoven začetek opravljanja de-
javnosti pod določenimi pogoji ne vpliva na uživanje 
pokojnine, saj se uživalcu pokojnine v primerih iz 18. 
člena zakona, na njegovo željo pokojnina izplačuje, 
vendar se mu ta čas ne upošteva za odstotno po-
večanje že uveljavljene pokojnine oziroma za novo 
odmero pokojnine. To pa je primer, ki je naveden 
zgoraj, v varianti A, torej zaposlitev enega delavca za 
opravljanje dejavnosti.

Detektiv, ki oceni, da se opravljanje detektivske 
dejavnosti ne šteje več kot edini oz. glavni poklic, 
vloži odjavo iz zavarovanja, strokovni delavec na 
prijavno-odjavni službi ZZZS pa ugotovi, ali so iz-
polnjeni pogoji, preden bo odjavo sprejel.

Možnosti opravljanja detektivske 
dejavnosti po upokojitvi

Bistveno vprašanje, ki se v tem zvezi zastavlja je, 
ali in kako vpliva začetek opravljanja samostojne 
detektivske dejavnosti na uživanje pravic. Tu imam 
v mislih primer, ko upokojeni detektiv ni opravljal 
detektivske dejavnosti že ob sami upokojitvi, am-
pak se zanjo odloči šele pozneje, v času uživanja 
pokojnine.

Začetek opravljanja samostojne pridobitne (de-
tektivske) dejavnosti po upokojitvi, ki ne vpliva na 
pravico do pokojnine, je možen le ob izpolnjenih 
pogojih iz 1. alineje 2. odstavka 18. člena, torej, 
da detektiv ne opravlja detektivske dejavnosti z 
osebnim delom, ker ima zaposlenega vsaj enega 
detektiva (po ZDD-ju namreč lahko detektivsko de-
javnost opravlja le oseba, ki je opravila detektivski 
izpit in ji je s strani DeZRS bila podeljena licenca za 
opravljanje te dejavnosti).

Upokojenec (upokojeni detektiv) namreč ne 
more dobiti statusa »popoldanca«. Sklicevati se na 
status »popoldanca« je možno le ob uveljavljanju 
pravice do pokojnine in nadaljevanje detektivske 
dejavnosti po upokojitvi, ko je detektiv do takrat 
že opravljal detektivsko dejavnost, ker je bil zava-
rovan na podlagi delovnega razmerja in le takrat 
bi detektivsko dejavnost lahko v enakem obsegu 
opravljal tudi po upokojitvi.

Sklicevanje na status »popoldanca«, ko upoko-
jeni detektiv (upokojenec) šele odpira detektivsko 
dejavnost, torej ni možno, ne glede na detektivovo 
(upokojenčevo) starost. Prav tako za takšnega de-
tektiva (upokojenca) ne pride v poštev sklicevanje 
na 3-letni nizek dobiček.

Uživalec pokojnine (detektiv) pa mora o začetku 
opravljanja detektivske dejavnosti v osmih dneh 
od priglasitve opravljanja dejavnosti v vpisnik ob-
vestiti ZPIZ. Prav tako mora vložiti tudi prijavo v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 



D E T E K T I V

41 1 - 2  /  2 0 0 6

priloga
vsa druga socialna zavarovanja, če ne izpolnjuje 
spredaj navedenega pogoja iz prve alineje druge-
ga odstavka 18. člena ZPIZ.

Izvzem iz zavarovanja
Ta postopek je v praksi uporabil le malokdo, verjet-

no zaradi nepoznavanja vseh zakonskih možnosti. 
Izvzem iz zavarovanja pomeni, da zavarovanec 

ni vključen v obvezno zavarovanje, če izpolnjuje 
vse zakonske pogoje, zaradi česar mu tudi ni treba 
plačevati prispevkov. Zavarovancu pa v tem prime-
ru ne teče pokojninska doba, za to je ta možnost 
primerna le za zavarovanca (detektiva), ki ima do-
volj pokojninske dobe.

Na podlagi 1. odstavka 18. člena ZPIZ lahko za-
varovanec iz 1. odstavka 15. člena ZPIZ (samoza-
posleni) vloži odjavo iz zavarovanja, če na podlagi 
potrdila davčnega organa dokaže, da dobiček iz 
detektivske dejavnosti v obdobju zadnjih treh let 

Priimek in ime Št. licence 
Naslov sedeža dejavnosti Kraj

BAKOVNIK Mihael   43 
Hotemeže 3, 4205 Predvor

BARAČ Boris   33 
Cankarjeva 39, 9000 Murska Sobota

BOŽIČ Alojz   11 
Ul.Cirila Debeljaka 13, 3000 Celje

BREGAR Lovro   10 
Polanškova 21, 1231 Črnuče

CAR Pavle   2 
Triglavska 33, 1000 Ljubljana 

DAVIDOVIČ Branko   26 
Ul. Pohorskega bataljona 25, 
1000 Ljubljana 

GLAVINOVIČ Jurček   32 
Polanškova 42, 1000 Ljubljana

GOSTEČNIK Anton   23 
Gospodinjska 9, 1000 Ljubljana 

GRABNAR Darko   78 
Žaga 4/a, 1242 Strahovica 

GRIČAR Miran   25 
Šorlijeva 16, 4000 Kranj

GRUBIŠA Andrej   73 
Seidlova 52, 8000 Novo mesto 

JAKLIČ Marij   38 
Lavričeva 15, 1000 Ljubljana 

JERAN  Vojko   61 
Bobovek 7, 4000 Kranj

JURIČ Branko   24 
Maroltova 15, 1000 Ljubljana 

KARBA Branko   87 
Kardeljeva cesta 80, 2000 Maribor

KOVAČIČ Milan   13 
Klopčičeva 2, 1000 Ljubljana

KRIŽNAR Stanislav   21 
Titova 115, 4270 Jesenice

MAJHEN Vasja   75 
Celovška cesta 263, 1000 Ljubljana

MOČNIK Alojz   22 
Slomškova 11, 8250 Brežice

MOLEK Sonja   91 
Pionirska cesta 7, 1360 Vrhnika

MUŽENIČ Miro   92 
Potok 22, 6276 Pobegi

NEKREP Franc   64 
Triglavska 32, 1000 Ljubljana

NOVAK Vladimir   35 
Pavšičeva 6, 1000 Ljubljana

PAVLIN Vinko   4 
Šegova 46, 8000 Novo mesto

POGLAJEN Anton   62 
Polje, Cesta XXXVIII,10B, 
1260 Ljubljana Polje

POŽAR Matjaž   64 
Krajnčičeva ul. 5, 2000 Maribor

PREBIL Peter   58 
Kunaverjeva ul. 4, 1000 Ljubljana

PREDANIČ Jože   7 
Rovte 8, 1373 Rovte

PRISTAVEC Bojan   94 
Partizanska 42, 4220 Škofja Loka

PRIVŠEK Vesna   19 
Glinškova ploščad 15, 1000 Ljubljana

ne presega letnega zneska minimalne plače. 
Za uveljavitev izvzema iz zavarovanja na podla-

gi 1. odstavka 18. člena ZPIZ ni predviden noben 
postopek. Detektiv preprosto vloži odjavo iz zava-
rovanja na prijavni-odjavni službi pristojne enote 
ZZZS.

S tem, ko detektiv uveljavi izvzem iz zavarovanja, 
pa izpolni tudi enega izmed osnovnih pogojev za 
pridobitev pokojnine, saj biti v zavarovanju in uve-
ljavljati pravice iz tega zavarovanja ni mogoče ozi-
roma je prenehanje zavarovanja eden od osnovnih 
pogojev za pridobitev pokojnine.

Izvzem iz zavarovanja torej predstavlja eno iz-
med izjem, na podlagi katere podjetniku ni treba 
biti v zavarovanju, kljub temu da opravlja dejavnost. 
Pri tem pa je treba opozoriti na limitiran dobiček, v 
primeru njegove prekoračitve se mora podjetnik 
ponovno vključiti v zavarovanje, s tem pa se mora 
začasno odreči tudi pokojnini.

SEZNAM DETEKTIVOV, KATERIH LICENCE  SO PRENEHALE VELJATI 

PROKŠELJ Nikola   5 
Vodnikova 6, 1000 Ljubljana

REPNIK Ciril   98 
Zalog 77/b, 
4207 Cerklje na Gorenjskem

SLAMIČ Tomaž   16 
Ivana Suliča18/b, 5290 Šempeter

STRLE Franc   17 
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

SULJANOVIĆ Hasib   18 
Gogalova 4, 4000 Kranj

ŠČUREC Marjan   51 
Vojkova 85, 1000 Ljubljana

ŠILC Dario Iztok   29 
Pod Kostanji 27, 1000 Ljubljana

ŠIRCA Danilo   70 
Farančan 3/a, 6276 Pobegi

TERČIČ Dario   56 
Cesta na Lanivec 18, 6210 Sežana

VAUH Stanka   15 
Trg 13, 2391 Prevalje

VIDMAR Vladimir   67 
Celovška cesta 11 , 3000 Celje

VOLER Albin   53 
Žička cesta 22 , 3210 Sl. Konjice

ZORE Boris   62 
Gradež 4, 1311 Turjak

ŽELEZEN Aleš   80 
Kolomban 1, 6280 Ankaran

ŽMAVC Peter   28 
Ul.Generala Levičnika 50/g, 
6000 Koper
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Sodna praksa v korist detektivov in njihovih strank

Dopustno videosnemanje in fotografiranje
Helena Dvoršak

Tako imenovano laično pre-
verjanje morebitnih kršitev bol-
niškega staleža je ena od stalnic 
detektivskega dela. Cene za tako 
preverjanje se gibljejo med 35.000 
do 1,000.000 SIT, odvisno od pri-
mera, zahtevnosti in dolgotrajno-
sti. Običajno naročnik za dobro 
opravljeno delo plača eno do dve 
bruto plači kontrolirane osebe, 
kar je majhen strošek v primeru 
s škodo, ki jo podjetje lahko ima 
zaradi nevestnega delavca. Doslej 
je detektivom uspelo doseči zlasti 
to, da je MNZ podalo uradno 
tolmačenje, da lahko to de-
javnost opravljajo zgolj in iz-
ključno detektivi, nikakor pa 
ne razne varnostne agencije in 
drugi poslovni subjekti, ki so se s 
tem ukvarjali do tedaj.

Do tega stališča so se dokopali 
potem, ko je padel razpis Zavoda 
za Zdravstveno in socialno zavaro-
vanje, na katerem je kandidiralo 
več članov DeZRS, izbrana pa je 
bila družba, ki je zagotavljala, da 
bo z enim samim zaposlenim lah-
ko opravila nekaj tisoč preverb po 
vsej Sloveniji in kajpak nihče v njej 
ni imel detektivske licence. Ker pa 
je preverjanje bolniških staležev 
občutljiva zadeva, zlasti z vidika 
zbiranja osebnih podatkov, lahko 
to počne izključno detektiv. Razpis 
je bil razveljavljen, delo pa je na 
koncu dobil po ovinkih tisti, ki mu 
je bilo očitno namenjeno že pred 
razpisom, čeprav ni detektiv.

