Številka: 713-01/19-2/
Datum: 18. 3. 2019

Na podlagi 42., 126., 131. in 133. člena Poslovnika Državnega zbora je Odbor za
pravosodje kot matično delovno telo pripravil
POROČILO
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku
(ZKP-N), druga obravnava, EPA 398-VIII.
Odbor za pravosodje (v nadaljevanju Odbor) je na 7. seji 14. 3. 2019 kot matično
delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku (v nadaljevanju Predlog zakona), ki ga je Državnemu zboru v
obravnavo predložila Vlada (v nadaljevanju predlagatelj).
Odbor je bil predhodno seznanjen:
− z mnenjem Zakonodajno-pravne službe,
− z mnenjem Komisije Državnega sveta za državno ureditev,
− z mnenjem Državnotožilskega sveta,
− z opredelitvijo Ministrstva za pravosodje do mnenja Zakonodajno-pravne službe,
− z dopisom Sodnega sveta,
− s pripombami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
− s pripombami Združenja za informatiko in telekomunikacijami pri Gospodarski
zbornici Slovenije ter
− s pripombami Banke Slovenije.
***
Odbor je pred začetkom obravnave Predloga zakona opravil razpravo in glasovanje o
predlogu Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke za sklic javne
predstavitve mnenj o Predlogu zakona in ga (s 6 glasovi ZA in 7 glasovi PROTI) ni
sprejel.
***
Predstavnica predlagatelja, ministrica za pravosodje Andreja Katič, je v dopolnilni
obrazložitvi členov uvodoma predstavila pomembnost Zakona o kazenskem postopku.
Povedala je, da so iz Predloga zakona, v primerjavi s predlogom novele Zakona o
kazenskem postopku, ki v prejšnjem mandatu ni prestal ponovnega odločanja v
Državnem zboru, črtani deli, ki so bili s strani strokovne javnosti označeni kot najbolj
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problematični (npr. določbe o sodni preiskavi, zaslišanju brez navzočnosti odvetnika).
Predlog zakona je tako usklajen z različnimi deležniki, kot so Vrhovno sodišče,
Vrhovno državno tožilstvo, Ministrstvo za notranje zadeve in Policija, prav tako mu več
ne nasprotuje Odvetniška zbornica Slovenije.
S Predlogom zakona se med drugim implementira Direktiva 2012/29/EU, ki določa
minimalne standarde na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj, sledi
se odločbam Ustavnega sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice.
Natančneje se ureja posamezne prikrite preiskovalne ukrepe (pri ukrepu tajnega
opazovanja se ustrezno dopolnjuje katalog kaznivih dejanj, v zvezi s katerimi je
dopustno uporabiti ta ukrep; ustrezno se prilagajajo določbe o pridobivanju podatkov o
prometu v elektronskem komunikacijskem omrežju; določa se pravno podlago za
odreditev in uporabo t. i. IMSI lovilca).
Izboljšujejo se pravne podlage za sodelovanje pristojnih organov in za hitrejši tek
postopkov, zagotavlja se varstvo pravic imetnika stanovanja pri hišni preiskavi (s
postavitvijo odvetnika po uradni dolžnosti, ko je imetnik nedosegljiv), omogoča se
ločena mnenja vrhovnih sodnikov z namenom večje transparentnosti odločanja in
posledično krepitve zaupanja v pravno državo. Ureja se tudi varovanje novinarjevega
vira oz. identitete avtorja ter olajšuje pregon bančnega kriminala.
Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve mag. Sandi Čurin je povedal,
da Ministrstvo za notranje zadeve podpira Predlog zakona, ki bo prispeval k večji
učinkovitosti in uspešnosti dela policije. Pozdravljajo sistemsko ureditev položaja
oškodovancev v (pred)kazenskem postopku, ustreznejšo ureditev pridobivanja
podatkov o prometu v elektronskem komunikacijskem omrežju, uzakonitev IMSI
lovilcev, spremembe v zvezi s pridobivanjem bančnih podatkov, podrobnejšo ureditev
vabljenja oseb v predkazenskem postopku in postavitev pooblaščenca pri hišnih
preiskavah ob odsotnosti imetnika stanovanja, hkrati pa se zavedajo dodatnih
administrativnih obremenitev za policijo.
Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Špela Maček Guštin je v predstavitvi
njihovega pisnega pravnega mnenja opozorila na določene nejasnosti in neskladnosti
Predloga zakona s pravnim sistemom, tudi z Ustavo. Izpostavila je nepopoln prenos
Direktive EU o žrtvah kaznivih dejanj, nesistemsko urejanje informacijskega sistema
sodstva, opozorila je na sporno širitev pravne podlage policijskega dela v
predkazenskem postopku.
Dodatno je pojasnila razloge, zaradi katerih je treba podrobneje opredeliti podatke, do
katerih bi imeli organi pregona dostop po odredbi sodišča, izpostavila je nejasnost
ureditve, da operater in ponudnik informacijskih storitev zagotavlja sodno kontrolo nad
pridobivanjem določenih podatkov. Opozorila je tudi na nevarnost prekomerne uporabe
IMSI lovilca ter na to, da utegnejo biti spremembe v zvezi s hišno preiskavo v neskladju
z Ustavo. Posebej je še pojasnila razloge, zaradi katerih je uvedba ločenih mnenj
vrhovnih sodnikov v neskladju s pravnim sistemom ter ustavno določeno vlogo
Vrhovnega sodišča kot najvišjega sodišča v državi.
Državni svetnik Rajko Fajt je predstavil mnenje Komisije Državnega sveta za državno
ureditev (v nadaljevanju Komisija), ki Predlog zakona podpira. Kot pozitivno
pozdravljajo odločitev predlagatelja, da je iz Predloga zakona umaknil sporne vsebine
in da je Predlog zakona strokovno usklajen. Pohvalili so implementacijo Direktive EU o
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žrtvah kaznivih dejanj, upoštevanje odločb Ustavnega sodišča in Evropskega sodišča
za človekove pravice ter izpostavili pripombe in pomisleke Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije ter Odvetniške zbornice Slovenije k posameznim členom (kot
npr. razmislek o hrambi IMSI lovilcev na sodiščih, o višjih dokaznih standardih za
pridobivanje prometnih podatkov). Komisija zato predlaga, da naj se v njenem mnenju
predstavljene pripombe ter pripombe Zakonodajno-pravne službe ustrezno upoštevajo
v nadaljnjem zakonodajnem postopku.
Predsednik Vrhovnega sodišča mag. Damijan Florjančič je povedal, da Vrhovno
sodišče Predlog zakona načeloma podpira. Pri tem ocenjuje, da je mnenje
Zakonodajno-pravne službe zelo tehtno, vendar ni razlog za zavrnitev novele.
Predlagane rešitve bodo pripomogle k še bolj učinkovitemu delu sodišč na vseh
stopnjah odločanja (kot npr. spremembe glede kaznovalnega naloga, pritožbenega
postopka, zahteve za varstvo zakonitosti in ločenih mnenj na Vrhovnem sodišču), a je v
prihodnosti treba stremeti k pripravi in sprejemu novega zakona, ki bi prinesel sodoben
kazenski postopek in bil primerljiv z ostalimi evropskimi ureditvami.
Generalni državni tožilec Drago Šketa je povedal, da Vrhovno državno tožilstvo
podpira Predlog zakona, ki v pretežni meri sledi njihovim pripombam, danih v fazi
njegovega oblikovanja. Izpostavil je potrebo po zagotavljanju ustreznih orodij organom
kazenskega pregona za učinkovit in uspešen kazenski pregon. V nadaljevanju se je
opredelil tudi do sprememb ureditve hišne preiskave, IMSI lovilcev, prikritih
preiskovalnih ukrepov ter opozoril na opazen porast kibernetske kriminalitete.
Pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije mag. Matjaž Jerkič je poudaril,
da Policija predlagani zakon podpira, saj močno zaostajamo za ureditvami v drugih
državah. Pri tem je izpostavil nemoč organov pri pregonu kriminalitete, ki se izvršuje na
svetovnem spletu, predvsem v segmentu t. i. »Dark neta«.
Predstavniki Združenja za informatiko in telekomunikacijo pri Gospodarski
zbornici Slovenije so predstavili pripombe k Predlogu zakona ter izpostavili pomisleke
glede izvajanja posameznih členov v praksi. Med drugim so menili, da je treba bolj
jasno določiti pojem »relevantni podatki« v zvezi s pridobivanjem prometnih podatkov,
saj se drugače odredbe ne bo dalo natančno izvrševati. Opozorili so tudi na nejasnosti
glede oseb, ki bi lahko prišle do podatkov ali so bile predmet sodne odredbe, in
probleme, s katerimi se srečujejo pri izvajanju ustnih odredb, zato so predlagali
komunikacijo po varni elektronski poti.
V razpravi so opozicijski poslanci menili, da Predlog zakona predstavlja
implementacijo Direktive EU zgolj v manjši meri in da se zaradi hitenja s prenosom lete ne sme sprejemati tudi predlogov, ki nimajo podpore v stroki in politiki. Glede na
predstavitev sodelovanja javnosti, ki je navedena v uvodnem gradivu Predloga zakona,
so nekateri podvomili tudi v njegovo usklajenost z deležniki. Izpostavljena je bila tudi
nepreglednost in nesistematičnost predlaganih sprememb, zaradi nedoločnosti
posameznih pojmov bi lahko prišlo do težav pri izvajanju predlaganih rešitev v praksi.
Med drugim sta bila kot problematična izpostavljena način vabljenja na policijo in
uporaba ter hramba IMSI lovilca. Opozorili so tudi na spornost sprememb na področju
opravljanja hišne preiskave ter pri tem poudarili pomen in vlogo zastopnika imetnika
stanovanja pri njeni izvedbi.
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Koalicijski poslanci so pohvalili delo in pristop predlagatelja k pripravi Predloga zakona,
ki je usmerjen k iskanju ravnovesja med učinkovitostjo pregona in varstvom pravic
udeležencev postopka ter odpravlja tudi pomanjkljivosti, zaznane v praksi. Strokovna
javnost je bila upoštevana, zato je Predlog zakona usklajen s ključnimi deležniki.
Predlagane rešitve bodo doprinesle k učinkovitejšemu sodnemu postopku in
kazenskemu pregonu kriminala ter zaupanju v strokovnost sodnikov pri odločanju.
Izraženi pomisleki glede predlaganih ločenih mnenj za vrhovne sodnike, glede
sprememb pri načinu vabljenja na policijo in izvršitvi odredb o hišni preiskavi so bili
upoštevani v sprejetih amandmajih Odbora.
