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Številka: 007-19/2019/2 

Datum: 21. 5. 2019 

 

 

Ministrstvo za pravosodje 

DIREKTORAT ZA KAZNOVALNO PRAVO  

IN ČLOVEKOVE PRAVICE 

e-naslov: gp.mp@gov.si  

 

 

 

 

 

ZADEVA: Predlog zakona o mladoletnih storilcih kaznivih dejanj (ZOMSKD) – MNENJE 

ZVEZA: Vaš e-dopis št. IPP 007-287/2018, ki smo ga prejeli 25. 4. 2019 (EVA 2018-2030-0046)  

 

 

 

Spoštovani, 

 

zahvaljujemo se vam za poslano besedilo zakona. Na podlagi člena 57 Splošne uredbe (EU) o varstvu 

podatkov in 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v nadaljevanju podajamo 

naslednje pripombe k besedilu predloga: 

 

K 23. členu: 

 

Predlagamo, da se drugi stavek prvega odstavka v celoti črta. Razlogi so v: 

− nedoločnosti določbe (npr. glede uporabe besedne zveze “drugi podatki”, ki je v nasprotju z 

ustavno zahtevo po natančni določitvi osebnih podatkov, ki se lahko obdelujejo),  

− nepotrebnosti določbe (obdelava osebnih podatkov je na bolj konkretrni ravni urejena v 

nadaljevanju člena ter v ZIKS-1),  

− neustreznem ločevanju med “osebnimi podatki” ter podatki v zvezi z vzgojnimi ukrepi in 

− nejasni zvezi med to določbo in drugim odstavkom ter ZIKS-1. 

 

Predlagamo, da se v drugem odstavku konkretno določijo vsi osebni podatki, ki se lahko vodijo v 

evidenci (razen tistih, ki jih dovolj določno ureja že ZIKS-1) tako, da bo povsem jasno, kateri podatki 

se razlikujejo ali so več od tistih, ki se vodijo po ZIKS-1, in da se posledično črta besedilo “oziroma 

namesto” v prvi vrstici. V skladu z 38. členom Ustave RS mora biti iz kombinacije obeh zakonov 

enostavno razvidno, katere konkretne osebne podatke se vodi v evidenci izrečenih vzgojnih ukrepov.   

 

Predlagamo, da se v 3. točki drugega odstavka natančno določijo konkretni osebni podatki “o 

izvršenem vzgojnem ukrepu”, saj za tako pomembno uradno evidenco ni primerno, da se pušča 

odprta njena konkretna vsebina.  

 

V prehodnih določbah (140. člen) je treba predvideti še prenehanje veljavnosti četrtega odstavka 

250.a člena ZIKS-1. 
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K 58. členu: 

 

Ker bi bilo verjetno smisleno varovati tudi identiteto žrtve (zaradi nje same in zaradi posredne 

določljivosti mladoletnika), predlagamo, da se drugi odstavek dopolni takole:  

 

»Objaviti se sme samo tisti del postopka oziroma samo tisti del odločbe, ki ga je sodišče dovolilo 

objaviti, vendar pa se niti v tem primeru ne sme objaviti osebno ime mladoletnika ali žrtve ter drugi 

podatki, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti njuno identiteto«.  

 

 

K 134. členu: 

 

Zaradi enake ali podobne vsebine, predlagamo, da se v prehodnih določbah (140. člen) določi (delno) 

prenehanje veljavnosti 41.a in 41.b člena ZIKS-1, brez poseganja v določbe v obravnavanih členih 

ZIKS-1, ki se nanašajo na osebe, ki prestajajo nadomestni zapor. 

 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

 

 

Pripravil: 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav. 

samostojni svetovalec IP 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 

 