Poglejmo si dva primera sodne 
prakse, ki sta zanimiva, ker kažeta 
na način na katerega detektiv sme 
in lahko zbira podatke, potrebne 
za postopek pred disciplinskim 
organom poslovnega subjekta.

Pisalo se je leto 1995, ko je 
podjetje, imenujmo ga X, poobla-

stilo neko agencijo za varovanje 
premoženja, posredovanje dela in 
zaposlitev, izobraževanje in za-
stopstvo, da opravi kontrolo bolni-
škega staleža njihovega delavca.

Agenti so se zadeve resno lotili 
in kmalu poslali naročniku poro-
čilo, v katerem navajajo, da bolni-
ka ni bilo doma v dopoldanskem 
času, da so ga zasačili pri oprav-
ljanju pridobitne dejavnosti, kar 
so tudi posneli z videokamero. 
Agenti so na koncu, ko so imeli 
zbranih dovolj dokazov, pristopili 
h kršitelju in ga seznanili s kon-
trolo bolniškega staleža.

Podjetje je delavca postavilo 
pred disciplinsko komisijo, ta pa 
pred vrata. Delavec je najel od-
vetnika, ki je napisal pritožbo in 
zadeva je romala na Delovno in 
socialno sodišče, ki je razsodilo, 
da se delavčev zahtevek, naj ga 
podjetje sprejme nazaj v delovno 
razmerje, zavrne. Sodišče je celo 
pogledalo videoposnetek na kate-
rem je bilo zabeleženo, kaj mož 
dela med bolniškim staležem, da-
tum in ura sta bili na posnetku 
vidni. Prav tako so agenti naredili 
nekaj slik, na katerih se vidi, da 
opravlja neko dejavnost v času, ko 
bi moral biti doma ali pri zdrav-
niku. Po pregledu vseh dokazov 
se je tehtnica Iustitie nagnila na 
stan podjetja.

Za nas so zanimivi tisti deli, ki 
govorijo o fotografijah in viodeo-
posnetku. Tožnik je priznal, da je 
na slikah on. Bistvo je bilo, da je 
bil posnetek integralen in verodo-
stojen. 

Sodišče pa, ugotavlja, da je bil 
tožnik po izpovedi priče dr. N.N. 
v staležu od določenega datuma 
do določenega datuma. Agenci-
ja je bila o nalogu za opazovanje 

tožnika obveščena po telefonu en 
mesec pred zaključkom bolniškega 
staleža in je svoje poročilo podjet-
ju poslala kake tri tedne pred kon-
cem bolniškega staleža in v njem 
omenja fotografije in videoposne-
tek. Ker agencija do datuma, ko so 
jo poklicali, za tožnika ni vedela, 
je možnost, da bi posnetki nastali 
pred začetkom bolniškega staleža, 
izključeni. Tri tedne pred koncem 
bolniškega staleža se že omenjajo 
video posnetki in fotografije. Ta-
krat je bil tožnik še v staležu, kar 
pomeni, da so vsi posnetki in foto-
grafije nastale le v času, ko je bil 
tožnik v staležu…«.

Delavec se je kajpak pritožil na 
Višje delovno in socialno sodišče 
v Ljubljani, ki pa je njegovo pri-
tožbo zavrnilo.

Delavec je prvostopenjskemu 
sodišču očital bistveno kršitev 
postopka, ker je kot dokaz upoš-
tevalo videoposnetek tožnikovega 
ponašanja na javnem mestu. Višje 
sodišče pa je ugotovilo, da je bil 
ta videoposnetek le eden od do-
kazov, ki jih je upoštevalo prvo-
stopenjsko sodišče.

Če boste kdaj potrebovali refe-
renco za obrambo in citiranje sod-
ne prakse, ko vas bo kdo tožil, ker 
ste ga posneli s videokamero med 
kršenjem staleža, se lahko sklicu-
jete tudi na ti razsodbi, delovne-
ga in socialne sodišča v Ljubljani 
opravlina številka Pd 606/95-25 
in Višje delovno sodišče v Ljub-
ljani, kjer je opravilna številka Pd 
606/95-32. Sodišči sta sprejeli 
videoposnetke in jih nista raz-
glasili ne za poseg v zasebnost 
in ne za nedovoljeni dokaz.

Vendar pa mora biti pri vide-
oposnetkih in fotografijah izpol-
njenih več pogojev. Prvi je, da so 
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Sodobni detektiv, ki želi biti 
konkurenčen in uspešen na od-
prtem trgu detektivskih storitev, 
je »on-line«, se pravi, da uporab-
lja internet. Internet je kot jav-
na hiša, kjer se lahko mimogrede  
dobi kakšno zoprno bolezen. Po-
leg tega, da se da ugotoviti vse 
naše delo na internetu in seveda 
tudi vse spletne strani, ki smo 
jih obiskali, pa je mogoče tudi na 
računalniku s katerega delamo 
prebrati vso našo, celo že izbrisa-
no, pošto in druge podatke. Ker 
večina detektivov še vedno živi 
v zmoti, da je njihov računalnik 
zaščiten, če vnesejo uporabniško 
ime in geslo v Windows-e, ne bo 
škodilo, če si preberejo malo o 
zaščiti in praktični uporabi inter-
neta ter občutljivih digitalnih po-
datkov, ki jih morajo po zakonu 
hraniti »pod ključem«.

In tako smo prišli do bistva! 
Ne računalnik, to je elektronika 
in plastika, ki nam je na voljo 
povsod, USB ključ je tisto, kar 
mora imeti in hraniti sodoben 
detektiv. Cene te majhne napra-
vice, ki jo nosimo okli vratu ali 
na obesku za ključe, padajo iz 
dneva v dan in za detektiva je 
zelo primeren USB ključ z naj-
manj 1Gb spomina, čeprav se 
dobijo že 4Gb in večji, a za vsak-

danjo rabo niso potrebni, pred-
vsem pa so še predragi.

O pasteh, ki prežijo na uporab-
nike interneta, od virusov, črvov, 
trojancev in druge zalege, je že 
večkrat pisalo v Detektivu. Za 
tiste, verjeli ali ne, še vedno se 
najdejo, ki še ne uporabljajo kako-
vostnih antivirusnih programov, 
le namig: dva zelo dobra, ki ju 
lahko dobite zastonj, (oba imata 
bistvene prednosti pred najbolj 
znanim Norton AV), sta AVG, ki 
si ga lahko dolpotegnete s spletne 
strani www.grisoft.com in Avast, 
ki ga še bolj priporočam in ga naj-
dete na www.avast.com. Kdor ne 
zna angleško, je različica tudi v 
srbščini.

USB ključ, rečejo mu tudi USB 
flash drive, je napravica, ki je dol-
ga med 4 so 8 cm, težka nekaj 
gramov, ki je v grobem rečeno 
sestavljena iz USB vtikača, pro-
cesorja, spomina in ohišja. Leta 
1998 ga je ustvaril Izraelec Dov 
Moran, nekaj let kasneje pa se 
je razvilo tržišče. USB ključ je iz-
podrinil 3,5 palčne diskete v taki 
meri, da sodobni računalniki niti 
nimajo več disketnega pogona v 
standardni opremi.

Na ta »ključ« lahko spravimo 
vse svoje podatke vezane na de-
tektivsko poslovanje, od pogodb, 

računov do obrazcev in korespon-
dence. Ključek lahko zaščitimo z 
geslom, ki onemogoča, da bi ga 
kdo tako zlahka obšel, kot to nare-
dimo na »peceju«. Če je z geslom 
zaščiten BIOS in je imetnik pre-
pričan, da mu živ krst ne more 
priti do živega ter pogledati nje-
gove podatke, živi v zmoti, enako 
tudi, kadar misli, da mu podatkov 
ne more vpogledati nihče drug, če 
je z geslom zaščitil svoje uporab-
niško ime v MS Oknih. Kar se 
gesla v BIOS-u tiče vam povem, 
da je igrača in ga mimogrede one-
mogočiš ter vdreš v računalnik. 
Vzameš izvijač, odpreš škatlo, od-
straniš za nekaj sekund baterijo 
za stalno napajanje na matični 
plošči in gesla preprosto ni več; 
dostop do vseh podatkov je od-
prt. Zaščita uporabniškega imena 
sploh ni omembe vredna, ker jo 
lahko obideš z levo roko.

Internet in varovanje podatkov

Ključ do zasebnosti
Helena Dvoršak

narejeni na javnem mestu in z 
javnega mesta ter da prikazujejo 
dejavnost osebe, ki je na njih, ki 
jo lahko vidi vsakdo, ne da bi pri 
tem uporabil posebna tehnična 
pomagala, denimo lestev, plezanje 
na drevo in podobno. Videoposne-
tek mora biti na popolnoma no-
vem, neuporabljnem videotraku, 
ki ga potem, ko smo naredili po-

snetek ne smemo več uporabljati 
razen za izdelavo delovne kopije, 
medtem ko originalni posnetek 
zavarujemo. Bistvo je tudi, da s 
svojim delovanjem ne posegamo v 
zasebnost opazovane osebe na na-
čin, ki bi jo motil, ji bil neprijeten 
in s katerim bi kršili nedotaklji-
vost njenega stanovanja in komu-
nikacij, pa še kaj bi se našlo.

USB ključ lahko tudi zaščitimo. 
Tudi to geslo se da z ustreznimi 
programi, ki so javno dostopni, 
streti in dostopiti do vsebine klju-
ča. Vprašanje je le, kdo je za to 
zainteresiran in ali so podatki na 
ključu vredni tridnevnega ali pol-
letnega dela z odstranjevanjem 
zaščite. Zato samo geslu, ki je po-
trebno za dostop do vsebine na 
USB ključu ne zaupajte preveč. Če 
pa ga uporabljate in je enkripcija 
dovolj močna ter če nato zaščiti-
te (šifrirate) še vsebino ključa, je 
verjetnost, da vam bo kdo vpogle-
dal podatke na njem minimalna. 
Tisti, ki to obvlada, se s tem ne 
bo ukvarjal, ker je zadeva pre-
draga in ga vaš ključ prav nič ne 
zanima, hekerji, na začetku svo-
je kariere, pa bodo prej odrasli, 
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preden jim bo uspelo. Zato lahko 
rečemo, da so dvojno ali trojno 
zaščiteni podatki na USB ključu 
dovolj varni in ustrezajo 5. členu 
Pravilnika o ravnanju z osebnimi 
podatki in o načinu varovanja 
osebnih podatkov pri opravljanju 
detektivske dejavnosti, ki pravi, 
da sme strojno in programsko 
opremo pri detektivu uporablja-
ti samo detektiv, ki je s stranko 
sklenil pogodbo o opravljanju de-
tektivskih storitev oziroma njegov 
družbenik, ter osebe, ki so zapo-
slene pri detektivu.

Ta člen ponavadi večina krši, 
saj računalnik uporabljajo še de-
tektivovi družinski člani in močno 
dvomim, da je prav veliko detek-
tivk in detektivov, ki imajo svoj 
»poslovni« računalnik in še enega 
»družinskega«.