Predstavniki predlagatelja so podali nekaj dodatnih pojasnil. Ministrica za pravosodje je
predstavila potek sprejemanja dosedanjih novel Zakona o kazenskem postopku in
poudarila potrebo po novem celovitem zakonu. Predlagane rešitve res presegajo zgolj
implementacijo Direktive EU ravno zaradi dosežene usklajenosti z vsemi deležniki.
Delo pristojnih organov bo zaradi njih lažje in učinkovitejše ob hkratnem varstvu pravic
osumljencev in obdolžencev v kazenskem postopku. Opredelila se je tudi do mnenja
Zakonodajne-službe, predvsem glede ločenih mnenj vrhovnih sodnikov in izvedbe
odredbe o hišni preiskavi, ko imetnik stanovanja ni dosegljiv.
Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve je predstavil namen in način
uporabe IMSI lovilcev kot orodja za identifikacijo komunikacijskih sredstev preko IMSI
oz. IMEI številk na določenem območju ter dodal, da ga uporabljajo že vse policije v
EU. Pri tem je opozoril tudi na tehnične in taktične zadržke glede hrambe IMSI lovilcev
na sodiščih.
***
V nadaljevanju je Odbor sprejel amandmaje Poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, SAB
in DeSUS (k 2., 26., 31., 33., 36., 41., 48. in 98. členu), Poslanske skupine SDS (k 33.
členu), Poslanske skupine Levica (k 23. členu) ter svoje amandmaje:
K 21. členu
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Peti in šesti odstavek 86. člena se spremenita tako, da se glasita:
(5) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju, ki se izda v elektronski obliki, podpišejo vsi
člani senata in zapisnikar s svojimi elektronskimi podpisi, ki so enakovredni
lastnoročnim podpisom. Zapisnik o posvetovanju in glasovanju, ki se izda v elektronski
obliki, se v informacijskem sistemu e-sodstvo vodi v posebni mapi tako, da je dostopen
v povezavi z obravnavano zadevo. Ko višje sodišče pri odločanju o pravnem sredstvu
pregleda tak zapisnik, ga mora spet shraniti v posebno mapo v informacijskem sistemu
e-sodstvo in na njej označiti, da ga je pregledalo.
(6) Minister, pristojen za pravosodje, predpiše način hrambe in sledljivost zapisnika o
posvetovanju in glasovanju, ki se izda v elektronski obliki, iz prejšnjega odstavka ter
izločenih dokazov v elektronski obliki iz šestega odstavka 83. člena tega zakona.«.«.
Obrazložitev:
Upoštevajoč argumente, predstavljene na Odboru za pravosodje, se institut ločenih
mnenj na Vrhovnem sodišču v kazenskih zadevah črta.
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K 23. členu
Člen se črta.
Obrazložitev:
Upoštevajoč argumente, predstavljene na Odboru za pravosodje, se institut ločenih
mnenj na Vrhovnem sodišču v kazenskih zadevah črta.
K 24. členu
Člen se črta.
Obrazložitev:
Upoštevajoč argumente, predstavljene na Odboru za pravosodje, se institut ločenih
mnenj na Vrhovnem sodišču v kazenskih zadevah črta.
K 37. členu
Besedilo 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tretji odstavek 148. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Policija lahko vabi osebe k sebi in od njih zbere obvestila in podatke ali jih zasliši.
Vabi jih lahko pisno, neposredno ustno, po telefonu ali po elektronski poti. Osebi mora
biti ob vabljenju pojasnjeno, zakaj in v kakšni vlogi je vabljena. Če se oseba vabi zaradi
zbiranja obvestil, jo policija lahko prisilno privede, če jo vabi pisno in če pisno vabilo
vsebuje pouk, da se jo, če na vabilo ne bo prišla, lahko prisilno privede. Če vabilo ni
pisno, se o njem napravi uradni zaznamek. Ko ravna po določbah tega člena, policija
ne sme oseb zasliševati kot obdolžencev, prič ali izvedencev, razen osumljenca v
primeru iz 148.a člena tega zakona.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Oseba, zoper katero je bilo uporabljeno kakšno dejanje ali ukrep iz drugega ali
tretjega odstavka tega člena, ima pravico v roku treh dni pritožiti se pristojnemu
državnemu tožilcu. Pristojni državni tožilec najkasneje v roku osmih dni od vložitve
pritožbe ustno ali pisno obvesti pritožnika o tem, kar je ukrenil. Zoper obvestilo iz
prejšnjega stavka ni dovoljena pritožba ali upravni spor.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Policija na podlagi zbranih obvestil in dokazov sestavi kazensko ovadbo ali dopolni
prejeto kazensko ovadbo (četrti odstavek 147. člena) in jo pisno po pošti ali prek
elektronskih komunikacijskih povezav pošlje pristojnemu državnemu tožilcu. V ovadbi
ali poročilu za njeno dopolnitev opiše ugotovljeno dejansko stanje in navede ter
predloži zbrane dokaze in gradivo, ki je potrebno za odločitev državnega tožilca ali
utegne biti koristno za uspešno izvedbo postopka, pri čemer v kazensko ovadbo ali
poročilo v njeno dopolnitev ne vpiše vsebine izjav, ki so jih posamezne osebe dale pri
zbiranju obvestil. Če policija naknadno izve za nova dejstva ali dokaze, mora zbrati
potrebna obvestila in državnemu tožilcu poslati poročilo v dopolnitev kazenske
ovadbe.«.
V desetem odstavku se za besedilom »zbranih obvestil« doda besedilo »in dokazov
ugotovi, da«.«.
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Obrazložitev:
Sledeč mnenju ZPS se črta sprememba drugega odstavka 148. člena ZKP ter se v
sedmem odstavku bolj jasno zapiše začetek teka osemdnevnega roka.
K 69. členu
Besedilo prvega odstavka 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na koncu prvega odstavka 216. člena se doda besedilo, ki se glasi: »Če tisti, čigar
stanovanje ali prostor se preiskuje ali njegov zastopnik ni dosegljiv, mu postavi sodišče
pooblaščenca po uradni dolžnosti izmed odvetnikov, hišno preiskavo pa opravi
preiskovalni sodnik.«.«.
Obrazložitev:
Izhajajoč iz mnenja ZPS in upoštevajoč mnenja strokovne javnosti se v primeru hišnih
preiskav prostorov nedosegljivega imetnika uvaja dodatna varovalka – hišno preiskavo
bo v takšnem primeru vedno opravil preiskovalni sodnik (hkrati pa ostaja rešitev
imenovanja pooblaščenca po uradni dolžnosti izmed odvetnikov).
Odbor ni sprejel amandmajev Poslanske skupine SDS (k 18., 31., 40., 41., 42., 49.,
51., 69. in 94. členu), Poslanske skupine NSi (za novi 140.a člen) in Poslanske skupine
Levica (k 21., 37., 40., 42., 46. in 69. členu).
Odbor ni glasoval o amandmajih Poslanske skupine SDS (k 23. in 37. členu),
Poslanske skupine Levica (k 41., 43., 44., 45. in 47. členu) in Poslanskih skupin LMŠ,
SD, SMC, SAB in DeSUS (k 23., 24. in 37. členu), ki so postali brezpredmetni.
***
Odbor je nato v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh
členih Predloga zakona skupaj in jih (s 7 glasovi ZA in 6 PROTI) sprejel.
Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena
Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo Dopolnjenega predloga
zakona, v katerega so sprejeti amandmaji vključeni. Dopolnjen predlog zakona je
sestavni del tega poročila.
Poročevalec Odbora na seji Državnega zbora bo podpredsednik Odbora mag. Dejan
Kaloh.

Marija Pečjak Ferlež
sekretarka Odbora

Jure Kožuh
svetovalec

Podpredsednik
mag. Dejan Kaloh l.r.

7

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU (ZKP-N), EPA 398-VIII
1. člen
V Zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 –
ORZKP153,154 in 1/19 – skl. US) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(1) Stranke, priče, osumljenci in drugi udeleženci v postopku imajo pri preiskovalnih in
drugih sodnih dejanjih ali na glavni obravnavi pravico uporabljati svoj jezik na način, kot
ga določa ta zakon.
(2) Če preiskovalno, drugo sodno dejanje ali glavna obravnava ne tečejo v jeziku oseb
iz prejšnjega odstavka, je treba zagotoviti ustno tolmačenje tistega, kar oni ali drugi
govorijo ter pisno prevajanje listin in drugega pisnega dokaznega gradiva, ki so bistveni
za uveljavljanje njegovih pravic (bistveni dokumenti), zlasti pa:
- za osumljenca in obdolženca obtožni akti, vabila, vse odločbe o odvzemu prostosti,
sodbe, odločbe sodišč o izločitvi dokazov, zavrnitvi dokaznih predlogov in izločitvi
sodnikov;
- za oškodovanca na njegovo zahtevo vabila, sklepi o zavrženju kazenske ovadbe,
sklepi o zavrženju ali zavrnitvi zahteve za preiskavo, sklepi o ustavitvi postopka, sklepi
o zavrženju obtožnega akta, sodbe in pouk o pravici prevzeti oziroma nadaljevati
pregon (60., 62. in 433. člen tega zakona).
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko sodišče na predlog oškodovanca, osumljenca
ali obdolženca odloči, da je glede na konkretne okoliščine primera treba zagotoviti
tolmačenje ali prevajanje tudi drugega gradiva ali dejanj, da se zagotovi uresničevanje
jamstev ali pravic v predkazenskem ali kazenskem postopku.
(4) Sodišče lahko izjemoma odloči, da se pisno ali ustno povzamejo ali da se ustno
tolmačijo tisti deli sicer bistvenih dokumentov, ki niso pomembni za razumevanje
kazenske zadeve ali za morebitno uporabo pravnih sredstev s strani posamezne osebe
iz prvega odstavka tega člena.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena lahko pri opravljanju preiskovalnih in drugih
sodnih dejanj ali na glavni obravnavi in v primerih iz drugega in tretjega odstavka tega
člena na podlagi smiselne uporabe sedmega odstavka 82. člena tega zakona vložijo
ugovor, če menijo, da tolmačenje ali prevajanje ni ustrezno, ker ne omogoča
uresničevanja jamstev ali pravic v predkazenskem ali kazenskem postopku, ali če
zaradi potrebe njihovega spoštovanja menijo, da je glede na konkretne okoliščine
primera treba zagotoviti tolmačenje ali prevajanje tudi v drugih primerih v skladu s
tretjim odstavkom tega člena.
(6) O pravici do prevajanja in tolmačenja je treba osebe iz prvega odstavka tega člena
poučiti. Če zna jezik, v katerem teče postopek, se lahko posameznik prostovoljno in
izrecno odpove prevajanju ali tolmačenju določenega preiskovalnega in drugega
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sodnega dejanja ali dela glavne obravnave ali določenih sodnih ali drugih pisanj v
skladu s tem členom. Pouk in izjava posameznika se vpišeta v zapisnik.
