
ZLORABLJENA IDENTITETA

KAJ JE IDENTITETA?

Identiteta je ujemanje podatkov z resničnimi 
dejstvi.

KAKO VEMO, DA JE NEZNANEC RES OSEBA, ZA 
KATERO SE PREDSTAVLJA?

Identiteto opredeljujejo: 

−  primarne značilnosti (osebno ime, datum 
rojstva, podatki o šolanju, podatki o 
osebnem statusu, zaposlitvi itd.) in

−  sekundarne oz. biometrične značilnosti
 (prstni odtisi, DNK, obraz, barva oči itd.).

KDAJ PRIDE DO ZLORABE IDENTITETE?

Ko nekdo prevzame identiteto druge osebe in 
pod njenim imenom izkorišča njene pravice, si 
na njen račun pridobiva premoženjsko korist 
ali prizadene njeno osebno dostojanstvo.     

Zaščita lastne identitete je vse pomembnejša, 
saj pojav zlorabe identitete narašča, posledice 
pa so lahko zelo hude.

ZLORABLJENA IDENTITETA IN SCHENGENSKI 
INFORMACIJSKI SISTEM (SIS)

Zlorabljena identiteta se v SIS označuje s kodo 
3 (CODE 3). Če se pri poizvedbi v SIS v okencu 
»kategorija identitete« pojavi koda 3, mora 
uradnik, ki opravlja preverjanje, stopiti v 
stik z nacionalnim uradom SIRENE in pridobiti 
dopolnilne podatke, da se razjasni, ali je 
oseba, ki se preverja, iskana oseba ali oseba, 
katere identiteta je zlorabljena. To pomeni, 
da so za vsak primer zlorabljene identitete 
oz. kode 3 v sistemu na voljo identifikacijski  
material in osebni podatki osebe, katere 
identiteta je bila zlorabljena. 

KAJ STORITI, ČE JE IDENTITETA OSEBE 
ZLORABLJENA, V SIS PA OBSTAJA RAZPIS Z 
NJENIMI OSEBNIMI PODATKI?

Ob ugotovitvi, da je bila zlorabljena 
identiteta osebe, je treba pridobiti njene 
podatke:

−  fotografijo,
−  prstne odtise,
−  kopijo celotnega osebnega dokumenta
    (preslikan potni list ali osebna izkaznica),
−  imena in priimke staršev,
−  naslov, na katerem oseba trenutno 

prebiva,
−  izjavo o okoliščinah morebitne 

izgube/kraje osebnih dokumentov.

Ti podatki se lahko obdelajo samo ob 
svobodni in izrecni privolitvi osebe, katere 
identiteta je zlorabljena.

Postopek pridobivanja navedenih podatkov, 
fotografij in prstnih odtisov se opravi na 
pristojni policijski enoti. 

SLOVENIJA
PET LET

V SCHENGENSKEM OBMOČJU

2007−2012

Vsak posameznik ima v skladu s 109. členom 
Konvencije o izvajanju Schengenskega 
sporazuma pravico do vpogleda v osebne 
podatke, ki se nanašajo nanj in so vneseni v 
SIS. 

Poleg tega ima pravico zahtevati popravek  
netočnih podatkov, shranjenih v SIS.

SIRENE

SIRENE (Supplementary Information Request 
at National Entry) je centralna nacionalna 
kontaktna služba v vsaki državi uporabnici SIS 
in vstopno-izstopna točka za druge partnerje, 
ki je na voljo štiriindvajset ur na dan.
 
Slovenija vse razpise v SIS izvaja preko 
nacionalnega urada SIRENE, ki je obenem 
podlaga za mednarodno policijsko sodelovanje 
na schengenskem območju.

V obdobju 2007–2012 je bilo v Sloveniji 
evidentiranih več kot 35.200 zadetkov 
(postopkov z osebo ali predmetom, za katerega 
obstaja razpis v SIS).

V istem časovnem obdobju je bilo v Sloveniji 
opravljenih nad 87 milijonov preverjanj v SIS.
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SCHENGENSKO OBMOČJE − OBMOČJE 
PROSTEGA PRETOKA V EVROPI

Prosti pretok oseb je temeljna pravica, ki 
jo Evropska unija (EU) zagotavlja svojim 
državljanom. Vsakemu  državljanu EU je 
omogočeno, da brez posebnih formalnosti 
potuje, dela in živi v katerikoli državi EU. 
Notranje meje je mogoče prestopati brez mejnih 
kontrol. Schengensko območje, t. i. območje 
brez meja, omogoča svobodno gibanje več kot 
400 milijonom državljanov EU ter državljanom 
mnogih držav, ki niso članice EU − poslovnežem, 
turistom, študentom, raziskovalcem in ostalim 
obiskovalcem, ki v EU prebivajo zakonito.