Tudi druga točka, kjer piše, da 
mora biti dostop do strojne in pro-
gramske opreme varovan tako, da 
preprečuje dostop tretjim osebam, 
se praktično ne izvaja, saj večina 
detektivov opravlja dejavnost iz 
domačih kuhinj ali dnevnih sob. 
Zato je potrebno poskrbeti vsaj za 
tretjo točko, ki pravi, da se do-
stop v računalniško evidenco iz 2. 
točke 26. člena zakona varuje s 
sistemom identifikacije uporabni-
ka (sistem gesel za avtorizacijo in 
identifikacijo uporabnika).

Pravzaprav lahko s tem USB 
ključkom zadostimo še prvima 

dvema alinejama, kajti če ga no-
simo na sebi, je bolje varovan kot 
vsi PC-ji v naših stanovanjih ali 
pisarnah.

In sedaj k bistvu: uporabi USB 
ključa za naše delo na internetu.

Kot prvo, znebite se Microsof-
tovega Internet Explorerja in dru-
gih Microsoftovih programov za 
surfanje ter pregledovanje pošte. 
Hekerji so skoncentrirani nanje, 
ker jih je največ in imajo največ 
pomanjkljivosti in tako imenova-
nih varnostnih lukenj. Preskrbite 
si druge programe, med njimi je 
vse bolj popularna Mozilla. Za 
elektronsko pošto boste uporab-
ljali Thunderbird, za brskanje po 
spletu pa Firefox, oba nameščena 
na vaš poslovni USB ključek. 

Oba sta brezplačna (freeware), 
namestite ju lahko s spletnih na-
slovov in sicer Firefox: http://
portableapps.com/apps/internet/
firefox_portable in Thunderbird 
s spletne strani http://portable-
apps.com/apps/internet/thun-
derbird_portable, razpakirajte na 
USB ključ, določite si vstopno toč-
ko s katere boste začeli dostopa-
ti, recimo www.detektivskiportal.
com ali http://detektivka.si in za-
deva je pripravljena.

Ta USB ključek nosite pri sebi. 
Vtaknete ga lahko v katerikoli 
računalnik brez strahu, da vam 
bo računalnik »ukradel« vaše po-
datke. 

Nato samo še odprete mapo, 
kjer imate shranjeni ikoni za do-
stop do interneta, modro ptico in 
rdečkasto lisico ter kliknete na 
tisto, ki vam ustreza. Modra za 
e-pošto, rdečkasta za dostop do 
spleta.

Vsi podatki o tem, katere stra-
ni ste obiskali, se shranjujejo 
v RAM računalnika. Potem, ko 
računalnik ugasnete, se iz njega 
izbrišejo in ni ga mojstra, ki bi 
jih lahko priklical nazaj iz upo-
rabljenega računalnika. Enako 
velja za pošto, ki jo shranjujete s 
strežnika na ključek. Ne pozabi-

te, da je vaša pošta na strežniku 
vašega ISP (ponudnika internet-
nih storitev) kot v celofan zavito 
blago na polici trgovine dostop-
ne samo diplomatom. Vpogleda 
jo lahko vsak, ki je tam v službi 
in ima dostop do nje in še marsi
kdo drug, če ima interes, znanje 
in ustrezen dostop, ne nazadnje 
tudi tisti, ki je izvedel za vaše 
uporabniško ime in geslo (kdaj 
ste ga nazadnje zamenjali in ali 
ste upoštevali varnostna priporo-
čila – številke, velike in male črke 
in nelogično zvezo med njimi?). 
Ta lahko vaše nastavitve uravna 
tako, da bo vaša pošta, prihajala 
še na njegov naslov, ne samo na 
vašega in o tem sploh ne boste ve-
deli, ker se na internet in varnost 
ne spoznate dovolj. Zapomnite si 
le eno: računalnik je največji iz-
dajalec vaše intime in dela in več-
ji izdajalec od njega je samo še 
internet. Če se hočete vsaj malo 
zaščititi, je čas, da si kupite USB 
ključek in svoje pomembne poda-
tke shranite nanj ter jih primer-

no, najmanj dvakratno, zaščitite 
z gesli, na računalniku, na inter-
netu pa ne puščajte preveč sledi o 
svojem početju in delu. Obstajajo 
tudi strežniki preko katerih lahko 
brskate po spletu in ki zakrijejo 
identiteto (IP) vašega računalni-
ka. Nekateri so brezplačni, sama 
jim ne zaupam, za delo na drugih 
je potrebno majhno plačilo. Vsak 
pa mora sam oceniti, kaj se mu 
splača.

Če bo zanimanje, lahko o infor-
macijski varnosti spregovorimo 
tudi na kakšnem seminarju.
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V križankah angleško govore-
čega dela sveta je pogosto vpra-
šanje: »Kdo je najstarejši aktivni 
detektiv na svetu?« Odgovor: Pet-
er Heims. To je mož nizke rasti, 
ki je ponaredil letnico rojstva, da 
se je lahko kot padalec boril pro-
ti nacistom. Ko je slekel vojaško 
suknjo, je želel postati policist. A 
tedaj je veljal zakon, da mora biti 
policist visok vsaj 175 centimetrov 
in namesto v policiji je leta 1953 
pristal, s triindvajsetimi leti in 
željo po uspehu, med zasebnimi 
detektivi, kjer ima svoje mesto še 
danes in je s 53 leti detektivske 
prakse najstarejši še aktivni de-
tektiv na svetu. V svoji skromno-
sti ta libertan in filantrop vedno 
pripomni: »Tako pravijo!«

Kaj vse je počel kot detektiv 
danes pripoveduje na srečanjih, 
kamor ga vabijo in kjer kolegom 
razkriva bogato zakladnico znanja 
in izkušenj. Njega dni je napisal 
knjigo o poslovnih poizvedbah, za 
kar je bil vrhunski strokovnjak. 
Danes se ukvarja pretežno z iska-
njem oseb. O tem je predaval tudi 
na letošnjem seminarju za detek-
tive v Birminghamu in zanimivo 
je bilo kasneje poslušati komen-
tarje, ki so izražali občudovanje. 
Starina se ne da. Obvlada delo z 

računalnikom kot kak najstnik, o 
guglanju govori kot drugi njego-
vih let o težavah z zdravjem in 
vremenom, istočasno pa obvlada 
še vse druge tehnike poizvedova-
nja, kar mu prinaša več naročil, 
kot jih lahko sprejme.

Je legenda in svoje ime trži kot 
najodličnejšo blagovno znamko, 
kar v anglosaksonskem detektiv-
skem svetu tudi je: http://www.
peterheims.com. Google odgovori 
na geslo »peter heims private de-
tective« s 575 zadetki in še s 708, 
če »detective« nadomestite z »in-
vestigator«. Vpišite svoje ime ali 
ime najbolj razvpitega slovenske-
ga detektiva ali kar vseh članov 
zbornice. Vsi skupaj ne dosežemo 
takega števila!

Leta 1955 je za 200 funtov 
kupil detektivsko agencijo in čez 
noč postal direktor. Pri 65 letih 
je prodal zadnjo od 30 agencij, ki 
jih je ustvaril in se zapisal svo-
bodnemu poklicu detektiva ter 
zajadral v bolj umirjene vode pod-
jetništva. Ustvarjanje in prodaja 
detektivskih agencij je v svetu 
najbolj normalen pojav in način, 
da dobri detektivi zaslužijo še ne-
kaj kapitala na račun minulega 
dela in znanja.

V dolgoletni karieri je reševal 
odmevne primere, 
srečal veliko lju-
di, med zadnjimi 
kronanimi glavami 
tudi princa Charle-

sa. Rad se spominja primera, ki 
ga je opravil za nekega arabskega 
šejka. Ta je poslal v Anglijo kurir-
ja s polno torbo denarja. Po pri-
stanku v Londonu, je kurir izginil 
in denar z njim. Šejk je najel naj-
boljšega – Petra Heimsa, ki je ku-
rirja hitro našel in sporočil šejku, 
kje je. Čez čas ga je šejk ponovno 
poklical. Glede na honorar, ki ga 
je dobil za iskanje kurirja, se je 
Heims že veselil novega naročila, 
a prezgodaj. Šejk, namesto, da 
bi ga prosil, da poizve, kje je de-
nar, ga je prosil, da naj kurirju 
prereže vrat. Detektiv, pretresen 
zaradi takega naročila, je o njem 
obvestil policijo in veleposlaništvo 
Savdske Arabije. Kurir menda še 
danes živi v Angliji, pravi naš ko-
lega, poln zgodb in doživljajev, ki 
jih pripoveduje v Rottary klubih 
in na detektivskih srečanjih, ki se 
jih redno udeležuje.

Letos je prejel posebno prizna-
nje WAPI za življenjsko delo, ki 
ga je nemalo presenetilo. Kljub 
temu, da je vsepovsod prisoten, 
da nesebično prenaša svoje zna-
nje in izkušnje na mlajše rodove, 
je na koncu vedno nekako prezrt. 
Vsem se zdi samoumevno, da je 
med nami, da nas uči in razvese-
ljuje z anekdotami, da se želi ob 
njem slikati vsak detektiv in da 
uživa nedeljen ugled v svetu poiz-
vedovalcev na vseh koncih sveta.

Legendarni detektiv

Peter Heims – najstarejši 
aktivni detektiv na svetu
Helena Dvoršak

Peter Heims in Ian 
Withers. Foto SF Digital

Peter Heims še danes predava kolegom 
in jih uči detektivskih zvijač. Foto A.Dvoršak
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Turistično gospodarstvo pred-
stavlja nepredvidljivo poslovno 
področje in nanj vplivajo različni 
trendi in vzorci sodobnega sveta. 
Vsekakor moramo med te trende 
uvrstiti hitro spreminjajoče se 
mednarodno varnostno okolje. 
Različni vplivi na spremembe var-
nostnega okolja danes in v prihod-
nje bodo posledično spreminjali 
mednarodno politično in gospo-
darsko okolje, s tem pa vplivali 
na različne dejavnike, ki generi-
rajo turizem. Kakšno bo globalno 
varnostno okolje je praktično ne-
mogoče napovedati, s tem pa tudi 
vpliv le tega na razvojno dinamiko 
globalnega turizma. Tudi najboljši 
analitiki varnostnih centrov in ob-
veščevalnih služb ne morejo z go-
tovostjo trditi, kakšna bo globalna 
varnostna arhitektura v prihodnje 
in kako bo vplivala na turistične 
tokove. Ne moremo torej postavi-
ti trdne teze, da bo svet varnejši, 
prijaznejši ali mogoče bolj nasilen, 
nestabilen in nevaren za sodobne-
ga popotnika-turista. 

Globalni varnostni prostor bo 
vsekakor ogrožen z različnimi viri 
asimetričnih groženj, kot so pojav 
“novega” terorizma, organizira-
nega kriminala, nekontroliranih 
migracijskih tokov, trgovine z ljud-
mi, onesnaževanja okolja, lokalnih 
vojaških spopadov, političnih spre-
memb v posameznih državah, na-
ravnih katastrofah in še bi lahko 
našteval. Lahko bi celo pesimi-
stično zapisali, da se sodobni svet 
pogreza v globalno krizno, katere 
negativne posledice hkrati pose-
gajo na različna področja življenja 
skupnosti, kamor med drugim 
spada tudi turizem. Torej ali se 
nahajamo pred situacijo, v kate-
ri so globalno ogrožene temeljne 

vrednote in norme, ki človeštvu 
zagotavljajo svobodo gibanja, ki je 
temeljni faktor dinamike turizma.

