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Številka: 007-21/2020/2 

Datum: 24. 6. 2020 

 

 

Ministrstvo za pravosodje 

gp.mp@gov.si  

 

 

ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-

O), EVA 2019-2030-0039 – MNENJE 

ZVEZA: Vaš dopis št. 007/190/2020 z dne 4. 6. 2020 

 

 

Spoštovani, 

 

na podlagi vašega zaprosila, 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter 57. člena 

Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (Splošna uredba) v nadaljevanju posredujemo mnenje IP k prejetemu Predlogu 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-O) – EVA 2019-2030-

0039 (predlog sprememb ZKP-O). 

 

Uvodoma poudarjamo, da Informacijski pooblaščenec (IP) ni pristojen predlagatelj predpisov, niti ni 

pristojen podajati soglasij k predlogom predpisov. To je izključna odgovornost predlagatelja predpisa. 

IP lahko podaja mnenja in izpostavlja posamezne vidike z vidika zagotavljanja spoštovanja predpisov 

s področja varstva podatkov, ni in ne sme pa prevzemati odgovornosti predlagatelja.  

 

Kot je razbrati iz prejetega gradiva, se predlog zakona v pretežnem delu nanaša na postopkovne 

vidike ureditve različnih faz predkazenskega in kazenskega postopka. Zgolj iz previdnosti zato 

izpostavljamo, da mora biti glede na člen 38 Ustave vsaka obdelava osebnih podatkov primarno 

opredeljena z zakonom in ne podzakonskim aktom. Prav tako zgolj informativno poudarjamo, da 

morajo sodišča pri uporabi različnih mehanizmov zvočnega in/ali slikovnega snemanja in izvajanja 

videokonferenc (s snemanjem) poleg opredeljenih procesnih in drugih varovalk poskrbeti tudi za 

ustrezno varnost osebnih podatkov kot tudi seveda za druge varovalke oz. ukrepe varnosti in 

zavarovanja za naslovitev tveganj, ki jih prinašajo tovrstni posegi v širšo pravico do zasebnosti 

posameznikov. 

 

Novo predlagana sprememba 120. in 121. člena ZKP (vročanje pisanj s pritrditvijo na sodno 

desko) 

Kot je IP že večkrat predlagal v svojih mnenjih (glej npr. mnenje IP št. 0712-1/2016/834, z dne 12. 4. 

20161, pri tovrstnem načinu vročanja z vidika načela sorazmernosti ni primerno, da se na sodni deski 

pisanje objavi v obliki, ki razkriva tudi osebne podatke tretjih oseb (oškodovancev, prič idr.). IP 

predlaga, da se 3. in 4. odst. 120. člena oz. 2. odst. 121. člena spremenita tako, da bi določala, da se 

na sodni deski objavi zgolj obvestilo o vročitvi, morebitni pravni pouk fikcije vročitve ter kraj, kjer 

posameznik lahko dvigne posamezen dokument (po vzoru ureditve v Zakonu o splošnem upravnem 

postopku). 

 
1 https://www.ip-rs.si/vop/objava-sodnih-pisanj-na-oglasni-deski-in-spletu-2731/ 
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Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

 

Pripravila: 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav. 

namestnica informacijske pooblaščenke 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 

 


