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Zadeva: dodatno mnenje IP k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
nalogah in pooblastilih policije (predlog ZNPPol-A, EVA 2015-1711-0006)

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) na podlagi razprave o predlaganih spremembah
Zakona o nalogah in pooblastilih policije – ZNPPol-A (v nadaljevanju: predlog ZNPPol-A), ki je
potekala na 32. seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo dne 1. 2. 2017
poleg že izpostavljenih resnih skrbi in upoštevajoč podana pojasnila Ministrstva za notranje zadeve (v
nadaljevanju: MNZ), kot predlagatelja zakona, v skladu s svojimi pristojnostmi po 1. odst. 48. člena
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v
nadaljevanju ZVOP-1) ponovno opozarja na nujnost usklajenosti predloga zakona z Ustavo RS in
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
Kot je IP že poudaril na seji matičnega delovnega telesa, sprejeti amandmaji v okviru druge
obravnave predloga zakona teh skrbi ne odpravljajo.. Poslanke in poslance Državnega zbora RS
želimo zato seznaniti z bistvenimi minimalnimi standardi, od katerih odstopanja kot
demokratična družba ne bi smeli dopustiti, saj za to ni utemeljenega razloga. Ob tem posebej
izpostavljamo, da Varuh človekovih pravic podpira vse pripombe, ki jih je na predlog zakona podal IP
– predlogi MNZ torej niso usklajeni z najpomembnejšima organoma za varstvo človekovih
pravic.
IP je še zlasti zaskrbljen, da:
 se nova pooblastila policije uvajajo brez učinkovitih zakonskih varovalk za njihovo
uporabo;
 nobena demokratična družba ne bi smela uzakoniti uporabe policijskih pooblastil, ki
omogočajo množični nadzor, na način, da je njihova sorazmerna in zakonita uporaba
prepuščena prosti presoji posameznega policista, ampak je treba vedno z zakonom
določiti jasne pogoje, ki ne omogočajo širokih interpretacij dopustnosti uporabe takšnih
pooblastil;
 posegi v zasebnost, ki jih izpostavljena pooblastila omogočajo, zahtevajo ustrezne zakonske
varovalke za preprečevanje morebitnih zlorab, saj za to zgolj splošen nadzor policije ne
zadošča.
IP zato ponovno izpostavlja vsebine predloga zakona, kjer predlagamo črtanje neusklajenih določb
oziroma podredno, opredelitev nujnih minimalnih varovalk.
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Zbiranje podatkov o potnikih – 41. člen ZNPPol-A (nov 112.a člen ZNPPol)
IP poleg že večkrat izraženih pomislekov glede sorazmernosti zbiranja podatkov o potnikih posebej
nasprotuje vključitvi notranjih letov, ker:
 ta nesorazmerno posega v pravico (vseh letalskih) potnikov do svobode gibanja;
 ni izkazana potreba, da bi bilo treba vse potnike na notranjih letih tudi avtomatsko tiralično
preverjati;
 policija z obdelavo podatkov o potnikih dobiva na razpolago nove tehnične možnosti, da zbere
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in obdela po 19 vrst podatkov o vsakem letalskem potniku , ne da bi se pri tem zamejila na
ukrepanje v primeru izkazanega suma zoper določenega posameznika. »Vsi, ki letimo, smo
sumljivi in moramo biti vnaprej preverjeni«?
 Vključitve notranjih letov NE zahteva EU PNR Direktiva.
 Sodišče EU je že razsodilo, da je splošna obvezna hramba podatkov o državljanih
nesorazmerna v demokratični družbi (razveljavitev t.i. »data retention« direktive o obvezni
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hrambi v elektronskih komunikacijah ), prav tako je predmet presoje pred Sodiščem EU PNR
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dogovor EU-KANADA .
IP kot minimalno predlaga črtanje navedenih določb, ki se nanašajo na notranje lete.
Optična prepoznava registrskih tablic – 42., 47. in 50. člen ZNPPol-A (dopolnitve 113., 125. in
128. člena ZNPPol)
42. člen
Za tretjim odstavkom 113. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zaradi ugotavljanja pogojev za udeležbo voznika in vozila v cestnem prometu ter iskanja
oseb in predmetov smejo policisti na ali v vozilih policije uporabljati tudi tehnična sredstva za
optično prepoznavo registrskih tablic. Navedena tehnična sredstva se morajo uporabljati na
način, ki ne omogoča množičnega nadzora in obrazne prepoznave.«
47. člen
»… 32. evidenca optične prepoznave registrskih tablic: datum, čas in kraj nastanka podatka,
fotografijo registrske tablice in znakovni podatek o registrski tablici.«.
50. člen
»… v evidenci iz 32. točke, sedem dni od nastanka podatka. …«
Zgoraj navedene predlagane določbe uvajajo blanketno, splošno hrambo podatkov o tem, kje se
vozijo državljani, saj se bo preverilo in za sedem dni hranilo podatke o čisto vsakem mimo
vozečem vozilu.
IP predlaga črtanje navedenih določb, ker:
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https://edri.org/faq-pnr/
Zgovoren prikaz, da gremo po isti poti kot v primeru razvljavljene direktive o hrambi podatkov o klicih in sporočlih, je na sliki:
https://edri.org/wp-content/uploads/2015/06/PNR_infographics_20150602.png
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https://edri.org/cjeu-hearing-on-the-eu-canada-pnr-agreement-still-shady/
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sta Sodišče EU in Ustavno sodišče že razsodili, da je splošna obvezna hramba podatkov o
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državljanih nesorazmerna v demokratični družbi (razveljavitev t.i. »data retention«
5
direktive o obvezni hrambi v elektronskih komunikacijah ).
Predlagane določbe so po oceni IP neustavne, saj predvidevajo obdelavo in hrambo
podatkov velikega števila popolnoma nedolžnih oseb. Širitev sistema je odvisna zgolj od
finančnih virov, ko bo teh dovolj, so lahko takšni sistemi na vsakem večjem križišču – člen ne
vsebuje nobenih dejanskih varovalk zoper to.
Varovalka: »Navedena tehnična sredstva se morajo uporabljati na način, ki ne omogoča
množičnega nadzora in obrazne prepoznave.« je popolnoma prazna – že ena sama takšna
kamera bo izvajala množično preverjanje in hrambo podatkov vsakega mimo vozečega
vozila.
Mobilne enote pomenijo še večjo grožnjo kot stacionarne enote, saj so lahko postavljene
kjerkoli in kadarkoli in se enostavno premikajo.
Ukradena vozila bo še vedno mogoče naknadno izslediti tako kot sedaj – s pomočjo
velikega števila obstoječih videonadzornih kamer.
Koga vse bi lahko zanimalo, kje smo se vozili. Mar res mislimo, da ne bo zlorab tega sistema?
Ni nobenih varovalk za: 1. tveganja notranjih zlorab (primer Koprivnikar, zlorabe policijskih
evidenc), 2. reševanja težav z napačnimi zadetki (pomota v tablici, vsakokratno ustavljanje
iste osebe), 3. sistem nikakor ne prepreči zamenjave tablice z (veljavno) drugo, 4. posledično
povečano število kraj in ponarejanja registrskih tablic, 5. pretirano zanašanje na točnost
delovanja, 6. tveganje ustvarjanja novih evidenc (npr. napačno zaznanih tablic, črne/bele
liste).
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Ocena učinka ne analizira vseh pomembnih tveganj , primerjalno pravna analiza ni samo
tabela držav, zato uvedba sistema ni izkazano učinkovita in sorazmerna.