Moj odgovor je negativen. Asi-
metrične grožnje globalnega var-
nostnega prostora so gledano 
skozi posamezne primere kratko-
trajnega karakterja. Tudi krize 
niso stalnica, temveč zgolj časo-
vno omejene pojavne oblike, ki jih 
človeštvo organizirano in skupin-
sko vedno bolj obvladuje. Govori-
mo o kriznem upravljanju in od-
ločanju, ki naj bi bilo racionalno, 
s končnim ciljem sanacije kriznih 
razmer in povrnitev okolja v pr-
votno stanje. Turizem je torej se-
stavni del vseh pojavov (varnost-
no-problematičnih) v globalnem 
prostoru in zanj je značilno, da ne 
presahne v nobeni situaciji, le po-
javi bolj ali manj aktivno vplivajo 
na turistično intenzivnost. Lahko 
trdimo celo več, da je varnostna 
grožnja nek generator novega 
razvoja turizma ali celo njegovih 
novih pojavnih oblik. Tako lahko 
govorimo celo o vojnem turizmu, 
kot na primer v devetdesetih le-
tih, ko so posamezniki in skupi-
ne odhajale v Balkansko vojno, ki 
so jo hoteli doživeti neposredno. 
Ali kasneje, z mirovnimi operaci-
jami, ki pravzaprav tudi pomeni 

razvoj veje turizma, kot so obiski 
pripadnikov mirovnih sil, trošenje 
sredstev pripadnikov mirovnih sil, 
njihovo letovanje – relaksacija itd. 
Nadalje turistična obnova, nalož-
be in novi izzivi sodobnega turi-
stičnega popotnika. To vse nam v 
obliki turističnih izzivov ali novih 
turističnih niš predstavlja tako 
imenovana “Balkanska kriza”, ki 
nam je pravzaprav najbolj pozna-
na in najbolj blizu. Enako bi lahko 
nadaljeval z naštevanjem drugih 
podobnih primerov, kot so terori-
stični napadi 11. septembra 2001 
v ZDA, nadalje v Madridu, Londo-
nu, Baliju, mogoče naravnimi ka-
tastrofami, kot so cunami v Indo-
neziji, potres v Pakistanu, poplave 
v Romuniji itd. V končni fazi tudi 
vojne v Afganistanu, Iraku, Čeče-
niji, Somaliji, kjer moramo izhajati 
iz preproste teze Clausewitza, da 
imajo vojne svoj ekonomski okvir 
in so sestavni del gospodarstva, 
kamor spada tudi turizem.

Svet se je v devetdesetih letih 
intenzivno spremenil, zlasti ko se 
je zruљila struktura bipolarnosti, 
ki sta jo gojili dve velesili in sicer 
ZDA ter Sovjetska zveza. S tem 
se je spreminjala in gradila nova 
varnostna arhitektura, ki vpliva 
na gospodarstvo in s tem nepo-

Posvet Turistične zveze Slovenije

Globalna varnost v turizemu
Marjan Miklavčič

Za varnost potnikov in 
megajahte April Fool 
je skrbel tudi slovenski 
detektiv. Jahting in 
vse povezano z njim 
je le ena od tržnih niš 
detektivov v turizmu. 
Foto: A. Dvoršak
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sredno tudi na turizem. Medse-
bojna soodvisnost med državami 
na področju gospodarstva in tu-
rizma, kar ugotavlja tudi World 
Tourism Organization (WTO), se 
poglablja. Posledično se povečuje 
vloga regionalnih gospodarskih 
organizacij, ki se medsebojno po-
vezujejo na globalni ravni in sle-
dijo zakonitostim nove ekonomije. 
V te zakonitosti pa je vpeta tudi 
gospodarska varnost, zlasti glede 

varnih naložb. Trend globalizacije 
je že kar nekaj časa prisoten tudi 
na področju turizma, kar doka-
zujejo statistični podatki povzeti 
po WTO. Kot ključni dejavniki na 
dinamiko razvoja turizma vplivajo 
tudi že omenjen razvoj gospodar-
stva, nadalje znanstveni in tehno-
loški napredek ter v končni fazi 
tudi nacionalna moč, skozi katero 
se izraža občutek obvladovanja in 
varnosti v globalnem prostoru. 
Asimetrične grožnje globalnega 
varnostnega prostora v katerem 
se razvija turizem narekujejo kre-
pitev sodelovanja, povezovanja 
in koordinacije med državami in 
združenji, kjer najbolj izstopajo 
ukrepi v boju proti mednarodne-
mu terorizmu. Terorizem je prav-
zaprav zaznamoval čas novega 
tisočletja, leto 2005 pa strokovna 
in druga javnost označuje kot leto 
terorističnih akcij.

Torej glede na dogodke bi 
lahko trdili, da je posledično ne-
nehno prisotna negotovost, ki 
ogroža mir, varnost in razvoj. Ta 

negotovost se posledično prenaša 
na turistične trende, kar še stop-
njujejo javni mediji z prenosom 
pompoznih informacij v globalni 
informacijski prostor. Potenci-
alni turist se s temi grožnjami 
srečuje, če že ne neposredno, pa 
tako vsaj posredno. Turizem in 
njegov razvoj je zaradi bistvenih 
sprememb varnostnega okolja in 
pojava novih varnostnih groženj 
postal veliko bolj ranljiv in tudi 

tarča napadov eks-
tremizma, kot je na 
primer terorizem. 
Tudi nepredviden 
izhod iz političnih, 
gospodarskih in 
socialnih reform 
lahko povzroči po-
membne varnost-
ne posledice, ki se 
refleksirajo v na-
cionalni stabilnosti 
posamezne države 
in širši regiji. Te 

varnostne posledice so v medse-
bojni povezljivosti z razvojno di-
namiko turizma.

Danes smo priča asimetrične 
moči v svetu, kar se kaže tudi 
v turizmu, saj podatki ne kažejo 
povečanje turističnih tokov iz rev-
nih afriških držav v razviti svet, 
temveč obratno iz bogatih držav 
zahodne Evrope v revna svetovna 
območja. Ravno v obratnem toku 
pa se beleži nekontrolirane migra-
cijske tokove iz revnega afriškega 
juga v Evropo, kar poleg ostalih 
dejavnikov negativno vpliva na 
mednarodno varnost. Ta dejstva 
kažejo, da je gospodarstvo ne-
uravnovešeno in da revne države 
ter države v razvoju, nimajo ve-
likih koristi od globalizacijskega 
gospodarskega procesa. Mogoče 
celo obratno, te države vpete v 
etične, religiozne, teritorialne in 
druge spore generirajo oborožene 
konflikte in lokalne vojne ter tako 
posledično vplivajo na turizem, 
kot gospodarsko dejavnost. Turi-
zem mora dojeti dejstvo, da nanj 

vplivajo varnostne grožnje, ki po-
stajajo vedno bolj izrazite, več-
smerne, pogosto težko predvidlji-
ve, njihov učinek pa je že zdavnaj 
presegel nacionalne meje. 

Na mednarodno varnost, s tem 
pa tudi na turistično dejavnost, 
vpliva tudi spreminjanje politič-
nega zemljevida sveta, predvsem 
v Južni Ameriki in na Bližnjem 
Vzhodu. Taki izraziti primeri so 
sprememba politik v Boliviji, zma-
ga Hamasa na palestinskih vo-
litvah, radikalni zasuk politike v 
Iranu itd. V povezavi s tem so od-
visne premišljene ali nepremišlje-
ne reakcije svetovne velesile ZDA 
in njenih globalnih strateških in-
teresih, ki kaj hitro lahko spreme-
nijo turistične tokove in tako vpli-
vajo na turistično gospodarstvo za 
krajše ali daljše časovno obdobje.

Tudi gospodarsko rivalstvo v 
globalnem ekonomskem trgu lah-
ko povzroči napetosti in krize, ki 
posledično vplivajo na varnost in 
turistično gospodarstvo. Nekaj ta-
kega bi lahko zaznali na robu sve-
tovnega gospodarskega foruma, 
ki je potekal januarja 2006 v Da-
vosu. Potekale so vroče razprave 
o vplivu kitajskega in indijskega 
vzpona na globalne gospodarske 
razmere. Te razmere bodo vpliva-
le neposredno tudi na turistično 
gospodarstvo, ki je polno optimiz-
ma, tam kjer pa ga ni pa to po-
stane partijska naloga (Kitajska). 
Tako se zahodni kapital na Kitaj-
skem počuti zaščitenega in varne-
ga. Vendar ali bo vedno tako, ali 
lahko politična vrenja spremenijo 
kitajski prostor v krizno območje, 
ali je lahko nerešeno vprašanje 
Taiwana razlog za širšo varnost-
no krizo itd. 

Politične in varnostne razmere 
so se na prehodu v novo tisočletje 
temeljito spremenile in trend spre-
memb se nadaljuje. Lahko trdimo, 
da se intenzivne spremembe v 
evropskem prostoru nekako inten-
zivirajo že od 90 leta dalje. Spre-
membe zahtevajo posodobitev var-
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nostnih politik, zlasti do vprašanj 
raznovrstnih varnostnih tveganj, 
izzivov, groženj, posledično pa tudi 
novim priložnostim, katerim sledi 
turistično gospodarstvo.

V ožjem evropskem varnost-
nem okolju niso izraziti vojaški 
vidiki ogrožanja varnosti, večji 
poudarek je na nevojaških de-
javnikih, ki lahko pripeljejo do 
kompleksnih kriz. Med nevojaške 
dejavnike ogrožanja spadajo na-
ravne in tehnične nesreče, hudi 
družbeno-gospodarski problemi, 
množične migracije, okoljski pro-
blemi, zdravstvena in epidemiolo-
ška situacija, terorizem, organi-
zirani kriminal, prekupčevanje z 
ljudmi in človeškimi organi, orož-
jem, nevarnimi snovmi in mamili. 
Številne krize, ki smo jim bili pri-
ča v zadnjih letih, so bile poveza-
ne s temi viri ogrožanja in so za-
htevale vseobsegajoč, organiziran 
in dosleden pristop k njihovemu 
obvladovanju, naj si bo pri odkri-
vanju, preprečevanju, pripravah, 
izvajanju ukrepov ali pri sanaciji 
razmer.

Turizem torej je nepredvid-
ljivo poslovno področje in nanj 
vplivajo različni trendi in vzorci 
sodobnega sveta. Vsekakor med 
te trende moramo uvrstiti hitro 
spreminjajoče se mednarodno 
varnostno okolje. Moje razmiš-
ljanje samo sledi tezi Brzezinske-
ga, da popolne varnosti ni, da 
je popolna varnost zgolj mit in 
tudi popolne obrambe pred ne-
varnostjo ni. Torej varnost je in 
postaja vedno večja dobrina, ter 
kompleksno, globalna, strateška 
objektivnost, k kateri moramo 
prispevati vsi z graditvijo sodo-
bne globalne varnostne arhitek-
ture. Skrb za varnost ni deljiva 
in je ne moremo pripisati zgolj 
profesionalnim institucijam, ni 
imaginarni pojem, ki bi ga z lah-
kotnostjo prepuščali v kreativ-
nost zgolj drugim, močnejšim in 
večjim, temveč zahteva participa-
cijo vseh, tudi Slovenije.