V schengensko območje so trenutno vključene 
skoraj vse države EU, razen Bolgarije, Cipra, 
Irske, Romunije in Velike Britanije. Bolgarija in 
Romunija se na vstop v schengensko območje 
še pripravljata. Prav tako so se mu pridružile 
nekatere države, ki niso članice EU: Islandija, 
Lihtenštajn, Norveška in Švica. 

Z veljavnim dokumentom lahko vsak ne glede 
na državljanstvo kjerkoli in kadarkoli prestopi 
notranje meje med državami v schengenskem 
prostoru brez mejne kontrole. 

Prestop zunanje meje je dovoljen le na mejnih 
prehodih, v času njihovega obratovanja.

Z vstopom Hrvaške v EU se pravila prehajanja 
slovensko-hrvaške kopenske meje ne bodo 
spremenila, saj Hrvaška še ne bo postala del 
schengenskega območja. Na tej meji bo ukinjen 
le carinski nadzor. 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 

Zaradi ukinitve notranjih mejnih kontrol v 
schengenskem območju je okrepljen nadzor na 
njegovih zunanjih mejah. Za ohranitev varnosti 
v prostoru prostega pretoka je pravni red EU na 
več področjih določil skupna pravila o: 

−  prehajanju zunanjih meja, vizumih in      
    opravljanju mejne kontrole;
−  harmonizaciji pogojev za vstop in pravilu    
    glede kratkoročnega bivanja (do tri mesece);
−  okrepljenem policijskem sodelovanju     
    (vključno s pravico čezmejnega opazovanja in      
    sledenja);

−  okrepljenem sodelovanju pravosodnih organov  
    s pomočjo hitrejšega sistema izročitve in   
    prenosom izvršitve sodnih odločb;
−  vzpostavitvi in nadgradnji schengenskega   
    informacijskega sistema (SIS);
−  dokumentih, potrebnih za potovanje v Evropi.

Države članice lahko na notranjih mejah in v 
obmejnih območjih izvajajo kontrole, ki ne 
smejo biti sistematične oziroma ne smejo imeti 
enakega namena kot mejne kontrole. Slovenska 
policija je v ta namen razvila sistem izravnalnih 
ukrepov.

Za vstop in bivanje v drugi državi EU mora 
imeti slovenski državljan osebno izkaznico 
ali veljavni potni list. Enako velja za prestop 
zunanje meje. 

OSNOVNI STATISTIČNI PODATKI

NAČELO SOLIDARNOSTI

V okviru načela solidarnosti EU na področju 
notranjih in pravosodnih zadev je Slovenija za 
vzpostavitev in razvoj zunanje meje ter druge 
ukrepe na področju skladnega upravljanja meja 
(predvsem za izgradnjo mejnih prehodov in 
objektov policije, opremo in prevozna sredstva 
mejne policije, ITK-opremo, usposabljanje 
policistov, vračanje tujcev) iz proračuna EU 
pridobila naslednja finančna sredstva:

PHARE (1999–2004)..........................47 mio €

Schengen Facility  
(2004–2007)..................................115 mio €

Sklad za zunanje meje,
Sklad za vračanje (2007–2012).............24 mio €

KORISTNE SPLETNE POVEZAVE
 

Ministrstvo za notranje zadeve RS: 
http://www.mnz.gov.si

Policija:
http://www.policija.si

Evropska komisija: 
http://ec.europa.eu/

Informacijska pooblaščenka:
http://www.ip-rs.si

Frontex:
http://www.frontex.europa.eu/

SCHENGENSKI INFORMACIJSKI SISTEM
(SIS)

SIS je kontrolni elektronski sistem − zbirka 
podatkov in eden od najpomembnejših 
izravnalnih ukrepov, ki vsebuje podatke o 
razpisih za osebe in predmete. 

Za uspešno opravljanje mejne kontrole na 
zunanjih mejah v imenu vseh držav članic je 
potreben tudi dostop do podatkov drugih držav 
o določenih posameznikih in predmetih. Gre za 
osebe, ki jim je vstop v schengensko območje 
prepovedan ali ki se iščejo zaradi odvzema 
prostosti ali izročitve, ter pogrešane osebe, pa 
tudi za ukradena vozila in dokumente, denar, 
orožje, označeni denar, ki izvira iz kaznivih 
dejanj, itd. Vsi ti podatki se zbirajo v SIS. 

Dostop do podatkov v njem morajo imeti 
policija, ki opravlja mejno kontrolo in postopke 
s tujci, upravne enote pri izdajanju dovoljenj 
za tujce, konzularna predstavništva pri izdaji 
vizumov, upravne enote in pooblaščene družbe 
za registracijo motornih vozil. 

Države preko svojih nacionalnih sistemov te 
podatke v skupno zbirko podatkov tudi vnašajo 
ali o njih v njej poizvedujejo. 

SIS sestavljajo centralni del v Strasbourgu (C.SIS) 
in njegove nacionalne kopije, t. i. nacionalni deli 
SIS (N.SIS), preko katerih se opravljajo poizvedbe 
in vnašajo novi razpisi. 
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