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Datum: 7. 03. 2012 

 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

 

 

Zadeva: Odgovor na četrto vprašanje mestne svetnice Mojce Kucler Dolinar, ki se nanaša na 

področje, ki ga pokriva Center za informatiko, in sicer: "Ali je možna nadgradnja sistema, ki 

bi preprečevala kakršnokoli brisanje kršiteljev iz uradnih evidenc?". 
 

 

Spoštovani! 

 

Vsi prekrški, ki so zabeleženi s strani samodejnih merilnih naprav (mobilnih radarjev), prenosnih 

Radix naprav in JPLPT (Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice) so uvoženi v informacijski 

sistem za podporo dela prekrškovnih organov (v nadaljevanju aplikacija RIIS) v obliki XML datotek, 

ki so na različne načine pripravljene izven aplikacije RIIS, in sicer: 

 Prekrški zaznani s strani samodejnih merilnih naprav se v kriptirani obliki prenesejo 

in predhodno obdelajo v samostojni aplikaciji Traffidesk in nato v obliki XML datoteke s 

pripadajočimi slikami uvozijo v aplikacijo RIIS. Kaj, kdo in kdaj je obdeloval podatke se beleži v 

obliki log datoteke. Poleg tega je za dodatno varnost poskrbljeno tako, da se na strežniku, kjer je 

brisanje ali spreminjanje datotek onemogočeno, vedno hranijo izvorne datoteke zabeleženih 

prekrškov.  

 Prekrški zaznani s strani JPLPT  se predhodno paketno pripravijo v obliki XML datoteke s 

pripadajočimi slikami, nato pa avtomatika poskrbi za samodejni uvoz v aplikacijo RIIS. Poseg 

uporabnika je tu onemogočen.   

 V primeru prenosnih Radix naprav se zaznani prekrški pri sinhronizaciji prenašajo preko 

posebnih objektov (datasetov) med spletnim servisom in aplikacijo RIIS. Zaščita prenosa je 

zagotovljena z varnostno politiko internega omrežja. Pomembno je omeniti, da je mobilna 

aplikacija (mRIIS) zasnovana tako, da prekrškov, ki jih pooblaščena oseba evidentira, ni mogoče 

brisati.  

V fazi uvoza iz zunanjih virov v centralni sistem aplikacije RIIS brisanje podatkov ni omogočeno. 

Gre namreč za paketni uvoz, kjer pooblaščene osebe, ki izvajajo uvoz, v aplikaciji RIIS nimajo na 

voljo funkcionalnosti brisanja posameznih prekrškov. Prekrški so tako lahko potrjeni oz. preklicani le 

skupinsko. Hkrati pa so vsi uvozi temeljito evidentirani - kdo in kdaj je izvajal uvoz, iz katere 

naprave je bil le-ta izveden ter katere zadeve so se na podlagi uvoza kreirale. 

  

Ker se vsi prekrški pred kreiranjem zadev predhodno uvozijo v t.i. uvozne tabele, vsakršno kasnejše 

spreminjanje podatkov na zadevi lahko rezultira v neskladju med uvoznimi tabelami in končnimi 

tabelami, kamor se po potrditvi s strani pooblaščene osebe preslika vsak prekršek iz uvozne datoteke 

in kjer se odražajo vsi nadaljnji postopki, ki se izvajajo na prekršku v skladu z ZP-1. Poleg tega se 

vsakršno spreminjanje podatkov beleži tudi preko zgodovinskih tabel, iz katerih je razvidno kdo, kdaj 

in kako je spreminjal posamezne atribute na zadevi v okviru aplikacije RIIS. 

  



 

 

Če na kratko povzamem, zgoraj napisano pomeni, da je pri samem uvozu v aplikacijo RIIS (na terenu 

zabeleženih prekrškov) vsako spreminjanje ali brisanje podatkov onemogočeno, znotraj aplikacije 

RIIS pa se kakršnokoli spreminjanje ali brisanje podatkov zabeleži. Na podlagi tako zasnovanega 

informacijskega sistema smatramo, da nadgradnja aplikacije RIIS, v smislu preprečevanja brisanja 

kršiteljev, v tem trenutku ni potrebna, saj to že sedaj ni mogoče oz. je vsak poseg v aplikaciji RIIS 

dokumentiran.  

 

 

Lep pozdrav. 
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