Stališča glavnega inšpektorja1

Nadzor bolniškega staleža
Dilem ni: edini pristojni so detektivi, varnostniki 
in drugi ne smejo opravljati laičnega nadzora 
bolniškega staleža

Štefan Gostič

V letošnjem letu je znova po-
stalo aktualno vprašanje, ali lah-
ko podjetja za zasebno varovanje v 
okviru svoje dejavnosti (izvajanje 
varovanja!) izvajajo nadzor bolni-
škega staleža, torej ugotavljajo, ali 
je določen zavarovanec prisoten 
na domu oziroma spoštuje navo-
dila svojega osebnega zdravnika 
oziroma imenovanega zdravnika 
ali zdravstvene komisije. Osnovno 
vprašanje, ki se zastavlja v zvezi z 
aktualno problematiko je torej, ali 
lahko zasebni varnostniki oziroma 
podjetja za zasebno varovanje kot 
svojo dejavnost opravljajo tudi t.i. 
kontrolo bolniškega staleža oziro-
ma kontrolo začasne zadržanosti 
od dela. 

Dejstvo je, da je za uspešno in 
objektivno realizacijo ugotavljanja, 
ali zavarovanec spoštuje začasno 
zadržanosti od dela (bolniški do-
pust) potrebno zbrati verodostojne 
informacije oziroma obvestila. Iz 
kriminalistične in pravne znano-
sti izhaja, da je zbiranje obvestil 
ugotavljanje okoliščin in dejstev, 
ki so pomembna za kazenski ali 
drug postopek (odškodninski, dis-
ciplinski). Obvestila oziroma 
informacije se zbirajo z opa-
zovanjem, iz sredstev javnega 
obveščanja, neposrednim raz-
govorom z osebo, od tretjih 
oseb, itn., torej s pomočjo t.i. 
poizvedovalne dejavnosti. Ne-
posredno izvajanje te dejavnost a 
priori pomeni tudi poseg v posa-
meznikovo zasebnost, ki je z Usta-
vo RS varovana pravica (varstvo 
osebnih podatkov oziroma pravica 
posameznika, da obdrži informa-

cije o sebi, ker ne želi, da bi bili z 
njimi seznanjeni drugi). 

Nadzor bolniškega staleža je 
pravno opredeljen v Pravilih ob-
veznega zdravstvenega zavarova-
nja (Uradni list RS, št. 79/94, s 
spremembami in dopolnitvami, v 
nadaljevanju: pravila). V določbi 
266. člena pravil so opredeljeni 
subjekti, ki lahko izvajajo tovrsten 
nadzor in njihove pravice oziroma 
pooblastila, in sicer:

266. člen
(1) Zavod izvaja kontrolo začas-
ne zadržanosti od dela (laično 
kontrolo), lahko pa za to s po-
godbo pooblasti ustrezne pravne 
ali fizične osebe. Laično kontro-
lo naroči za vsak primer posebej 
imenovani zdravnik. Pri nadzo-
ru izvajalci kontrole ugotavlja-
jo, ali je ravnanje zavarovanca 
v skladu z navodili osebnega 
zdravnika oziroma imenovane-
ga zdravnika ali zdravstvene 
komisije.
(2) Izvajalci laične kontrole ni-
majo pravice vpogleda v medi-
cinsko dokumentacijo.

Iz določbe 1. odstavka nepo-
sredno izhaja zakonsko upraviče-
nje oziroma pooblastilo zavoda, 
da lahko izvaja kontrolo začasne 
zadržanosti o dela ter da lahko 
(če to sam noče, ne zna ali nima 
časa) za to dejavnost s pogodbo 
pooblasti ustrezne pravne ali fi-
zične osebe. Iz opredeljene dikcije 
nedvoumno izhaja, da te dejavno-

1) Štefan Gostič, univ. dipl. iur. je članek na-
pisal še ko je bil Glavni republiški inšpektor 
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sti ne more opravljati kdorkoli, 
temveč samo zavod ali ustrezna 
pravna ali fizična oseba, kar je 
bilo do sedaj v vseh razpravah v 
ožji strokovni ali širši laični jav-
nosti, (ne)namerno zamolčano. 
Brez odvečnih pravnih argumen-
tacij lahko že na tem mestu ugo-
tovimo, da je ustrezna fizična ali 
pravna oseba, ki lahko skladno z 
zakonskimi pooblastili opravlja to 
dejavnost, le detektiv. 

Pri izvajanju dejavnost "laične-
ga nadzora" po 266. členu pravil 
gre namreč za zbiranje informa-
cij oziroma tudi za zajemanje in 
zbiranje osebnih podatkov. Očitno 
je torej, da gre pri tej dejavnosti 
za poizvedovalno dejavnost in za 
poseg v področje osebnih poda-
tkov. Informacije, ki jih bo zbra-
la oseba, ki izvaja "laični nadzor" 
niso nič drugega kot pa obdelava 
osebnih podatkov, torej informa-
cij, ki kažejo na lastnost ali stanje 
določene osebe. Obdelava osebnih 
podatkov je opredeljena v 3. točki 
6. člena Zakona o varstvu osebnih 
podatkov in sicer:

3. Obdelava osebnih poda-
tkov - pomeni kakršnokoli delo-
vanje ali niz delovanj, ki se iz-
vaja v zvezi z osebnimi podatki, 
ki so avtomatizirano obdelani 
ali ki so pri ročni obdelavi del 
zbirke osebnih podatkov ali so 
namenjeni vključitvi v zbirko 
osebnih podatkov, zlasti zbira-
nje, pridobivanje, vpis, urejanje, 
shranjevanje, prilagajanje ali 
spreminjanje, priklicanje, vpo-
gled, uporaba, razkritje s pre-
nosom, sporočanje, širjenje ali 
drugo dajanje na razpolago, 
razvrstitev ali povezovanje, blo-
kiranje, anonimiziranje, izbris 
ali uničenje; obdelava je lahko 
ročna ali avtomatizirana (sred-
stva obdelave). 

Podatki, ki jih zbere oseba, ki 
opravlja "laični nadzor", lahko ka-
žejo na številne intimne in dru-
ge lastnosti, stanja ter razmerja 

posameznikov, zaradi česar lahko 
pomeni njihova javna uporaba ali 
zloraba kršitev človekovega dosto-
janstva, osebnosti, informacijske 
zasebnosti, ter nasploh človekove 
telesne in duševne integritete. 

Iz moje zgornje argumentacije 
neposredno izhaja, da je treba 
pri presoji oziroma ugotavljanju, 
kdo lahko izvaja dejavnost "laič-
nega nadzora", najprej izhajati iz 
ustavne pravice do varstva oseb-
nih podatkov. Osnovno pravilo pri 
tem je, da se lahko osebni podatki 
zbirajo, če tako določa posamezen 
(poseben) zakon ali neposredno od 
posameznika – če ta v to privoli 
(prvi odstavek 8. člena ZVOP). 
Zakon, ki določa, da lahko osebne 
podatke zbirajo tudi druge osebe, 
je Zakon o detektivski dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 113/2005 – 
ZDD-UPB2), ki v določbi 3. člena 
opredeljuje detektivsko dejavnost; 
detektivska dejavnost je zbiranje 
in posredovanje informacij, prido-
bljenih v skladu s pravicami, ki 
jih detektivom daje ta zakon. Dej-
stvo je torej, da imajo detektivi 
na podlagi tega zakona poseben, 
z zakonom urejen položaj, torej 
pravico do zbiranja in obdelave 
osebnih podatkov, na način kot ga 
določa ZDD-UPB2. Detektivska 
dejavnost je posebna gospodarska 
storitev – zbiranje in posredova-
nje informacij na področjih, ki so 
opredeljena v 9. členu ZDD. Iz 
tega zakona neposredno izhaja, 
da imajo detektivi zakonito pod-
lago za dostop, zbiranje in obdela-
vo najrazličnejših informacij, tudi 
osebnih podatkov, torej tudi do 
zbiranja informacij, ali konkretna 
oseba spoštuje bolniški stalež ozi-
roma dopust.

Zgoraj opredeljene pravice do 
zbiranja in obdelave osebnih 
podatkov – pravice do pose-
ga v informacijsko zasebnost 
posameznika nikakor nimajo 
podjetja za zasebno varovanje 
oziroma varnostniki, ki so za-
posleni v teh podjetjih. Podjetja 

za zasebno varovanje oziroma za-
sebne varnostne službe delujejo 
na podlagi Zakona o zasebnem 
varovanju (Ur. l. RS, št. 126/20-
03, ZZasV), ki ureja subjekte, ob-
like in pogoje za opravljanje dejav-
nost zasebnega varovanja ljudi in 
premoženja. Vsebina dejavnosti 
oziroma storitev podjetij za zaseb-
no varovanje je varovanje ljudi 
in njihovega premoženja pred 
uničenjem, tatvino, poškodova-
njem ali drugimi škodljivimi učin-
ki, in ne poizvedovanje ali zbiranje 
informacij za potrebe konkretne-
ga naročnika (varovanje torej ni 
poizvedovanje in obratno). 

Upoštevajoč zgoraj navedena 
pravna dejstva in določbe Zako-
na o detektivski dejavnosti, lahko 
tudi ugotovimo, da varnostnik, 
ki ugotavlja prisotnost zavaro-
vanca na domu, stori prekršek 
po 3. odstavku 28. člena ZDD-
UPB2 (z globo najmanj 100.000 
tolarjev se kaznuje za prekršek po-
sameznik, ki opravlja detektivsko 
dejavnost brez licence detektiva). 
Varnostnik, ki na prepovedan na-
čin zbira informacije pa lahko sto-
ri tudi katero od kaznivih dejanj, 
ki so opredeljena v XVI. poglavju 
Kazenskega zakonika (Prisiljenje, 
Protipraven odvzem prostosti, 
Ogrožanje varnosti, Grdo ravna-
nje, itn.). 