Po mnenju IP bi bile v primeru, da se zakonodajalec kljub opozorilom IP odloči uzakoniti optično
prepoznavo registrskih tablic podredno, minimalne nujno potrebne varovalke naslednje
dopolnitve predloga zakona:
Dopolnitev 42. člena ZNPPol-A:
policistom se smejo prikazati podatki o vozilu in lastniku samo v primeru ujemanja s podatki iz
seznama iskanih vozil; če ni ujemanja, se podatki ne smejo prikazati niti hraniti, ampak se
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prikaže zgolj podatek, da 'ni zadetka' .
Dopolnitev 47. člena ZNPPol-A:
pri evidenci optične prepoznave tablic (32. točka) je treba dodati, da se hramba nanaša samo
na primere ujemanja, torej podatke o vozilih, za katere je ob preverjanju prišlo do zadetka iz
seznama iskanih vozil.
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https://www.ip-rs.si/novice/elektronske-komunikacije-sodisce-evropske-unije-je-odlocilo-da-obvezna-splosna-hrambapodatkov-na-zalogo-ni-dopustna-1397/
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https://www.ip-rs.si/novice/obvezna-hramba-podatkov-o-komunikacijah-je-nesorazmeren-ukrep-operaterji-so-dolzni-uniciti-vsepodatke-ki-jih-hranijo-na-podla-1255/
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Primeri zlorab in negativnih posledic uporabe tovrstnih sistemov:

The police get the tools they want, Britain loses the liberties it holds dear, dostopno na:
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/24/police-tools-liberties-britain-crime-rates

Boston Police indefinitely suspends license plate reader program: dostopno na:
http://arstechnica.com/tech-policy/2013/12/boston-police-indefinitely-suspends-license-plate-reader-program/

Your car, tracked: the rapid rise of license plate readers, dostopno na: http://arstechnica.com/techpolicy/2012/09/your-car-tracked-the-rapid-rise-of-license-plate-readers/

UK: Vehicle plate recognition video system ruled illegal: https://edri.org/edrigramnumber11-15uk-vehiclerecognition-system-ruled-illegal/
7
Tako kot se ne pri rutinski kontroli, če voznik ni kršil nobenega predpisa in vozilo ni iskano.
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Uporaba brezpilotnih letalnikov - 43. člen ZNPPol-A (nov 114.a člena ZNPPol)
Po mnenju IP bi v primeru, da se zakonodajalec kljub opozorilom IP odloči uzakoniti rabo brezpilotnih
zrakoplovov pri opravljanju policijskih nalog, besedilo predloga zakona terjalo najmanj sledeče
spremembe:
 dopolnitev drugega odstavka novega 114.a člena na način, da se uporaba brezpilotnih
zrakoplovov v policiji zaradi zbiranja podatkov dovoli zgolj kot skrajni ukrep, kadar policija
oceni, da z drugimi milejšimi ukrepi zakonitega zbiranja podatkov ne bo mogoče učinkovito in
pravočasno izvesti glede na zasledovane zakonite cilje, in sicer zgolj v naslednjih primerih:
 pri iskanju oseb (43. člen tega zakona),
 zaradi varne izvedbe postopkov (peti odstavek 91. člena tega zakona),
 za spremljanje javnih zbiranj (drugi odstavek 114. člen tega zakona),
 zaradi preprečevanja in odkrivanja nezakonitih prehodov čez državno mejo v skladu z
8. in 9. členom Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno
prečiščeno besedilo in 15/13 – ZNPPol),
 pri izvedbi prikritih preiskovalnih ukrepov iz 149.a in 155.a člena Zakona o kazenskem
postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 8/16
– odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kazenskem postopku), če tako določa
zakon, ki ureja kazenski postopek,
 pri opravljanju ogleda iz 245. člen Zakona o kazenskem postopku, 120. člen Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13,
74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) in 111. člena Zakona o pravilih cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo) in
 pri varovanju oseb in objektov, določenih v predpisu iz 103. člena tega zakona.
 Dopolnitev tretjega odstavka novega 114.a člena na način, da se uporaba brezpilotnih
zrakoplovov v policiji uredi v podzakonskem aktu, ki ga upoštevajoč splošne pogoje, ki so
predpisani za njihovo letenje, sprejme minister, pristojen za to področje. Izjemoma, če je to
nujno za izvedbo policijske naloge, so dopustna odstopanja od teh pogojev, če se z uporabo
brezpilotnega zrakoplova ne ogroža varnost življenja, zdravje ali premoženje ljudi zaradi
udarca ali izgube nadzora nad sistemom brezpilotnega zrakoplova ali če se ne ogroža ali moti
varnost v zračnem prometu.

Prosimo, da predstavljene skrbi in opozorila IP upoštevate pri nadaljnji obravnavi zakona.
S spoštovanjem,

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka

Poslati:
- naslovniku po e-pošti;
- zbirka dokumentarnega gradiva pri IP.
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