(7) Prevaja in tolmači sodna tolmačka ali sodni tolmač (v nadaljnjem besedilu: sodni
tolmač). Če za določen jezik ni na razpolago sodnega tolmača, lahko sodišče po uradni
dolžnosti ali na predlog državnega tožilca ali policije v skladu s smiselno uporabo 233.
člena v zvezi s četrtim odstavkom 249. člena tega zakona postavi za opravljanje
prevajanja ali tolmačenja drugo ustrezno osebo, ki obvlada tuj jezik, za katerega ni
sodnih tolmačev ali jih primanjkuje.
(8) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za gluhe in neme osebe.
(9) Stroški za tolmačenje ali prevajanje se ne zaračunajo osebam iz prvega in osmega
odstavka tega člena in bremenijo proračun.«.
2. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
Policija, državno tožilstvo, sodišče in drugi državni organi, strokovnjaki,
izvedenci, sodni in drugi tolmači ter poravnalci morajo med predkazenskim in
kazenskim postopkom še posebej skrbno in obzirno ravnati z oškodovanci,
osumljenci, obdolženci in obsojenci, kadar je to potrebno zaradi njihove
ranljivosti, kot na primer starosti, zdravja, nebogljenosti, ali druge podobne
okoliščine.«.
3. člen
V prvem odstavku 25. člena se:
- 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1) sodijo okrožna sodišča o kaznivih dejanjih, za katera je v zakonu predpisana kazen
zapora petnajstih ali več let, v senatih, ki jih sestavljajo dva sodnika in trije sodniki
porotniki, o kaznivih dejanjih, za katera je predpisana milejša kazen in o kaznivih
dejanjih zoper čast in dobro ime, storjenih z javno objavo teh dejanj s tiskom, po radiu,
televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja, na spletnih straneh ali na javnem
shodu, na gramofonski plošči, zgoščenki, filmu, DVD-ju ali drugih videosredstvih,
zvočnih ali podobnih sredstvih, ki so namenjena širšemu krogu ljudi, pa v senatih, ki jih
sestavljajo en sodnik in dva sodnika porotnika;«,
- za 1.a) točko se doda nova 1.b) točka, ki se glasi:
»1.b) je sodnik pri okrožnem sodišču, ki je za to določen (v nadaljnjem besedilu:
izvenobravnavni sodnik), pristojen tudi za naslednja procesna dejanja:
a) da odloči o žaljivi izjavi (tretji odstavek 78. člena);
b) da odloči glede varovanja podatkov (peti odstavek 154. člena, deveti do enajsti
odstavek 219.a člena, prvi do šesti odstavek 222.a člena);
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c) da spremeni pravnomočno sodbo tudi brez obnove kazenskega postopka (peti
odstavek 407. člena);
č) da odloči o spremembi varnostnih ukrepov (drugi odstavek 496. člena);
d) da odloči o preklicu pogojne obsodbe in preklicu pogojne obsodbe z varstvenim
nadzorstvom (prvi, tretji in četrti odstavek 506. člena);
e) da odloči o izbrisu obsodbe (peti odstavek 511. člena);
f) da odloči o prenehanju varnostnih ukrepov (četrti odstavek 513. člena);« in
- v 3. točki za besedilom »predsednik senata« dodata vejica in besedilo
»izvenobravnavni sodnik«.
Sedmi in osmi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(7) V senatu, ki ga sestavljajo trije sodniki, odloča vrhovno sodišče o pritožbi zoper
sklep sodišča druge stopnje glede pripora (sedmi odstavek 392. člena ter tretji in četrti
odstavek 394. člena). V senatu, ki ga sestavlja pet sodnikov, odloča vrhovno sodišče o
pritožbi zoper sklep o odreditvi pripora (četrti odstavek 399. člena v zvezi s četrtim
odstavkom 394. člena in drugim odstavkom 398. člena).
(8) O predlogu za zavrnitev zahteve za varstvo zakonitosti kot očitno neutemeljene
(drugi odstavek 421. in drugi odstavek 425. člena), odloča vrhovno sodišče v senatu, ki
ga sestavljajo trije sodniki. O zahtevi za varstvo zakonitosti odloča vrhovno sodišče v
senatu, ki ga sestavlja pet sodnikov, če pa je zahteva vložena zoper odločbo iz tretjega
odstavka tega člena, pa odloča o tem senat, ki ga sestavlja sedem sodnikov. O zahtevi
za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno odločbo o priporu iz četrtega odstavka 420.
člena tega zakona odloča vrhovno sodišče v senatu treh sodnikov, razen če je pripor
odredilo sodišče druge stopnje (četrti odstavek 394. člena) ali če je bil pripor podaljšan
s sklepom senata vrhovnega sodišča (drugi odstavek 205. člena). V tem primeru o
zahtevi za varstvo zakonitosti odloča vrhovno sodišče v senatu petih sodnikov.«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) V senatu, ki ga sestavljajo trije sodniki, odloča vrhovno sodišče o pritožbi zoper
sklep o kaznovanju, ki ga je izdalo višje sodišče in o pritožbi zoper sklep o kaznovanju,
ki ga je izdal predsednik vrhovnega sodišča (peti odstavek 78. člena).«.
4. člen
Tretji odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Določbe prejšnjih dveh odstavkov se smiselno uporabljajo tudi v primeru, če sta
bila spis ali izjava javno objavljena po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega
obveščanja, na spletnih straneh ali na javnem shodu, na gramofonski plošči,
zgoščenki, filmu, DVD-ju ali drugih videosredstvih, zvočnih ali podobnih sredstvih, ki so
namenjena širšemu krogu ljudi.«.
5. člen
Peti odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) V primerih iz prvega do četrtega odstavka tega člena ali če pred istim sodiščem
tečejo ločeno postopki zoper isto osebo za več kaznivih dejanj ali zoper več oseb za
isto kaznivo dejanje, se izvede praviloma enoten postopek in se izda ena sama sodba.
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Izjemoma lahko na predlog strank, sodnika posameznika, preiskovalnega sodnika ali
predsednika senata, predsednik sodišča, ki je pristojno za enoten postopek, odloči, da
se ne izvede enoten postopek, če bi to oteževalo uspešno izvedbo kazenskega
postopka, če bi bilo to nesmotrno ali v nasprotju z drugimi tehtnimi razlogi. Zoper sklep,
s katerim je predsednik sodišča sprejel ali zavrnil predlog, da se ne izvede enoten
postopek, ni pritožbe.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) O združitvi postopka v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena odloča sodišče,
ki je pristojno za enoten postopek. Zoper sklep, s katerim je sodišče odredilo združitev
postopka, ali zavrnilo predlog za združitev postopka, ni pritožbe.«.
Osmi odstavek se črta.
6. člen
Za 33. členom se dodata nov naslov in nov 33.a člen, ki se glasita:
»3.a Prenos stvarne pristojnosti
33.a člen
(1) Specializirani oddelek okrožnega sodišča, ki opravlja preiskavo in sodi v
zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma,
korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj, v katerih obtožni akt vloži državno
tožilstvo, pristojno za pregon storilcev navedenih kaznivih dejanj (v nadaljnjem
besedilu: specializirani oddelek), lahko predlaga vrhovnemu sodišču, da se posamezna
zadeva prenese v obravnavo okrožnemu sodišču, če je to primerno ob upoštevanju
stopnje zahtevnosti, zapletenosti in pomena zadeve, smotrnosti obravnavanja ter
drugih podobnih tehtnih razlogov. Vrhovno sodišče lahko zadevo prenese v obravnavo
kateremu koli izmed okrožnih sodišč. Določbe tega odstavka se smiselno uporabljajo
tudi v primeru, če se posamezna zadeva prenese v obravnavno drugemu
specializiranemu oddelku.
(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.«.
7. člen
V drugem odstavku 39. člena se v 3. točki besedilo »(450.c člen)« nadomesti z
besedilom »(450.č člen)«.
8. člen
V prvem odstavku 52. člena se beseda »treh« nadomesti z besedo »šestih«.
9. člen

11

V prvem odstavku 54. člena se besedilo »mladoletnike in osebe, ki jim je popolnoma
odvzeta poslovna sposobnost« nadomesti z besedilom »mladoletne osebe in osebe, ki
niso poslovno sposobne«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Mladoletna oseba, ki je dopolnila šestnajst let, lahko sama poda predlog ali vloži
zasebno tožbo.«.
10. člen
V drugem odstavku 60. člena se beseda »osmih« nadomesti z besedo »tridesetih«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Oškodovanec, ki ni bil obveščen o tem, da državni tožilec ni začel pregona, sme
dati svojo izjavo za nadaljevanje postopka pred pristojnim sodiščem v tridesetih dneh
od dneva, ko je izvedel, da je državni tožilec zavrgel ovadbo. Oškodovanec, ki ga
sodišče ni obvestilo o tem, da je državni tožilec odstopil od pregona, sme dati svojo
izjavo za nadaljevanje pregona pred pristojnim sodiščem v tridesetih dneh od dneva,
ko je izvedel, da je državni tožilec odstopil od pregona, pri čemer se smiselno
uporabljajo določbe drugega do četrtega odstavka 61. člena tega zakona.«.
11. člen
Za 62. členom se doda nov 62.a člen, ki se glasi:
»62.a člen
(1) Sodišče lahko opraviči izostanek oškodovancu, oškodovancu kot tožilcu ali
zasebnemu tožilcu (drugi odstavek 58. člena, drugi odstavek 61. člena, prvi odstavek
61.a člena in drugi odstavek 62. člena), če so za to opravičljivi razlogi, ki onemogočajo
njegov prihod na sodišče.
(2) Kadar se osebe iz prejšnjega odstavka sklicujejo na zdravstvene razloge, sodišče
pri presoji upravičenosti razlogov uporablja peti in šesti odstavek 193. člena tega
zakona.«.
12. člen
V prvem odstavku 64. člena se besedilo »mladoletnik ali oseba, ki ji je popolnoma
odvzeta poslovna sposobnost« nadomesti z besedilom »mladoletna oseba ali oseba, ki
ni poslovno sposobna«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če starost oškodovanca ni jasna in obstaja verjetnost, da gre za mladoletno
osebo, se šteje, da je oškodovanec mladoletna oseba.«.