Za konec bi poudaril še nasled-
nje: izredno pomembno pravno 
dejstvo je, da so vse informaci-
je in dokazi, ki jih je o zavaro-
vancu zbral zasebni varnost-
nik, pridobljeni na nezakonit 
način. Na takšne nezakonite 
dokaze se torej ne more opi-
rati morebitna odpoved po-
godbe s strani delodajalca (de-
lodajalec lahko skladno z 6. alineo 
111. člena Zakona o delovnih raz-
merjih delavcu odpove pogodbo o 
zaposlitvi, če ne spoštuje navodil 
pristojnega zdravnika oziroma 
pristojne zdravniške komisije ali 
opravlja pridobitno delo ali odpo-
tuje iz kraja svojega bivanja).
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Sodna praksa

Pravice detektivov
Tomaž Čas

Temeljno in po zakonu o detek-
tivski dejavnosti tudi edino pra-
vno dopustno opravilo detektiva 
je iskanje, zbiranje, prenašanje, 
preverjanje in pridobivanje in-
formacij o osebah, predmetih, 
dokaznem gradivu, zvestobi in 
podatkih. Detektiv je pri zbiranju 
oziroma pridobivanju informa-
cij vezan na pooblastilo stranke, 
stranka pa na detektiva ne more 
prenesti več pravic, kot jih ima 
sama. Iz navedenega je mogoče 
ugotoviti, da je osnovna detektiv-
ska storitev pridobivanje informa-
cij v skladu z 9. členom Zakona o 
detektivski dejavnosti. Kako in na 
kakšen način lahko detektiv zbira 
in pridobiva informacije pa je že 
novo in težje vprašanje. Pri tem 
se danes v praksi postavljajo raz-
lična vprašanja, ključno vprašanje 
pa je ali smejo opazovati, zasledo-
vati, fotografirati, snemati oziro-
ma ali lahko na ta način iščejo, 
zbirajo, prenašajo, preverjajo in 
pridobivajo informacije o osebah, 
predmetih, dokaznem gradivu, 
zvestobi in podatkih.

Prav zaradi tega je namen pri-
spevka opisati, tako kot sem opisal 
zanimiv primer iz ameriške sodne 
prakse, primer iz domače sodne 
prakse ter predstaviti zanimivosti 
v mnenju Višjega delovnega in so-
cialnega sodišča v Ljubljani (VDS 
sodba Pdp 1171/2001).

Predstavitev primera
Tožnik je bil v delovnem raz-

merju pri delodajalcu in je nasto-
pil bolniški stalež. Delodajalec je 
zaradi suma, da tožnik zlorablja 
bolniški stalež in da se ukvarja-
nja s pridobitno dejavnostjo, skle-
nil pogodbo za izvajanje »laične 
kontrole« bolniškega staleža z 
zasebnim detektivom. Detektiv je 

ob določenih dnevih kontroliral 
tožnika ali opravlja kakršno koli 
dejavnost, ki je nezdružljiva z 
izrabo bolniškega staleža in ugo-
tovil, da je tožnik opravljal pri-
dobitno dejavnost na kmetiji in 
odhajal na upravno enoto, kjer je 
urejal svoje privatne zadeve. De-
tektiv je o tem napisal poročilo, 
ki je bilo podlaga, da je delodaja-
lec izvedel disciplinski postopek, 
v katerem je tožniku izrekel dis-
ciplinski ukrep prenehanje delo-
vnega razmerja. Tožnik se je na 
sklep pritožil, vendar je komisija 
delodajalca za ugovore potrdila 
sklep disciplinske komisije. Zo-
per naveden sklep je tožnik vložil 
tožbo, v zvezi s katero je prvo-
stopenjsko sodišče po izvedenem 
postopku potrdilo sklep komisije 
za ugovore.

Odločitev 
drugostopenjskega sodišča
V obravnavanem primeru je 

drugostopenjsko sodišče - Viš-
je delovno in socialno sodišče v 
Ljubljani - zavrnilo pritožbo tožni-
ka in potrdilo sodbo sodišča prve 
stopnje. Svojo odločitev je sodišče 
obrazložilo predvsem z nasled-
njim:
- na podlagi 1. odstavka 266. 

člena Pravil o obveznem zdrav-
stvenem zavarovanju lahko 
zavod izvaja kontrolo začasne 
zadržanosti od dela zaradi bol-
niške odsotnosti, lahko pa to 
s pogodbo pooblasti ustrezne 
pravne ali fizične osebe (»la-
ična kontrola«) v kolikor za-
držanost traja nad 30 dni. V 
konkretnem primeru je sodišče 
sprejelo stališče, da lahko ana-
logno ta določba velja tudi za 
delodajalca, v kolikor gre za 
bolniške odsotnosti do 30 dni;

- sodišče je v nadaljevanju ugoto-
vilo, da je tožena stranka za pri-
dobitev dokazov z detektivom 
sklenila pogodbo o izvajanju 
nadzora bolniškega staleža in 
ga pooblastila za opravljanje na-
vedene dejavnosti (»laične kon-
trole«). Vzpostavitev pogodbe-
nega razmerja med detektivom 
in delodajalcem je sodišče štelo 
kot zakonsko obvezo, ki je bila s 
strani detektiva izpolnjena;

- sodišče tudi ugotavlja, da je v 
postopkih, v katerih se odloča 
o disciplinskem ukrepu prene-
hanja delovnega razmerja, do-
kazno breme na strani deloda-
jalca. Hkrati pa sodišče ob tem 
postavlja vprašanje, če je način 
pridobivanja dokazov, kot ga je 
v opisanem primeru uporabila 
tožena stranka, zakonit oziro-
ma dopusten. Ob tem zaključu-
je, da ima delodajalec vsekakor 
pravico do izvajanja kontrole 
delavčeve bolniške odsotnosti, 
vendar te pravice ne more ne-
omejeno uresničevati, ker je na 
drugi strani omejen z delavče-
vo pravico do zasebnosti;

- tako je sodišče pri odločitvi 
iskalo ravnovesje med pravico 
tožene stranke do pridobitve 
dokazov na eni strani (22. člen 
Ustave: »vsakdo ima zagotov-
ljeno enako varstvo njegovih 
pravic v postopku pred sodiš-
čem in pred drugimi državnimi 
organi, organi lokalnih skupno-
sti in nosilci javnih pooblastil, 
ki odločajo o njegovih pravicah, 
dolžnostih in pravnih inter-
esih« - delodajalec ima na pod-
lagi citirane določbe enako pra-
vico do pridobivanja dokazov 
kot delavec) ter pravico do za-
sebnosti tožnika na drugi stra-
ni (35. člen Ustave: » vsakomur 
je zagotovljena nedotakljivost 
človekove telesne in duševne 
celovitosti, njegove zasebnosti 
in osebnostnih pravic«);

- ob upoštevanju zgoraj navede-
nega je sodišče ugotovilo, da 



D E T E K T I V

52 1 - 2  /  2 0 0 6

detektiv s svojim ravnanjem ni 
posegel v tožnikovo »intimno« 
sfero, saj je zgolj ob določenih 
dnevih, ne da bi kakorkoli po-
segel oziroma vstopil v tožni-
kov zasebni prostor, slednjega 
kontroliral, če opravlja kakšno 
dejavnost, ki je nezdružljiva z 
izrabo bolniške odsotnosti. So-
dišče je bilo tako mnenja, da 
detektiv ni posegel v tožnikovo 
zasebnost na takšen način, da 
bi morala biti poročilo in iz-
povedba detektiva kot rezultat 
takega sledenja, izločena kot 
nedopusten dokaz;
Na podlagi navedenih bistvenih 

ugotovitev je drugostopenjsko so-
dišče potrdilo sodbo prvostopenj-
skega sodišča oziroma ukrep pre-
nehanja delovnega razmerja, ki 
ga je izrekla disciplinska komisija 
delodajalca.

Zaključek
Z navedenim prispevkom sem 

želel prikazati le nekaj bistvenih 
mnenj iz obrazložitve drugosto-
penjskega sodišča, ki so lahko 
zelo pomembna za detektive, ki se 
pri svoji dejavnosti ukvarjajo tudi 
s kontrolo bolniških odsotnosti 
oziroma podobnimi kontrolami, 
da ne uporabim izraza sledenje, 
ki ga omenja navedena sodba. Pri 
tem pa je ključnega pomena rav-
novesje med pravico tožene stran-
ke do pridobitve dokazov na eni 
strani ter pravico do zasebnosti 
tožnika na drugi strani. In prav 
tukaj je potrebna ustrezna previd-
nost detektiva, da zaradi uspešne 
izvršitve naloge za naročnika ne 
poseže v pravico do zasebnosti 
»kontrolirane« osebe. 

Upam, da bo prispevek vzpod-
budil tudi druge, da bodo takšne 
in podobne primere iz prakse, na 
podoben način predstavili bral-
cem revije Detektivske zbornice 
Republike Slovenije.

Tomo Čas je opisal zelo raz-
vpit primer z začetka tega tiso-
čletja, ki sta ga obravnavali kar 
dve delovni sodišči. Vendar se 
s tem ni končal. Delavec, ki je 
izgubil službo, je podal zahtevek 
za revizijo še na Vrhovno sodiš-
če R Slovenije. Nastal je tudi za 
detektive zanimiv in njim kori-
sten judikat, ki je odmeval celo 
v mednarodni pravni javnosti. 
Gre za sodbo VIII Ips 217/20-
03, evidenčna številka VS 32060 
datirana z 18. maj. 2004, ki se 
nanaša na sodbo višjega delo-
vnega sodišča Pdp 1171/2001 
in ki govori o disciplinski od-
govornosti – zlorabi pravice do 
bolezenskega dopusta in disci-
plinskem ukrepu prenehanja de-
lovnega razmerja ter dovoljenih 
dokazih. Povedano po domače: 
o dopustnosti posegov v delav-
čevo zasebnost preko pooblašče-
nega detektiva in sprejemljivosti 
metod dela detektiva, vključno 
z opazovanjem (sledenjem) do-
mnevnega kršitelja bolniškega 
staleža.

V judikatu piše, da so »poda-
tki, ki jih na podlagi opazovanja 
gibanja oseb na bolniški odso-
tnosti v smislu kontrole začas-
ne zadržanosti z dela posreduje 
pogodbeno angažirani detektiv, 
lahko v disciplinskem postopku, 
pa tudi v postopku pred delo-
vnim sodiščem, uporabljeni kot 
dokaz, razen če bi bilo izkazano, 
da so pridobljeni na nezakonit 
način (npr. s kršitvijo zasebno-
sti stanovanja, pisemske tajno-
sti itd.).«

Delavec, ki je izgubil službo, 
ker je eden naših kolegov ugoto-
vil, da krši bolniški stalež, kar 

je opisal že Tomaž Čas v svojem 
prispevku, je zahteval revizijo 
na Vrhovnem sodišču Slovenije. 
To je revizijo gladko zavrnilo in 
ga za povrh še malce udarilo po 
žepu, saj je stroške odgovora za 
revizijo naprtilo tožniku.

Med drugim se je pritoževal 
zoper sodbo višjega delovnega 
sodišča, ki naj bi zmotno preso-
jalo dopustnost dokazov, prido-
bljenih v disciplinskem postop-
ku zoper tožnika, češ da so bili 
pridobljeni s kršitvijo ustavne 
pravice do zasebnosti.

Vrhovno sodišče ni ugotovilo 
nobenih bistvenih kršitev mate-
rialnega prava. 

