Številka: 007-58/2017/2
Datum: 31. 7. 2017

Ministrstvo za notranje zadeve

Zadeva: osnutek Predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o policijskih
pooblastilih
Zveza: vaš dopis št. 007-137/2017/1 (207-01) z dne 11. 7. 2017 in priloženo gradivo

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 14. 7. 2017 prejel osnutek Predloga Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o policijskih pooblastilih (v nadaljevanju: predlog pravilnika). Na
podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07 in 67/07, v
nadaljevanju ZVOP-1) IP ugotavlja, da se pravilnik nanaša na izvedbene določbe različnih členov
Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17, v
nadaljevanju ZNPPol), kot so bili dopolnjeni z novelo ZNPPol-A, h kateri je IP podal številne
pripombe1, ki pa v precejšnji meri niso bile upoštevane. Uvodoma zato poudarjamo, da zakonskih
določb, ki so po mnenju IP neustrezne, ni mogoče sanirati s podzakonskim aktom.
IP zato k posameznim določbam predloga pravilnika nima dodatnih pripomb. Lahko pa zgolj ponovno
izpostavi, da se materija predmetnega predloga pravilnika z vidika varstva in obdelave osebnih
podatkov nanaša na izvedbena določila nekaterih členov ZNPPol (npr. člen 43, 55 in 114.a ZNPPol),
kot so bili – na po mnenju IP z vidika ZVOP-1 in Ustave RS neustrezen način – dopolnjeni z novelo
ZNPPol-A. Teh pomanjkljivosti s podzakonskim aktom, kot je predlog pravilnika, ni mogoče sanirati,
kar dokazuje tudi prejeti predlog pravilnika.
Po mnenju IP bi zato upoštevajoč Ustavo RS (38. člen) in ZVOP-1, kot je IP v podobnih primerih že
večkrat izpostavil, moral predlagatelj predpisa opisano materijo z vidika zagotavljanja sorazmernosti
poseganja v zasebnost glede na zasledovane zakonske cilje in posledično varstvo osebnih podatkov,
najprej ustrezno zakonsko urediti. V skladu z navedenim ponovno predlagamo, da materijo ustrezno
zakonsko uredite.
S spoštovanjem,
Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
Informacijska pooblaščenka
Pripravila:
Alenka Jerše,
namestnica informacijske pooblaščenke
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Med drugim povzeto v Mnenju IP št. 007-57/2016/15 z dne 29.11.2016 poslanemu Državnemu zboru
RS: http://imss.dz-rs.si/imis/4104db626835e5262cb1.pdf
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