13. člen
Tretji in četrti odstavek 65. člena se spremenita tako, da se glasita:
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»(3) V kazenskem postopku, ki teče zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost
iz XIX. poglavja, kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke iz XXI.
poglavja Kazenskega zakonika, kaznivega dejanja spravljanja v suženjsko razmerje po
112. členu in kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu Kazenskega zakonika,
mora imeti mladoletni oškodovanec ves čas od uvedbe kazenskega postopka dalje
pooblaščenca, ki skrbi za njegove pravice, še posebej v zvezi z zaščito njegove
integritete med zaslišanjem in uveljavljanjem premoženjskopravnega zahtevka.
Mladoletni oškodovanec kaznivih dejanj iz prejšnjega stavka mora imeti pooblaščenca
tudi, kadar je zaslišan v predkazenskem postopku. Mladoletnemu oškodovancu, ki
pooblaščenca še nima, postavi pooblaščenca sodišče po uradni dolžnosti izmed
odvetnikov.
(4) V predkazenskem in kazenskem postopku je lahko ob mladoletnem oškodovancu,
ob oškodovancu, ki je žrtev nasilja, ali ob drugem oškodovancu, če to terjajo narava in
teža kaznivega dejanja, njegove osebne okoliščine ali stopnja njegove ogroženosti,
oseba, ki si jo oškodovanec sam izbere, razen če bi bilo to v nasprotju z interesi
uspešne izvedbe predkazenskega ali kazenskega postopka ali koristmi oškodovanca.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Organ, ki vodi predkazenski in kazenski postopek, oškodovancu omogoči, da ne
pride do neželenega stika z osumljencem ali obdolžencem, razen če je stik nujno
potreben zaradi uspešne izvedbe predkazenskega ali kazenskega postopka.«.
14. člen
Za 65. členom se doda nov 65.a člen, ki se glasi:
»65.a člen
(1) Oškodovanca pristojni organ v predkazenskem ali kazenskem postopku ob prvem
stiku seznani z načinom obveščanja glede informacij o:
- brezplačni zdravstveni, psihološki in drugi pomoči in podpori;
- pomoči in ukrepih po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini;
- zaščitnih in drugih ukrepih za zagotavljanje osebne varnosti po tem zakonu in zakonu,
ki ureja zaščito prič;
- pravicah iz 65. člena tega zakona ter pravici do brezplačne pravne pomoči po zakonu,
ki ureja brezplačno pravno pomoč;
- možnostih za povrnitev škode po tem zakonu in po zakonu, ki ureja odškodnino
žrtvam kaznivih dejanj;
- plačilu in povrnitvi stroškov oškodovanca po 92. členu tega zakona;
- pravici do tolmačenja in prevajanja po tem zakonu;
- kontaktni osebi pristojnega organa, s katero lahko komunicira o svoji zadevi;
- morebitnih drugih pravicah ali ugodnostih, ki so lahko pomembne za oškodovanca.
(2) Obseg in vrsta informacij iz prejšnjega odstavka sta odvisna od osebnih značilnosti
in ranljivosti oškodovanca, njegovih posebnih potreb po zaščiti, narave, teže in
okoliščin kaznivega dejanja ter faze predkazenskega ali kazenskega postopka.
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(3) Oškodovanec ima pravico do prejemanja informacij o stanju predkazenskega
oziroma kazenskega postopka ter pravnomočnih sodb, če zanje zaprosi ali če tako
določa zakon (šesti odstavek 363. člena) Pristojni organ v predkazenskem oziroma
kazenskem postopku ga s pravico seznani in to ustrezno zabeleži na način, da se s
tem lahko seznanijo policija, pristojni državni tožilec oziroma sodnik. Obveščanje o
stanju predkazenskega oziroma kazenskega postopka se lahko izvaja prek spletnih
strani.
(4) Oškodovanec zaradi zagotavljanja svoje osebne varnosti lahko zaprosi za
obveščanje o izpustitvi oziroma pobegu osumljenca ali obdolženca iz hišnega pripora
ali iz pripora. S pravico ga ob prvem stiku v predkazenskem ali kazenskem postopku
seznani pristojni organ in seznanitev ustrezno zabeleži. Obveščanje se lahko zavrne,
če bi bil osumljenec ali obdolženec zaradi tega lahko ogrožen. O pobegu osumljenca
ali obdolženca iz hišnega pripora oškodovanca obvesti policija ali sodišče, o izpustitvi
osumljenca ali obdolženca iz hišnega pripora pa oškodovanca obvesti sodišče. O
izpustitvi oziroma pobegu osumljenca ali obdolženca iz pripora oškodovanca obvesti
zavod iz 210. člena tega zakona. Pristojni organ, ki je zaprosilo oškodovanca prejel,
obvesti policijo, sodišče ali zavod iz 210. člena tega zakona o zaprosilu in kontaktnih
podatkih oškodovanca. Na zaprosilo oškodovanca se po tem odstavku obvešča tudi
center za socialno delo.
(5) Od oškodovanca, ki ni podal ovadbe, se ob prvem stiku s pristojnim organom
pridobi osebno ime, dan, mesec in leto rojstva, enotno matično številko (v nadaljnjem
besedilu: EMŠO), naslov ali prebivališče ter morebitne druge kontaktne podatke. Hkrati
se ga opozori na dolžnost obveščanja o vsaki spremembi naslova ali prebivališča (66.
člen) in pravico do prevzema pregona (60., 62. in 433. člen), kar se ustrezno
zaznamuje.
(6) Odločitev o prejemanju informacij iz tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko
oškodovanec kadarkoli med predkazenskim in kazenskim postopkom spremeni, kar
pristojni organ ustrezno zabeleži na način, da se s tem lahko seznanijo drugi pristojni
organi iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.«.
(7) Osebam iz drugega stavka šeste alineje 144. člena tega zakona se omogoči dostop
do pomoči iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena tudi, če se ne štejejo za
oškodovanca po tem zakonu, kadar so izkazane posebne potrebe po zaščiti in je to
utemeljeno z obsegom škode, povzročene oškodovancu; dostop do ukrepov iz tretje
alineje prvega odstavka tega člena pa pod pogoji iz 141.a ali 240.a člena tega
zakona.«.
15. člen
V 66. členu se za besedo »prebivališča« dodata vejica in besedilo »oškodovanec ter
njegov zakoniti zastopnik in pooblaščenec pa morajo vsako spremembo naslova ali
prebivališča sporočiti tudi državnemu tožilstvu (60. člen)«.
16. člen
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V četrtem odstavku 74. člena se besedilo »od četrtega do šestega odstavka«
nadomesti z besedilom »od sedmega do devetega odstavka«.
17. člen
V prvem odstavku 76. člena se besedilo »varnim elektronskim podpisom, overjenim s
kvalificiranim potrdilom« nadomesti z besedilom »elektronskim podpisom, ki je
enakovreden lastnoročnemu podpisu«, beseda »sodišča« pa se nadomesti z besedo
»e-sodstvo«.
V drugem odstavku se besedilo »varnim elektronskim podpisom, overjenim s
kvalificiranim potrdilom« nadomesti z besedilom »elektronskim podpisom, ki je
enakovreden lastnoročnemu podpisu«.
V petem odstavku se beseda »sodišča« nadomesti z besedo »e-sodstvo«.
18. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
»78. člen
»(1) Sodišče kaznuje z denarno kaznijo zagovornika, pooblaščenca, zakonitega
zastopnika, oškodovanca, zasebnega tožilca ali oškodovanca kot tožilca, če v vlogi ali
govoru žali sodišče ali koga, ki sodeluje v postopku. Denarna kazen znaša najmanj eno
petino zadnje uradno objavljene povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji
na zaposleno osebo, in največ trikratni znesek te plače.
(2) Sklep o izreku denarne kazni izda preiskovalni sodnik oziroma senat, pred katerim
je bila dana žaljiva izjava, če je žalitev zapisana v vlogi, pa sodnik ali senat, ki naj o njej
odloči, razen če naj o njej odloči vrhovno sodišče.
(3) Če se žaljiva izjava nanaša na sodnika ali senat, ki bi moral odločiti po prejšnjem
odstavku in sodnik ali predsednik senata oceni, da so izpolnjeni pogoji za kaznovanje,
poda predlog za kaznovanje, o katerem odloči izvenobravnavni sodnik. Če je žalitev
zapisana v vlogi, o kateri odloča vrhovno sodišče, o njej odloči predsednik vrhovnega
sodišča ali izvenobravnavni sodnik v primeru, če se žaljiva izjava nanaša na
predsednika vrhovnega sodišča.
(4) Če se ustna žaljiva izjava nanaša na sodnika ali senat, pred katerim je bila podana,
je treba osebi, ki jo je podala, omogočiti, da se opredeli do predloga za kaznovanje, ki
ga sodnik ali predsednik senata posreduje izvenobravnavnemu sodniku.
(5) Zoper sklep o izreku denarne kazni je dovoljena pritožba. O pritožbi zoper sklep o
izreku denarne kazni, ki ga je izdalo višje sodišče, odloči vrhovno sodišče. O pritožbi
zoper sklep o izreku denarne kazni, ki ga je izdal predsednik vrhovnega sodišča, odloči
vrhovno sodišče.
(6) Če državni tožilec koga žali, se o tem obvesti Vrhovno državno tožilstvo. O
kaznovanju odvetnika oziroma odvetniškega kandidata se obvesti odvetniška zbornica.
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(7) Kaznovanje po prvem odstavku tega člena ne vpliva na pregon in izrek kazni za
kaznivo dejanje, ki je bilo storjeno z žalitvijo.«.
19. člen
V četrtem odstavku 83. člena se besedilo »4.a točki 39. člena« nadomesti z besedilom
»2. točki drugega odstavka 39. člena«.
V šestem odstavku se na vseh mestih za besedilom »informacijskem sistemu« doda
beseda »e-sodstvo«.
20. člen
V prvem odstavku 84. člena se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in
doda besedilo »vselej pa se posname zaslišanje priče, mlajše od 15 let, ki je bila
oškodovanec kaznivega dejanja iz tretjega odstavka 65. člena tega zakona.«.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: »Če se spremenijo osebe, ki
so navzoče pri preiskovalnem dejanju, se mora to skupaj s časom spremembe na
posnetku ustrezno označiti.«.
V petem odstavku se za besedo »treba« doda besedilo »navesti tudi kontrolno
vrednost in metodo njenega izračuna oziroma na drug ustrezen način zagotoviti
možnost naknadnega preverjanja istovetnosti in integritete posnetih podatkov ter«,
beseda »sodišča« pa se nadomesti z besedo »e-sodstvo«.
21. člen
Peti in šesti odstavek 86. člena se spremenita tako, da se glasita:
(5) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju, ki se izda v elektronski obliki,
podpišejo vsi člani senata in zapisnikar s svojimi elektronskimi podpisi, ki so
enakovredni lastnoročnim podpisom. Zapisnik o posvetovanju in glasovanju, ki
se izda v elektronski obliki, se v informacijskem sistemu e-sodstvo vodi v
posebni mapi tako, da je dostopen v povezavi z obravnavano zadevo. Ko višje
sodišče pri odločanju o pravnem sredstvu pregleda tak zapisnik, ga mora spet
shraniti v posebno mapo v informacijskem sistemu e-sodstvo in na njej označiti,
da ga je pregledalo.