»Revizija ne navaja nobenih 
bistvenih kršitev pravdnega po-
stopka, ki jih lahko stori le so-
dišče. Domnevne napake v dis-
ciplinskem postopku pri toženi 
stranki ne morejo predstavljati 
bistvenih kršitev določb pravd-
nega postopka iz 339. člena 
ZPP, temveč se v sodnem po-
stopku presojajo po pravilnosti 
uporabe materialnega prava, saj 
je disciplinski postopek tudi ure-
jen v materialnopravnih predpi-
sih.« ugotavlja Vrhovno sodišče, 
ki pravi:

»Glede uporabe dokaza pri-
dobljenega na podlagi pogodbe-
nega angažiranja zasebnega de-
tektiva J. P., revizijsko sodišče 
v celoti soglaša z razlogi, ki jih 
v obrazložitvi svoje pravnomoč-
ne sodbe navaja sodišče druge 
stopnje. Ker je bila tožena stran-
ka plačnica nadomestila plače 
za čas tožnikove odsotnosti z 
dela zaradi bolezni, tudi zanjo 
smiselno veljala pravila o nad-
zoru nad uresničevanjem pravic 

Sodna praksa

Judikat, ki postavlja stvari 
na prava mesta
Andrej Dvoršak
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ča je. »Podatki, ki jih na podlagi 
pogodbenega opazovanja gibanja 
oseb…«. Skratka, če detektiv s 
pogodbo in pooblastilom v žepu, 
nekoga opazuje in spremlja, to še 
ne pomeni tajno sledenje oziroma 
posebno metodo dela, ki jih opisu-
je Zakon o kazenskem postopku! 
Detektiv pa mora pri tem opazo-
vanju paziti, da s svojim početjem 
ne poseže v zasebnost opazovane 
osebe, skratka opazovati jo mora 
na nemoteč način. Vprašali boste: 
kakšen je ta način? Preprosto, 

iz zdravstvenega zavarovanja, kot 
so ta urejena v 273. do 275. členu 
Pravil obveznega zdravstvenega 
zavarovanja (prečiščeno besedilo, 
Ur. l. RS, št. 3/98). V 274 členu 
teh pravil je izrecno predvidena 
možnost kontrole začasne zadr-
žanosti z dela zaradi bolezni po 
pogodbeno angažirani pravni ali 
fizični osebi.

Podatki, ki jih na podlagi po-
godbenega opazovanja gibanja 
oseb na bolniški odsotnosti v 
smislu kontrole začasne zadrža-
nosti z dela posreduje takšna ose-
ba, so lahko v disciplinskem po-
stopku, pa tudi v postopku pred 
sodiščem, uporabljeni kot dokaz, 
razen če bi bilo izkazano, da so 
pridobljeni na nezakonit način 
(npr. S kršitvijo zasebnosti stano-
vanja, pisemske tajnosti itd.). Ker 
tožnik v tem primeru ni dokazal, 
da bi bili podatki o njegovem delu 
na kmetiji in o njegovih odhodih 
po zasebnih opravkih s strani po-
godbenega detektiva v spornih 
dneh pridobljeni na tak nezakonit 
način, sta jih tako tožena stran-
ka v disciplinskem postopku, kot 
tudi sodišče v sodnem postopku 
zakonito uporabila kot dokaz, 
skupaj z izpovedjo tožnikove leče-
če zdravnice, kaj takšna ravnanja 
pomenijo v razmerju do tožniku 
odobrene odsotnosti z dela zaradi 
bolezni.«

Ta judikat, poleg tega, da daje 
legitimiteto detektivu, da oprav-
lja za pogodbeno stranko in z 
njenim pooblastilom kontrolo 
bolniškega staleža, vsebuje še 
eno izredno pomembno, a skoraj 
prezrto formulacijo, ki jo bomo 
detektivi lahko uporabili v različ-
nih primerih, bodisi v tožbah zo-
per nas ali pa v argumentiranju 
zahtevkov po boljših definicijah v 
Zakonu o detektivski dejavnosti, 
kadar bo spet možna razprava o 
njem in dopolnitvah, ki bodo prej 
ali slej nujne.

Ta skoraj prezrta, a pomemb-
na formulacija Vrhovnega sodiš-

Drage članice 
in cenjeni člani!

V letu 2007 vam želimo 
veliko zdravja, 
osebnega zadovoljstva, 
čimveč uspešno rešenih 
in dobro plačanih primerov 
ter novih izzivov, 
ki vam bodo popestrili 
detektivski vsakdan.

Upravni odbor DeZRS in
sotrudniki glasila Detektiv

kadar te opazovana oseba med 
opazovanjem ne zazna, je način 
opazovanja nemoteč. Drug pogoj 
pa je, da se to opazovanje odvija 
na vsakomur dostopnem kraju z 
vsakomur dostopne točke, ne da 
bi zanj uporabili posebne tehnič-
ne naprave kot je denimo lestev, 
dvigalo na tovornem vozilu, ka-
kršno uporabljajo za zamenjavo 
žarnic javne razsvetljave, pleza-
njem na drevo ali kak drug visok 
predmet, ki omogoča pogled pre-
ko ograje ali v stanovanje ipd.

Nadzor lahko definiramo kot 
neprekinjeno opazovanje 
oseb, vozil, krajev in objektov 
z namenom, da bi:

• pridobili podatke povezane z nji-
hovimi aktivnostmi ali aktivnosti, 
ki se dogajajo na opazovanem 
območju;

• ugotovili identiteto posameznika;
• pridobili dokazno gradivo, po-
trebno za dokazovanje pravic in 
upravičenj naročnika 
detektivske storitve;

• našli pogrešano osebo (z nad-
zorom njenih bližnjih ali sodelav-
cev, ki naj bi imeli stike z njo);

• pridobimo informacije, ki so po-
trebne za kasnejši intervju;

• itd.

V grobem ločimo tri vrste 
nadzora, ki lahko prehajajo 
ena v drugo: statični, 
premični in tehnični nadzor.

• Statični nadzor: o njem govori-
mo, kadar se detektiv »utabori« 
v bližini objekta ali kraja, ki ga 
mora nadzorovati.

• Premični nadzor: pri tem na-
činu detektiv peš ali s prevoznim 
sredstvom spremlja objekt svojega 
zanimanja.

• Tehnični nadzor: pomeni upora-
bo tehničnih sredstev, s katerimi 
nadzoruje določen statičen ali 
premični objekt, vendar na za-
konit način.

Iz Knjige A. Dvoršak: Detektiv, © SAD, 2002
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Poslovni izkazi

Kako do finančnih podatkov
Helena Dvoršak

Detektiv, ki se ne ukvarja pre-
težno s poizvedbami za gospodar-
stvo in o gospodarstvu, tu in tam 
pa le dobi naročilo, ki vsebuje za-
htevek o finančnih izkazih poslov-
nega subjekta, ima več možnosti, 
da jih hitro in preprosto preskrbi 
naročniku.

Najbolj elegantna rešitev je 
nakup iBONA, ki ga enako kot 
IPIS prodaja Noviforum d.o.o. iz 
Ljubljane. Oba produkta sta pre-
cej razširjena med detektivi, tako 
da lahko malo povpraša naokoli 
med kolegi, saj za enkratno na-
ročilo letno se iBON ne splača 
kupovati.

Naslednja možnost za pridobi-
vanje finančnih podatkov, ki so 
še nekoliko oplemeniteni z dru-
gimi informacijami, pomembnimi 
za poslovno odločanje, se ponuja 

na spletu. Na strani 
GViN URL: http://
www.gvin.com/. GViN 
je praviloma dostopen 
za sprotno uporabo 
24 ur na dan in vse 
dneve v letu. Malo ne-
prijetne so cene, ki jih 
detektiv, ki ne dela 
stalno v bančnem, 
borznem in drugih 
finančnih okoljih, ni 
vajen in ga utegnejo neprijetno 
presenetiti, še posebej, če svoje 
storitve trži po ceni nižji od 40,00 
EUR na uro: ponudba na GViN 
se začne pri 65 EUR za enome-
sečno uporabo in konča krepko 
nad tisoč evrov za letno uporabo 
njihovih storitev. Zadeva bi bila 
zanimiva kvečjemu za celo zbor-
nico, če bi začela tržiti te podatke 

za svoje člane in v kolikor bi se o 
tem dogovorila z lastnikom avtor-
skih pravic.

Za poprečnega detektiva, ka-
terega stranke ne prihajajo iz 
finančnega okolja, je morda naj-
primernejši iBON, URL: http://
www.ibon.com/. Cena zanj je po-
vrnjena pri prvem poslu, zato je 
nakup upravičen že pri treh poslih 
letno. Mogoče bi zbornica lahko 
za nas dosegla kakšne ugodne po-
puste, saj je Noviforum celo naše-
ga predsednika omenjal v svojem 
oglaševanju kot njihovo stranko. 
Kako ta storitev deluje, lahko 
preverite tukaj: http://www.ibon.
com/demo.jsp. 

Letna poročila poslovnih sub-
jektov in njihove finančne izkaze 
lahko preverjate tudi brezplačno, 
pod pogojem, da kotirajo na Ljub-
ljanski borzi. Odprite stran njene-
ga servisa Seonet URL: http://
seonet.ljse.si/menu/default.asp 
in odpre se vam zakladnica poda-
tkov. Vse je brezplačno!

Tudi AJPES vam omogoča pre-
ko spleta brezplačen dostop do 
številnih finančnih podatkov URL: 
http://www.ajpes.si/. Morda je to 
prva postaja na vaši spletni poti, 
saj dobite tu še osnovne in ažu-
rirane podatke o vseh poslovnih 
subjektih, podobno kot v IPIS-u.

Knjiga, Primeri detektiva V. Š., 
izpod peresa Helene D. Švajger, 
opisuje resnične primere 
nekaterih slovenskih detektivov. 
Opisane so metode in taktika dela, 
predvsem pa je to odlično zabavno  
branje, polno humorja in satire. 
Knjiga ima 115 strani in je natisnjena 
v žepnem formatu.

Cena knjige znaša 2.380 SIT 
z vračunanim DDV (9.93 EUR). 
Poštnina ni vračunana v ceno.

Knjigo lahko naročite na naslovu: 
Založba Forma 7 d.o.o. 
Koprska 94, 1111 Ljubljana 
ali po tel.: 01 25 72 171 
ali po e-pošti: forma7@siol.net

PRIMERI DETEKTIVA V. Š.PRIMERI DETEKTIVA V. Š.PRIMERI DETEKTIVA V. Š.PRIMERI DETEKTIVA V. Š.
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Packard v Stuttgartu, smo ob 
koncu tečaja morali podpisati iz-
javo, da bomo zanjo pridobivali 
podatke in informacije, vedno in 
povsod, izključno na zakonit na-
čin, skladno z veljavnimi moralni-
mi in etičnimi načeli. To so nam 
med seminarjem vsak dan po de-
setkrat ponavljali, čeprav afera 
še ni bila na vidiku. Enako je pri 
drugih velikih korporacijah in po-
gosto pri posrednikih, ki so vmes-
ni členi med njimi in izvajalci del 
s področja varnosti. Podpisovanje 
take izjave, ob prevzemu naroči-
la, je v tujini zadnje leto skorajda 
stalna praksa.

Zakaj? Preprosto zato, ker na 
sodišču nobena stranka ne more 
in ne sme uporabiti podatka, ki 
je pridobljen nezakonito. Če ga 
uporabi, lahko izgubi sodni spor. 
Zato se zavarujejo pred naspro-
tnimi tožbami in morebitnimi 
posledicami tako, da odgovornost 
delno prenesejo tudi na izvajalce 
storitev, ki jih nespoštovanje klav-
zule o zakonitem in etičnem delu 
lahko stane celo premoženje.

Afera HP je sprožila burno 
polemiko, kateri načini prido-
bivanja informacij so dopustni, 
katere podatke lahko nekdo pri-
dobiva in podobno. Jastrebi, ki 
se ne zavedajo pomena zasebne 
varnostne in poizvedovalne de-
javnosti, so dobili veter v krila in 
skušajo sedaj v zakonodaje vnesti 
določila, ki bodo delo detektivov 
izredno omejila, jim prepovedala 
uporabo njihovega najmočnej-
šega orodja – pretveze in to v 
vseh oblikah, od tiste, ki jo že 
sama poklicna etika detektiva ne 
dopušča, do one, ki je vsakdanja 

praksa in brez katere detektivi 
ne bi mogli pridobiti skoraj nobe-
nega podatka na terenu.

Vsa ta gonja zoper pretvezo 
kot poizvedovalno orodje, se je 
že prenesla čez Atlantik v Anglijo 
(tam namesto pretext zadevo po-
imenujejo blagging) in Francijo, 
kjer so pripravili osnutke zako-
nov, katerih namera je naše delo 
močno zožiti in v mnogočem tudi 
povsem onemogočiti. Vendar je 
razlika med temi državami in Slo-
venijo ta, da mi že imamo zakon, 
ki je zelo zožil pravice detektiva 
in ki je zakoličil njegovo polje de-
lovanja, medtem ko je drugje za-
konodaja bistveno drugačna.

Vsekakor bo potrebno paziti, 
kaj se dogaja okoli nas, kajti svet 
je le globalna vas, kjer vsak klic 
odmeva zelo daleč, še zlasti, če je 
trendovski in politično oportun. 
Omejevati delo detektivov je v 
mnogih državah politično oportu-
no, čeprav licemersko. Danes si 
brez zasebnega sektorja, ki skrbi 
za večjo varnost, družbe skorajda 
ne moremo več zamišljati. Toda 
naj bodo naši cilji še tako vzvišeni 
in pomembni, nikoli več ne bomo 
smeli pozabiti na dejstvo, da je 
Machiavelli že davno mrtev in da 
v sodobni družbi cilj ne posvečuje 
sredstev ter da vsak naš prestop 
preko črte etike in zakona, lahko 
naši stranki škoduje. Afera HP je 
bila povod, ki je sprožil plaz in 
kdor ne bo previden, ga bo pač 
zmlel.

Pretveza pod udarom dušebrižnikov

Afera HP – plaz, ki krha 
močno poizvedovalno orodje
Helena Dvoršak

Poizvedovalno dejavnost je v 
letošnjem letu zaznamoval eden 
največjih škandalov zadnjega de-
setletja. Detektivi, ki jih je preko 
posrednika najel Hewlett Packard 
(dalje HP) so z neprimernimi in 
domnevno nezakonitimi metoda-
mi pridobili zaupne podatke, kot 
so številke telefonov in imena 
oseb, s katerimi so se pogovarjali 
člani uprave, podatke o bančnih 
računih in drugo, vse z namenom, 
da odkrijejo, kateri član uprave 
HP posreduje zaupne poslovne 
informacije medijem. Detektivi so 
bili uspešni, le da so za pridobiva-
nje podatkov uporabili domnevno 
nedopustne pretveze. Ko je upra-
va nelojalnega člana postavila 
pred kruta dejstva, se je ta seveda 
branil. Ni zanikal svojega početja, 
pač pa je HP obtožil neetičnega in 
nelegalnega početja. Škandal je s 
položaja odnesel Patricijo Dunn, 
članico uprave, ki je naročila po-
izvedbe in močno zamajal ceno 
delnic na ameriških borzah.

Državni tožilec je vložil obtož-
nico zoper gospo Dunn in še štiri 
druge osumljence za nezakonito 
pridobivanje informacij. Obtožni-
ca jih bremeni goljufive uporabe 
telefona, uporabe računalnika na 
nezakonit način, krajo identitete 
in za povrh še zarote. Za ta kazni-
va dejanja lahko dobijo do tri leta 
zaporne kazni in globo do 10.000 
dolarjev. Vendar je bolj kot nji-
hova usoda trenutno pomembna 
usoda poizvedovalne industrije, ki 
je zaradi neustreznega početja po-
sameznikov pod udarom.

Ko sem bila letos maja na se-
minarju in izpopolnjevanju za var-
nostno svetovanje družbi Hewlett 

Patricija Dunn, bivša članica uprave HP



Priimek in ime Št. licence 
Naslov sedeža dejavnosti Kraj

 

AJKUNIĆ Mujo  105 
Sallaumines 9/a, 1420 Trbovlje

AJNIHAR Franc  100 
Srednik 7, 8297 Šentjanž na Dolenj.

BAČAR Boris  39 
Preglov trg 7, 1000 Ljubljana

BALAJ Florim  46 
Gradnikove brigade 10, 5271 Vipava

BANOVEC Darja  77 
Ul. Slavka Gruma 90, 8000 Novo mesto

BRENČIČ Franci  72 
Luče 1, 1290 Grosuplje

ČAVLOVIČ Marko  44 
Kidričeva cesta 66b, 4220 Škofja Loka

ČERV Zdravko  88 
Pod vinogradi 5, 8351 Straža

DOMJANIČ Rudolf  82 
Medno 64, 1210 Ljubljana-Šentvid

DVOJMOČ Miha  116 
Gradišče nad Pijavo Gorico, 
1291 Škofljica

DVORŠAK Andrej  47 
Posavskega 5, 1000 Ljubljana

DVORŠAK Helena  115 
Posavskega 5, 1000 Ljubljana

EDER Anton  107 
Brilejeva 2, 1000 Ljubljana

FRANJIČ Slavko  9 
Gašperšičeva 5/a, 1000 Ljubljana

GUČEK Branko  86 
Ločica ob Savinji 138, 3313 Polzela

HARIH Stanislav  37 
Moša Pijade 23, 2000 Maribor

JAKLIČ Janez  12 
Vodnikova 65, 1000 Ljubljana

JAZBEC Franc  76 
Mostečno 54, 2321 Makole

JELENKO Oto  106 
Hotunje 43/a, 3232 Ponikva

KAC Jasna  63 
Trg Dušana Kvedra 10, 2000 Maribor

KLAVORA Mitja  42 
Cesta na Svetje 9, 1215 Medvode

KNAFELC Anton  110 
Bratov Hvalič 44, 5000 Nova Gorica

KRANJC Milan  31 
Gornji trg 22, 2344 Lovrenc na Pohorju

KREK HVALEC Petra  101 
Sernčeva ul. 2, 2310 Slovenska Bistrica

KUHANEC Zoran  74 
Lendavska ul. 18, 9000 Murska Sobota

S E Z N A M  D E T E K T I V O V  Z  V E L J A V N I M I  L I C E N C A M I  

KUKOVEC Adolf  8 
Ljubljanska 56, 3000 Celje

MIKLAVC Matjaž  48 
Matjaževa ulica 7, 1000 Ljubljana

MILOŽIČ Martin  1 
Bergantova ul. 6, 2204 Miklavž

MISJA Štefan  112 
Kajuhova ulica 2, 8340 Črnomelj

MLAKAR Stanislav  95 
Zdravkova 10, 2000 Maribor

MRAK Simon  102 
Štefetova 26/b, 4208 Šenčur

MURKO Mitja  103 
Malija 23/b, 6310 Izola

NOVAK Ivan  79 
Petišovska 71, 9220 Lendava

NOVAK Stanislav  93 
Kremen 48, 8270 Krško

NOVAK Vasja  59 
Brilejeva 13, 1000 Ljubljana

OLENIK Andrej  117 
Babiči 14, 6273 Marezige 

OSET Gregor  109 
Knafelčeva 26, 2000 Maribor

PAVLIN Marjan  69 
Markova pot 8, 
5290 Šempeter pri Gorici

PERKO Jože  41 
Ul. Slavka Gruma 54, 8000 Novo mesto

PERŠAK Boris  90 
Šolska ulica 16, 2342 Ruše

PETAČ JUG Mateja  97 
Cesta Maršala Tita 45, 4270 Jesenice

PIRC Greta  96 
Ul. Stanka Škalerja 17, 8250 Brežice 

POSEGA Edo  40 
Brilejeva 6, 1000 Ljubljana 

POŽRU Josip Aleksej  104 
Dolenjska cesta 21, 1000 Ljubljana 

PRISTOV Milan  89 
Šared 37/b, 6310 Izola 

PRIZMIČ Zdenko  68 
Mlinarska pot 5, 8000 Novo mesto

RAZDRIH Franc  14 
Kidričeva cesta 66b, 4220 Škofja Loka

REBOLJ Izidor  49 
Vrtnarija 6/c, 1360 Vrhnika 

RENČELJ Zdravko  3 
Povir 54/e, 6210 Sežana 

RITUPER Ludvik  30 
Jakobovo naselje 23, 
9000 Murska Sobota

ROMIH Hinko  50 
Trubarjeva ulica 15, 
3240 Šmarje pri Jelšah 

ROZMAN Franc  55 
Cesta na Markovec 7, 6000 Koper 

ROŽAJ Robert  65 
Požarnice 130, 1351 Brezovica 

ROŽAJ DROBNIČ Tatjana  111 
Požarnice 130, 1351 Brezovica 

ŠARLAH Tomislav  108 
Pod gabri 31, 3000 Celje 

ŠČUKOVT Boris  66 
Celovška cesta 69/c, 1000 Ljubljana 

ŠKRABAR Bernarda  113 
Prapreče 21A, 3305 Vransko

ŠPINDLER Ladislav  27 
Pot čez Gmajno 98, 1000 Ljubljana

ŠPRAH Milan  60 
Zlatoličje 95, 2205 Straše 

TAJNŠEK Tibor  114 
Trubarjeva 79, 3000 Celje

TORKAR Julijan  6 
Bošamarin 67, 6000 Koper 

TRBIŽAN Ljubo  81 
Obrtna ulica 6, 6310 Izola

TRIVUNOVIĆ Janko  84 
Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana

TRTNIK Zvonimir  99 
Pot v zeleni gaj, 1129 Ljubljana Zalog

VEDENIK Mihael  85 
Bratonci 154, 9231 Beltinci

VOURI Štefan  83 
Vrtna ulica 6, 9000 Murska Sobota

VRTOVEC Zmago  52 
Trinka Zamejskega 20, 5250 Solkan

ZEMLJAK Alojz  71 
Planinska c. 40, 8290 Sevnica

ZORN Danilo Andrej  20 
Breg 16/b, 5000 Nova Gorica 

ŽIŽEK KOŠIČ Milena  57 
Gotska ulica 12, 1000 Ljubljana 

SEZNAM 
DETEKTIVSKIH DRUŽB 

Detektivska agencija Raf, 
Razdrih & Co, d.n.o.

Kidričeva cesta 66b, 4220 Škofja Loka

Detektivska agencija Sigurex 
Pavlin & Co, d.n.o.

Markova pot 8, 5290 Šempeter pri 
Gorici

Detektivski biro Jelenko 
in drugi, d.n.o.

Svetozarevska 10, 2000 Maribor 