(6) Minister, pristojen za pravosodje, predpiše način hrambe in sledljivost
zapisnika o posvetovanju in glasovanju, ki se izda v elektronski obliki, iz
prejšnjega odstavka ter izločenih dokazov v elektronski obliki iz šestega
odstavka 83. člena tega zakona.«.
22. člen
V drugem odstavku 92. člena se:
- v 1. točki besedilo »po pravni ali fizični osebi« nadomesti z besedilom »po detektivu
ali izvršitelju« in
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- 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5) stroški za zdravljenje obdolženca, dokler je v priporu, stroški poroda in stroški
zdravljenja otroka, ki biva z mamo v priporu, razen če se ti stroški plačajo iz sredstev
zdravstvenega zavarovanja;«.
23. člen
(črtan člen)
24. člen
(črtan člen)
25. člen
117. člen se spremeni tako, da se glasi:
»117. člen
(1) Pisanja se vročajo praviloma po pošti, po varni elektronski poti ali po detektivu in
izvršitelju. Vročajo se lahko tudi po sodnem osebju po pooblastilu predsednika sodišča
ali po uradni osebi organa, ki je odredil vročanje, neposredno pri tem organu.
(2) Obdolženec, priča, zasebni tožilec, oškodovanec kot tožilec in oškodovanec lahko
sodišču sporoči, da želi vročitev pisanj po varni elektronski poti v varen elektronski
predal ali na naslov za vročanje po varni elektronski poti, registriran v informacijskem
sistemu e-sodstvo, katerega naslov navede v vlogi ali na naroku in je enakovreden
naslovu prebivališča. Če navedene osebe pošljejo vlogo v elektronski obliki po varni
elektronski poti, se šteje, da želijo vročanje po varni elektronski poti, dokler ne
sporočijo drugače. Če sodišče ugotovi, da vročitev v varen elektronski predal ni
mogoča, vroči pisanje na drug način v skladu s prejšnjim odstavkom in navede razlog
za tako vročitev.
(3) Državnemu tožilcu in drugim državnim organom, odvetnikom, sodnim izvedencem,
sodnim cenilcem, sodnim tolmačem in drugim osebam oziroma organom, pri katerih se
zaradi njihove narave dela lahko domneva večja zanesljivost, se pisanja vročajo po
elektronski poti v varen elektronski predal, če je tako vročanje mogoče in če drug način
vročanja iz prvega odstavka tega člena ni primernejši. V prejšnjem stavku navedeni
organi in osebe morajo v informacijskem sistemu sodstva registrirati svoj varni
elektronski predal ali naslov za vročanje po varni elektronski poti.
(4) Minister, pristojen za pravosodje, določi pravila postopanja detektivov in izvršiteljev,
kadar opravljajo vročanje v kazenskem postopku, njihovo nagrado ter vsebino sporočil
pri vročanju in vročilnic.«.
(5) Minister, pristojen za pravosodje, določi, kaj je varna elektronska pot, katere pisanja
se pošiljajo in vročajo po varni elektronski poti, način identifikacije, pogoje, obliko in
način vročanja po varni elektronski poti ter določi nadomestilo za posredovanje pri
vročanju pisanj v varni elektronski predal.
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(6) Vabilo na glavno obravnavo in druga vabila sodišče ustno naznani osebi, kadar je
ta pred njim, in jo pri tem pouči o posledicah, če ne bi prišla. Na ta način opravljeno
vabilo se zaznamuje v zapisniku, ki ga povabljeni podpiše, razen če je to že zapisano v
zapisniku o glavni obravnavi. Šteje se, da je vabilo s tem veljavno vročeno.«.
26. člen
Tretji odstavek 117.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pristojni organ za sodišča vzpostavi in vzdržuje informacijski sistem esodstvo. Po varni elektronski poti se vročitev pisanja opravi prek
informacijskega sistema e-sodstvo neposredno na naslov za vročanje, ki je
registriran v informacijskem sistemu e-sodstvo, ali v varni elektronski predal s
posredovanjem pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje pisanj po varni
elektronski poti kot registrirano dejavnost in pridobi dovoljenje ministra,
pristojnega za pravosodje, če izpolnjuje tehnične pogoje, ki jih določi minister,
pristojen za pravosodje.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Informacijski sistem e-sodstvo samodejno pošlje naslovniku v njegov varni
elektronski predal pisanje in hkrati tudi informativno sporočilo, v katerem ga
opozori, da je v informacijskem sistemu e-sodstvo pisanje in da ga mora prevzeti
v 15 dneh od dne, ko mu je bilo poslano v varni elektronski predal, sicer bo
pisanje izbrisano iz informacijskega sistema e-sodstvo, naslovniku pa se bo
pisanje vročalo po določbah tega zakona, ki urejajo vročanje pisanj v fizični
obliki.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Naslovnik se z vsebino pisanja, poslanega po varni elektronski poti, seznani
in ga prevzame tako, da se pred prevzemom na predpisan način identificira,
elektronsko podpiše vročilnico in jo tako podpisano vrne pošiljatelju po varni
elektronski poti.«.
V šestem odstavku se za besedilom »informacijski sistem« doda beseda »esodstvo«, za besedilom »informacijskega sistema« se doda beseda »e-sodstvo«.
V sedmem odstavku se za besedilom »Informacijski sistem« doda beseda »esodstvo«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Na način, določen v tem členu, se po varni elektronski poti lahko vročajo
tudi tista pisanja, ki imajo izvirnike v fizični obliki, če je elektronski (digitaliziran)
prepis, ki je izdelan na podlagi izvirnika v fizični obliki, opremljen z elektronskim
žigom informacijskega sistema e-sodstvo.«.
27. člen
Za petim odstavkom 128. člena se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Če so bili v postopku uporabljeni dokumenti, ki vsebujejo tajne podatke in so bili
uporabljeni kot podlaga za odločitev, jih imajo stranke in zagovornik pravico pregledati.
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Sodnik lahko odloči, da glede na stopnjo varovanja tajnih podatkov in težav z
zagotavljanjem primernih varnostnih pogojev dopusti vpogled v spise, ki vsebujejo
tajne podatke, v prostorih sodišča, ki ne izpolnjujejo varnostnih pogojev, kot jih določa
zakon, ki ureja tajne podatke, ob uvedbi dodatnih varnostnih ukrepov. Prepis ali
kopiranje listin in drugih delov spisa, ki vsebujejo tajne podatke, ni dovoljen, razen pod
pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja tajne podatke.
(7) Vpogled v listine in dele spisa, ki vsebujejo tajne podatke, se v skladu s pogoji iz
prejšnjih odstavkov lahko dopusti tudi izvedencem, cenilcem, tolmačem, če je
seznanitev s to vsebino nujna za opravo njihovega dela ter jih sodišče opozori, da
morajo podatke varovati v skladu z določbami zakona, ki ureja tajne podatke, in na
posledice in njihovo odgovornost v primeru razkritja teh podatkov.«.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Spis v elektronski obliki imajo upravičenci po tem zakonu pravico pregledovati in
prepisovati tudi v elektronski obliki v informacijskem sistemu e-sodstvo, v katerem
stranka dokaže svojo istovetnost.«.
V dosedanjem osem odstavku, ki postane deseti odstavek, se za besedilom
»informacijskem sistemu« doda beseda »e-sodstvo«.
28. člen
V 129. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če zaradi pravnomočne sodbe nastanejo z zakonom določene pravne posledice
obsodbe, ki se nanašajo na prenehanje ali izgubo posameznih pravic (prvi odstavek
79. člena Kazenskega zakonika in 21. člen Zakona o odgovornosti pravnih oseb za
kazniva dejanja), sodišče, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji, pošlje obvestilo o
pravnomočni sodbi s podatki o opravilni številki sodbe, imenu in priimku obsojenca,
EMŠO obsojenca, opredelitev kaznivega dejanja z navedbo člena iz Kazenskega
zakonika in izrečeno sankcijo pristojnemu organu, delodajalcu ali drugi pravni osebi
oziroma instituciji, ki glede na zakon, s katerim so določene pravne posledice obsodbe,
zagotovi njihovo spoštovanje.«.
29. člen
V 130. členu se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo
»vendar ne več kot deset dni zapora.«.
30. člen
V prvem odstavku 137. člena se beseda »treh« nadomesti z besedo »petih«, beseda
»osmih« pa z besedo »desetih«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Glede izvršitve ukrepa iz tega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja izvrševanje kazenskih sankcij, o prepovedi vožnje motornega vozila in določbe
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zakona, ki ureja prekrške, o obveščanju organa, ki vodi evidenco izdanih vozniških
dovoljenj.«.
31. člen
143.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»143.a člen
(1) Posameznik ali pravna oseba, ki zaradi obveznosti ali pravice, določene z
zakonom, ali če je to nujno potrebno zaradi zaposlitve, potrebuje dokazilo, da ni
v kazenskem postopku za kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po
uradni dolžnosti, ima pravico brezplačno pridobiti ustrezno potrdilo. Delodajalci
in druge osebe lahko pridobijo potrdilo, ali je zoper njihovega delavca ali drugo
osebo, s katero so ali bodo v pravnem razmerju, uveden kazenski postopek, le,
če imajo za to izrecno pisno privolitev posameznika oziroma pravne osebe, na
katero se ti podatki nanašajo, ali če je tako izrecno določeno v zakonu.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka ne glede na določbe tega zakona o krajevni
pristojnosti izda vsako sodišče prve stopnje s splošno pristojnostjo v Republiki
Sloveniji. V potrdilu se navede le, da posameznik ali pravna oseba je ali ni v
kazenskem postopku za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni
dolžnosti. V potrdilu, da je posameznik ali pravna oseba v kazenskem postopku,
se navede določeno kaznivo dejanje le, če njegovo navedbo ali navedbo vrste
kaznivega dejanja zahteva drug zakon.
(3) Prošnja za izdajo potrdila za posameznika vsebuje ime in priimek, datum in
kraj rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča, državljanstvo, namen izdaje
potrdila, navedbo, ali bo posameznik potrdilo prevzel osebno ali pa naj se mu
vroči ali pošlje po pošti, in podpis. Državljani Republike Slovenije in drugi
posamezniki, ki so vpisani v centralnem registru prebivalstva, v prošnji namesto
datuma in kraja rojstva navedejo EMŠO. Prošnja za izdajo potrdila za pravno
osebo vsebuje firmo oziroma ime pravne osebe in podatke o poslovnem naslovu,
namen izdaje potrdila, navedbo, ali bo zakoniti zastopnik potrdilo prevzel osebno
ali pa naj se pravni osebi vroči ali pošlje po pošti, ime in priimek zakonitega
zastopnika in njegov podpis. Pravne osebe, ki so vpisane v poslovnem registru,
v prošnji navedejo matično številko, druge pravne osebe pa davčno številko.
(4) Prošnja za izdajo potrdila se lahko vloži osebno na sodišču ali po pošti.
Posamezniki in pravne osebe lahko potrdilo prevzamejo osebno na sodišču ali
po pošti. Če ga prevzamejo po pošti, se jim vroči osebno, v skladu z zakonom, ki
ureja splošni upravni postopek, če je posameznik ali pravna oseba v kazenskem
postopku za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
sicer pa se jim lahko pošlje z navadno pošto.
(5) Posameznik se pri osebni vložitvi prošnje ali osebnem prevzemu potrdila
izkaže s svojim veljavnim osebnim dokumentom, iz katerega je mogoče
nedvoumno ugotoviti njegovo istovetnost, za pravno osebo pa lahko osebno
vloži prošnjo ali osebno prevzame potrdilo njen zakoniti zastopnik, ki se izkaže z
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ustrezno listino o zakonitem zastopanju in z veljavnim osebnim dokumentom, iz
katerega je mogoče nedvoumno ugotoviti njegovo istovetnost.
(6) Prošnja za izdajo potrdila se lahko vloži tudi v elektronski obliki, podpisana z
elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu. Sodišče
lahko potrdilo vroči v varni elektronski predal, ki ga posameznik ali pravna oseba
navede v svoji vlogi.
(7) Sodišče mora ob vsaki izdaji potrdila zabeležiti pravno podlago, po kateri ga
je izdalo, pisno izjavo posameznika ali zakonitega zastopnika, da potrebuje
potrdilo in za kateri namen v skladu s prvim odstavkom tega člena, ter preveriti v
vlogi navedeno vrsto, številko in datum izdaje veljavnega osebnega dokumenta
iz prejšnjega odstavka.
(8) Izjemoma, če je to nujno zaradi učinkovitega ali takojšnjega zavarovanja
pravic ali uveljavljanja obveznosti posameznikov ali pravnih oseb, ki prebivajo ali
imajo sedež v drugih državah ali nameravajo delati ali delovati ali delajo ali
delujejo v drugi državi ali za mednarodno organizacijo ali za posameznike zaradi
prehajanja državnih meja, lahko diplomatsko-konzularna predstavništva
Republike Slovenije ali diplomatsko-konzularna predstavništva, ki zastopajo
Republiko Slovenijo, pridobijo potrdilo s smiselno uporabo določb prejšnjih
odstavkov tega člena. Če je glede na okoliščine zadeve nujno, se v potrdilu
navede tudi določeno kaznivo dejanje.«.
32. člen
V 143.c členu se beseda »sredstev« nadomesti z besedo »sredstvih«.
33. člen
Za 143.c členom se doda nov 143.č člen, ki se glasi:
»143.č člen
(1) Pristojni organ v predkazenskem oziroma kazenskem postopku zaradi
ugotovitve obstoja posebnih potreb po zaščiti že ob prvem stiku z
oškodovancem, če je to mogoče, oceni stopnjo oškodovančeve izpostavljenosti
sekundarni in ponovni viktimizaciji, ustrahovanju in maščevanju (individualna
ocena).
(2) Pri individualni oceni se preučijo predvsem osebne značilnosti oškodovanca,
narava, teža in okoliščine kaznivega dejanja, ravnanje obdolženca in
oškodovanca v predkazenskem oziroma kazenskem postopku in izven njega,
upošteva se mnenje oškodovanca, zlasti če oškodovanec izrecno vnaprej zavrne
možnost posebne zaščite. Posebej se upoštevajo starost in morebitna
invalidnost oškodovanca ter okoliščine kaznivih dejanj, izvršenih zaradi
predsodkov, diskriminacije, izkoriščanja ali iz sovraštva, kaznivih dejanj s
prvinami nasilja ali zoper spolno nedotakljivost ter kaznivih dejanj s prvinami
terorizma, trgovine z ljudmi in kaznivih dejanj, izvršenih v hudodelski združbi.
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(3) Obseg individualne ocene se lahko prilagodi glede na težo kaznivega dejanja
in stopnjo očitne škode, ki jo je utrpel oškodovanec. Za oškodovanca, ki je
mladoletna oseba, se vedno šteje, da ima posebne potrebe po zaščiti.
(4) Individualna ocena oškodovanca se upošteva pri odločitvi, ali in v kolikšni
meri bi oškodovancu koristili ukrepi iz prvega odstavka 84. člena tega zakona,
148.b člena tega zakona, petega in šestega odstavka 240. člena tega zakona,
prvega in četrtega odstavka 240.a člena tega zakona, prvega odstavka 244.a
člena tega zakona in 295. člena tega zakona, in sicer zaradi njegove
izpostavljenosti sekundarni oziroma ponovni viktimizaciji, ustrahovanju oziroma
maščevanju. Če iz individualne ocene izhaja, da ima oškodovanec posebne
potrebe po zaščiti oziroma da bi mu koristili navedeni ukrepi, se ti lahko
uveljavijo ob izpolnitvi drugih zakonskih pogojev.
(5) Individualna ocena se posodablja, če se bistveno spremenijo njeni elementi.
Policija pripravi in posodobi individualno oceno do vložitve kazenske ovadbe ali
dokler ne pošlje poročila po desetem odstavku 148. člena tega zakona, državno
tožilstvo pa v nadaljevanju predkazenskega in kazenskega postopka oziroma v
primeru, če je oškodovanec vložil ovadbo na državno tožilstvo. Zaradi izdelave
individualne ocene lahko policija oziroma državno tožilstvo oškodovanca vabita
na policijsko postajo oziroma na državno tožilstvo. Pri izdelavi ali posodobitvi
ocene se lahko pridobi in preuči tudi mnenje pristojnega centra za socialno delo.
(6) Kot individualna ocena po tem zakonu se šteje ocena, ki jo na podlagi
drugega predpisa za določeno vrsto kaznivih dejanj ali za določena kazniva
dejanja izdela in posodablja drug organ, če se pri njeni izdelavi smiselno
uporabljajo določbe tega člena.
(7) Določbe prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo za oškodovanca, ki je pravna
oseba.«.
34. člen
V 144. členu se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»- oškodovanec, ki označuje oškodovanko in oškodovanca, je tisti, kateremu je
kakršnakoli njegova osebna ali premoženjska pravica s kaznivim dejanjem prekršena
ali ogrožena. Kadar je neposredna posledica kaznivega dejanja smrt osebe, se za
oškodovanca po tem zakonu štejejo tudi njen zakonec oziroma oseba, s katero je
živela v zunajzakonski skupnosti, njeni krvni sorodniki v ravni vrsti, njen posvojenec ali
posvojitelj, njeni bratje in sestre ter osebe, ki jih je preživljala oziroma jih je bila dolžna
preživljati;«.
Za šesto alinejo se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»- oškodovanec s posebnimi potrebami po zaščiti, ki označuje oškodovanko s
posebnimi potrebami po zaščiti in oškodovanca s posebnimi potrebami po zaščiti, je
oškodovanec, čigar osebna ali premoženjska pravica je s kaznivim dejanjem znatno
prekršena, pa zaradi njegovih osebnih značilnosti ali ranljivosti, zaradi narave, teže ali
okoliščin kaznivega dejanja ali zaradi ravnanja obdolženca ali oškodovanca v
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predkazenskem oziroma kazenskem postopku in izven njega obstaja posebna potreba
po varstvu oškodovančeve osebnostne celovitosti pri posameznih dejanjih v
predkazenskem in kazenskem postopku;«.
Dosedanja deveta alineja, ki postane deseta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»- zunajzakonska skupnost je skupnost, kot jo določa zakon, ki ureja družinska
razmerja;«.
Dosedanje sedma, osma in deseta alineja postanejo osma, deveta in enajsta alineja.
35. člen
V 146. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Obenem z ovadbo ovaditelj navede dokaze, za katere ve. Ne glede na določbe
zakonov, ki urejajo različne oblike tajnosti oziroma zaupnosti, pravne osebe zasebnega
ali javnega prava, samostojni podjetniki posamezniki in podružnice tujih podjetij v
Sloveniji z naznanitvijo kaznivega dejanja posredujejo tudi podatke, ki nastanejo ali jih
pridobijo pri ali v zvezi s svojo dejavnostjo, pa je z zakonom ali s sklepom pristojnega
organa subjekta določeno, da jih morajo varovati kot tajne oziroma zaupne oziroma da
jih ne smejo razkriti drugim.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
36. člen
Za 147. členom se doda nov 147.a člen, ki se glasi:
»147.a člen
(1) Pristojno državno tožilstvo oškodovanca, ki je podal ovadbo, pouči o pravici
do izdaje pisnega potrdila o izdaji ovadbe in mu, če želi, izda potrdilo, ki vsebuje
številko zadeve, čas in kraj podaje ovadbe, osebno ime, dan, mesec in leto
rojstva, EMŠO, naslov ali prebivališče ovaditelja, morebitne druge kontaktne
podatke, navedbo kaznivega dejanja ter, če so znani, še podatke o času in kraju
storitve kaznivega dejanja in kakršni koli škodi, ki naj bi jo povzročilo kaznivo
dejanje in navedbo, da je ovaditelj oškodovanec. Oškodovanca se v potrdilu
opozori tudi na dolžnost obveščanja o vsaki spremembi naslova ali prebivališča
(66. člen) in pravico do prevzema pregona (60., 62. in 433. člen).
(2) Sprejem ovadbe se lahko potrdi tudi na kopiji sprejete pisne ovadbe ali na
drugem dokumentu v primeru ustne ovadbe, če vsebuje podatke iz prejšnjega
odstavka. Če oškodovanec ne želi potrdila, se izjava oškodovanca in opozorilo iz
prejšnjega odstavka ustrezno zaznamujeta.
(3) Če je ovadba podana v elektronski obliki, preko telefona ali telefaksa, se
oškodovanca pouči o pravicah in dolžnostih iz prvega odstavka ob prvem stiku s
pristojnim državnim tožilstvom v predkazenskem ali kazenskem postopku.
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(4) Oškodovancu, ki ne govori oziroma ne razume jezika v uradni rabi, se
zagotovi potrebna jezikovna pomoč osebe, ki poleg jezika v uradni rabi razume
oziroma govori jezik, ki ga razume oziroma govori oškodovanec, in ki je
pripravljena spoštovati zaupnost podatkov, za katere izve pri nudenju jezikovne
pomoči, če oseba, ki sprejme ovadbo, sama ne govori oziroma ne razume jezika,
ki ga razume oziroma govori oškodovanec. Jezikovne pomoči ne more nuditi
oseba, ki bi bila lahko priča v kazenskem postopku ali ki zaradi svoje
povezanosti z osumljencem ali zaradi drugih utemeljenih razlogov za to ne bi bila
primerna.
(5) Oškodovancu je treba na njegovo zahtevo zagotoviti prevod pisnega potrdila
o podani ovadbi v jezik, ki ga razume.
(6) Po določbah prejšnjih odstavkov ravnajo tudi sodišče, policija in nepristojni
državni tožilec, če sprejmejo ovadbo, ki jo je podal oškodovanec (tretji odstavek
147. člena). Stroški nudenja jezikovne pomoči po četrtem odstavku tega člena in
stroški prevajanja po petem odstavku tega člena gredo v breme organa, pred
katerim teče postopek oziroma ki nudi jezikovno pomoč in zagotavlja
prevajanje.«.
37. člen
Tretji odstavek 148. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Policija lahko vabi osebe k sebi in od njih zbere obvestila in podatke ali jih
zasliši. Vabi jih lahko pisno, neposredno ustno, po telefonu ali po elektronski
poti. Osebi mora biti ob vabljenju pojasnjeno, zakaj in v kakšni vlogi je vabljena.
Če se oseba vabi zaradi zbiranja obvestil, jo policija lahko prisilno privede, če jo
vabi pisno in če pisno vabilo vsebuje pouk, da se jo, če na vabilo ne bo prišla,
lahko prisilno privede. Če vabilo ni pisno, se o njem napravi uradni zaznamek.
Ko ravna po določbah tega člena, policija ne sme oseb zasliševati kot
obdolžencev, prič ali izvedencev, razen osumljenca v primeru iz 148.a člena tega
zakona.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Oseba, zoper katero je bilo uporabljeno kakšno dejanje ali ukrep iz drugega
ali tretjega odstavka tega člena, ima pravico v roku treh dni pritožiti se
pristojnemu državnemu tožilcu. Pristojni državni tožilec najkasneje v roku osmih
dni od vložitve pritožbe ustno ali pisno obvesti pritožnika o tem, kar je ukrenil.
Zoper obvestilo iz prejšnjega stavka ni dovoljena pritožba ali upravni spor.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Policija na podlagi zbranih obvestil in dokazov sestavi kazensko ovadbo ali
dopolni prejeto kazensko ovadbo (četrti odstavek 147. člena) in jo pisno po pošti
ali prek elektronskih komunikacijskih povezav pošlje pristojnemu državnemu
tožilcu. V ovadbi ali poročilu za njeno dopolnitev opiše ugotovljeno dejansko
stanje in navede ter predloži zbrane dokaze in gradivo, ki je potrebno za
odločitev državnega tožilca ali utegne biti koristno za uspešno izvedbo
postopka, pri čemer v kazensko ovadbo ali poročilo v njeno dopolnitev ne vpiše
vsebine izjav, ki so jih posamezne osebe dale pri zbiranju obvestil. Če policija
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naknadno izve za nova dejstva ali dokaze, mora zbrati potrebna obvestila in
državnemu tožilcu poslati poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe.«.
V desetem odstavku se za besedilom »zbranih obvestil« doda besedilo »in
dokazov ugotovi, da«.
38. člen
Za 148.a členom se doda nov 148.b člen, ki se glasi:
»148.b člen
Obvestila od oškodovanca kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, kaznivega
dejanja nasilja v družini iz 191. člena kazenskega zakonika, drugega kaznivega dejanja
s prvinami nasilja, storjenega proti bližnjemu, ali kaznivega dejanja, ki je bilo proti
oškodovancu storjeno zaradi njegovega spola, zbira ista oseba, če oškodovanec to
želi, pa obvestila od njega zbira oseba istega spola. Določbe tega člena se ne
uporabljajo, če z zbiranjem obvestil ni mogoče odlašati ali če to preprečujejo začasni
razlogi organizacijske narave.«.
39. člen
Četrti odstavek 149.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Kazniva dejanja, v zvezi s katerimi se lahko odredi ukrep tajnega opazovanja, so:
1) kazniva dejanja, za katera je v zakonu predpisana kazen zapora petih ali več let;
2) kazniva dejanja iz 2. točke drugega odstavka 150. člena tega zakona in kazniva
dejanja protipravnega odvzema prostosti po 133. členu, zalezovanja po 134.a členu,
grožnje po 135. členu, zlorabe osebnih podatkov po tretjem, četrtem, petem in šestem
odstavku 143. člena, zaposlovanja na črno po drugem in tretjem odstavku 199. člena,
goljufije po prvem, tretjem in četrtem odstavku 211. člena, prikrivanja po prvem,
drugem in tretjem odstavku 217. člena, goljufije na škodo Evropske unije po 229. členu,
napada na informacijski sistem po drugem, tretjem in četrtem odstavku 221. člena,
ponareditve ali uničenja poslovnih listin po 235. členu, izdaje in neupravičene
pridobitve poslovne tajnosti po prvem, drugem in tretjem odstavku 236. člena, zlorabe
informacijskega sistema po 237. členu, zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti po 240. členu, ponarejanja listin po 251. členu, posebnega primera
ponarejanja listin po 252. členu, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257.
členu, izdaje tajnih podatkov po 260. členu, javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in
nestrpnosti po 297. členu, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308.
členu, onesnaženja pitne vode po prvem, tretjem, četrtem in šestem odstavku 336.
člena, onesnaženja živil ali krme po prvem, tretjem, četrtem in šestem odstavku 337.
člena ter mučenja živali po drugem, tretjem in četrtem odstavku 341. člena
Kazenskega zakonika;
3) kaznivo dejanje pomoči storilcu po storitvi kaznivega dejanja po 282. členu
Kazenskega zakonika, in sicer tudi zoper osebe iz četrtega odstavka 282. člena
Kazenskega zakonika – za kazniva dejanja, ki so navedena v tem odstavku.«.
Štirinajsti odstavek se črta.
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40. člen
149.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»149.b člen
(1) Če so podani razlogi za sum, da je bilo izvršeno, da se izvršuje ali da se pripravlja
oziroma organizira kaznivo dejanje iz četrtega odstavka prejšnjega člena in je za
odkritje, preprečitev ali dokazovanje tega kaznivega dejanja ali odkritje storilca treba
pridobiti podatke o prometu v zvezi s komunikacijo osumljenca, oškodovanca ali oseb
iz drugega odstavka prejšnjega člena, lahko preiskovalni sodnik na obrazložen predlog
državnega tožilca odredi operaterju oziroma ponudniku storitev informacijske družbe,
da pristojnemu organu sporoči relevantne podatke v zvezi z omenjeno komunikacijo, ki
obstajajo v času izdaje odredbe. Preiskovalni sodnik v odredbi opredeli kategorije
podatkov, ki jih zahteva. Odredba se operaterju oziroma ponudniku storitev
informacijske družbe vroča v delu, ki se nanaša nanj.
(2) Predlog in odredba morata biti pisna in morata vsebovati podatke, ki omogočajo
enolično identifikacijo komunikacijskega sredstva ali uporabnika, utemeljitev razlogov,
relevantno časovno obdobje, za katerega se podatki zahtevajo, ostale pomembne
okoliščine, ki narekujejo uporabo ukrepa, ter ustrezen rok za izvršitev. Identifikacija
komunikacijskega sredstva mora biti dovolj natančna, da zahtevek omejuje na vnaprej
omejen in določljiv seznam oseb.
(3) Izjemoma, če pisne odredbe ni mogoče pravočasno pridobiti in če obstaja
nevarnost, da bi zaradi odlašanja bilo ogroženo življenje ali zdravje ljudi, lahko
preiskovalni sodnik na ustni predlog državnega tožilca odredi izvršitev ukrepa iz prvega
odstavka tega člena z ustno odredbo neposredno operaterju oziroma ponudniku
storitev informacijske družbe. O ustnem predlogu državnega tožilca preiskovalni sodnik
napravi uradni zaznamek. Pisna odredba mora biti izdana najkasneje v 12 urah po
izdaji ustne odredbe. Če se med izdelavo pisnega odpravka izkaže, da izrečeni ukrep
ni bil upravičen, se postopa po četrtem odstavku 154. člena tega zakona.
(4) Operater oziroma ponudnik storitev informacijske družbe svojemu uporabniku,
naročniku ali tretjim osebam ne sme razkriti, da je ali da bo v skladu s tem členom
posredoval določene podatke. Tega ne sme razkriti 24 mesecev po preteku meseca, v
katerem se je zaključilo izvrševanje odredbe. Preiskovalni sodnik lahko z odredbo
določi drugačen rok, rok podaljša za največ 12 mesecev, vendar ne več kot dvakrat,
rok skrajša ali prepoved seznanitve odpravi.
(5) Na podlagi tega člena ni mogoče zahtevati ali pridobiti podatkov, ki se nanašajo na
vsebino komunikacije.«.
41. člen
Za 149.b členom se dodajo novi 149.c, 149.č, 149.d člen in 149.e člen, ki se
glasijo:
»149.c člen
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(1) Če so podani razlogi za sum, da je bilo izvršeno, da se izvršuje ali da se
pripravlja oziroma organizira kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po
uradni dolžnosti in za katerega je predpisana kazen enega ali več let zapora in je
za odkritje, preprečitev ali dokazovanje tega kaznivega dejanja ali odkritje
storilca treba pridobiti podatke o prometu v zvezi s komunikacijo osumljenca,
oškodovanca ali oseb iz drugega odstavka 149.a člena tega zakona ali če
zakoniti uporabnik komunikacijskega sredstva s tem soglaša, lahko preiskovalni
sodnik na obrazložen predlog državnega tožilca odredi operaterju oziroma
ponudniku storitev informacijske družbe, da začne z zavarovanjem potrebnih
prometnih podatkov v zvezi s komunikacijo ter sporočanjem le-teh pristojnemu
organu. Preiskovalni sodnik mora v odredbi natančno opredeliti kategorije
podatkov, ki jih zahteva, in obdobje, za katero se ukrep odreja in ki ne sme biti
daljše od treh mesecev. Preiskovalni sodnik lahko z novo odredbo odredi
podaljšanje izvajanja ukrepa za tri mesece. Če je zoper komunikacijsko sredstvo
odrejen tudi ukrep po 150. členu tega zakona lahko sodnik odreja ukrepe po tem
členu za ves čas izvrševanja ukrepov iz 150. člena tega zakona zoper to
komunikacijsko sredstvo. Odredba se operaterju oziroma ponudniku storitev
informacijske družbe vroča v delu, ki se nanaša nanj.
(2) Predlog in odredba morata biti pisna in morata vsebovati podatke, ki
omogočajo enolično identifikacijo komunikacijskega sredstva ali uporabnika,
utemeljitev razlogov, relevantno časovno obdobje, za katerega se ukrep odreja,
pogostost sporočanja podatkov pristojnemu organu ter ostale pomembne
okoliščine, ki narekujejo uporabo ukrepa, vključno z obrazložitvijo
sorazmernosti. Identifikacija komunikacijskega sredstva mora biti dovolj
natančna, da zahtevek omejuje na vnaprej omejen in določljiv seznam oseb.
(3) Z odredbo ni mogoče zahtevati posredovanja podatkov, ki se nanašajo na
lokacijo komunikacijskega sredstva ali uporabnika, razen za kazniva dejanja iz
četrtega odstavka 149.a člena tega zakona ali s soglasjem zakonitega uporabnika
komunikacijskega sredstva.
(4) Operater oziroma ponudnik storitev informacijske družbe svojemu
uporabniku, naročniku ali tretjim osebam ne sme razkriti, da je ali da bo v skladu
s tem členom posredoval določene podatke. Tega ne sme razkriti 24 mesecev po
preteku meseca, v katerem se je zaključilo izvrševanje odredbe. Preiskovalni
sodnik lahko z odredbo določi drugačen rok, rok podaljša za največ 12 mesecev,
vendar ne več kot dvakrat, rok skrajša ali prepoved seznanitve odpravi. Ne glede
na določbe tega odstavka pa v primeru posredovanja podatkov na podlagi
soglasja zakonitega uporabnika operater oziroma ponudnik storitve
informacijske družbe v roku osem dni od posredovanja podatkov obvesti
zakonitega uporabnika o izvršitvi odredbe.
(5) Na podlagi tega člena ni mogoče zahtevati ali pridobiti podatkov, ki se
nanašajo na vsebino komunikacije.
149.č člen

27

(1) Če so podani razlogi za sum, da je bilo izvršeno oziroma da se pripravlja
kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti in je za
odkritje, preprečitev ali dokazovanje tega kaznivega dejanja ali odkritje storilca
treba pridobiti naročniške podatke o lastniku ali uporabniku določenega
komunikacijskega sredstva ali storitve informacijske družbe ali obstoju in
vsebini njegovega pogodbenega razmerja z operaterjem oziroma ponudnikom
storitev informacijske družbe v zvezi z opravljanjem komunikacijske dejavnosti
ali storitev informacijske družbe, lahko sodišče, državni tožilec oziroma policija
od operaterja oziroma ponudnika storitev informacijske družbe v pisni obliki
zahteva, da tudi brez privolitve posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo,
sporoči te podatke. Pisna zahteva mora vsebovati pravni pouk iz drugega
odstavka tega člena in navedbo pristojnega sodišča. Državni tožilec oziroma
policija morata v pisni zahtevi natančno opredeliti kategorije naročniških
podatkov, ki jih zahtevata.
(2) Operater oziroma ponudnik storitev informacijske družbe lahko iz
obrazloženih razlogov in na svoje stroške zahtevane podatke skupaj s kopijo
zahteve namesto policiji ali državnemu tožilcu pisno posreduje pristojnemu
sodišču. Sodišče po prejemu preveri zakonitost kategorij podatkov, ki so
navedeni v zahtevi. V primeru, da zahteva vsebuje tudi podatke, ki niso
naročniški podatki po prvem odstavku tega člena ali podatke, ki se jih v skladu s
četrtim odstavkom tega člena ne sme posredovati, prejete podatke uniči, sicer pa
jih posreduje državnemu tožilcu ali policiji. V primeru uničenja preiskovalni
sodnik o tem napravi uradni zaznamek, ki ga posreduje operaterju oziroma
ponudniku storitev informacijske družbe, vodji pristojnega okrožnega državnega
tožilstva ali državnemu tožilcu, ministrstvu, ki je pristojno za nadzor nad delom
policije, in policiji.
(3) Operater oziroma ponudnik storitev informacijske družbe svojemu
uporabniku, naročniku ali tretjim osebam ne sme razkriti, da je ali da bo v skladu
s tem členom posredoval določene podatke. Tega ne sme razkriti 24 mesecev po
preteku meseca, v katerem so bili posredovani podatki. V primeru, da operater
oziroma ponudnik storitev informacijske družbe v tem roku prejme sodno
odredbo, ki se sklicuje na podatke, pridobljene z zahtevo po tem členu, se rok
prepovedi razkritja te zahteve podaljša do izteka morebitnega roka iz prejete
odredbe. Preiskovalni sodnik oziroma sodišče lahko z odredbo določi drugačen
rok, rok podaljša za največ 12 mesecev, vendar ne več kot dvakrat, rok skrajša
ali prepoved seznanitve odpravi.
(4) Na podlagi tega člena ni mogoče zahtevati ali pridobiti prometnih podatkov,
ki se nanašajo na katero koli določljivo komunikacijo, ali podatkov, za pridobitev
katerih je potrebna obdelava podatkov, ki se lahko pridobijo samo na podlagi
149.b in 149.c člena tega zakona. Na podlagi tega člena prav tako ni mogoče
zahtevati ali pridobiti podatkov, ki se nanašajo na vsebino komunikacije.
149.d člen
Ob vložitvi zasebne tožbe se lahko ne glede na določbe 434. člena tega zakona
namesto imena in priimka obdolženca navedejo podatki, na podlagi katerih bi bil
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obdolženec določljiv ob smiselni uporabi prejšnjega člena. Če sodišče po
prejšnjem členu pridobi podatke, se šteje, da je zasebna tožba že ob vložitvi
vsebovala ime in priimek obdolženca.
149.e člen
(1) Če so podani razlogi za sum, da je bilo izvršeno, da se izvršuje ali da se
pripravlja oziroma organizira kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
in je za odkritje, preprečitev ali dokazovanje tega kaznivega dejanja ali za odkritje
storilca potrebno pridobiti podatke, ki se hranijo v elektronski obliki, in za
pridobitev katerih je v skladu s tem ali drugim zakonom potrebna odredba
sodišča, pa je verjetno, da bi lahko bili ti podatki do izročitve odredbe že
izbrisani ali spremenjeni, lahko državni tožilec oziroma policija od imetnika,
uporabnika ali operaterja oziroma ponudnika storitev informacijske družbe
zahteva, da brez nepotrebnega odlašanja ohrani podatke do prejema odredbe
sodišča, vendar ne dlje kot trideset dni od izročitve zahteve dalje. Državni tožilec
oziroma policija lahko rok z dodatno zahtevo podaljšata še za največ trideset dni.
Če imetniku, uporabniku ali operaterju oziroma ponudniku storitev informacijske
družbe v roku za ohranitev ni vročena sodna odredba, se ohranitev podatkov
odpravi.
(2) Ohranitev podatkov o prometu oziroma podatkov o vsebini komunikacij pri
operaterju oziroma ponudniku storitev informacijske družbe, je mogoče zahtevati
le zaradi odkritja, preprečitve ali dokazovanja kaznivega dejanja iz četrtega
odstavka 149.a člena ali iz drugega odstavka 150. člena tega zakona oziroma
zaradi odkritja storilca takšnega kaznivega dejanja.
(3) Zahteva iz prvega odstavka mora biti pisna in mora vsebovati:
1) podatke, ki omogočajo identifikacijo podatkov, za katere se zahteva ohranitev:
navedba uporabnika ali
komunikacijskega sredstva za elektronski
komunikacijski promet, na katerega se podatki v elektronski obliki nanašajo.
Identifikacija mora biti dovolj natančna, da zahtevo omejuje na vnaprej omejen in
določljiv seznam oseb;
2) kategorije podatkov, za katere se zahteva ohranitev, ter časovno obdobje, na
katerega se podatki nanašajo;
3) navedbo kaznivega dejanja, zaradi katerega se zahteva ohranitev;
4) ustrezen rok za izvršitev.
(4) Izjemoma, če pisne zahteve ni mogoče pravočasno izdati in obstaja
nevarnost, da bi že v času do njene izdaje podatki lahko bili uničeni, lahko
državni tožilec oziroma policija ohranitev odredi z ustno zahtevo. O podaji ustne
zahteve napravi uradni zaznamek. Pisna zahteva mora biti izdana najkasneje v 12
urah po vročitvi ustne zahteve. Če pisna zahteva ni pravočasno izdana, se
ohranitev podatkov odpravi.
(5) Kopija zahteve se priloži predlogu preiskovalnemu sodniku za izdajo odredbe
za pridobitev ohranjenih podatkov v skladu z določbami tega zakona.
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(6) Imetnik, uporabnik ali operater oziroma ponudnik storitev informacijske
družbe posamezniku oziroma drugi osebi, na katerega se nanašajo podatki,
katerih ohranitev se je zahtevalo, ne sme razkriti, da je v skladu s tem členom
prejel zahtevo za ohranitev oziroma da je izvedel ohranitev njegovih podatkov.
Tega ne sme razkriti 12 mesecev od prejema zahteve za ohranitev. V primeru, da
imetnik, uporabnik ali operater oziroma ponudnik storitev informacijske družbe v
tem roku prejme sodno odredbo, ki se sklicuje na podatke, katerih ohranitev se
je zahtevalo, se rok prepovedi razkritja te zahteve oziroma ohranitve podatkov
podaljša do izteka morebitnega roka iz prejete odredbe.«.
42. člen
Za 150. členom se dodata nova 150.a in 150.b člen, ki se glasita:
»150.a člen
(1) S posebnimi tehničnimi sredstvi za nadzor signala mobilne telefonije sme policija
ugotavljati:
1) podatke, potrebne za razpoznavo številke komunikacijskega sredstva in številk za
elektronsko komuniciranje za namen priprave ukrepa iz prvega odstavka 149.b člena
tega zakona, prvega odstavka 149.c člena tega zakona ali ukrepa iz 1. točke prvega
odstavka prejšnjega člena;
2) lokacijo komunikacijskega sredstva.
(2) Ukrep iz 1. točke prejšnjega odstavka se lahko odredi, če obstajajo utemeljeni
razlogi za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje ali pripravlja izvršitev katerega
izmed kaznivih dejanj iz drugega odstavka prejšnjega člena, in če obstajajo utemeljeni
razlogi za sum, da se za komunikacijo v zvezi s tem kaznivim dejanjem uporablja
komunikacijsko sredstvo ali bo tako sredstvo uporabljeno, pri tem pa je mogoče
utemeljeno sklepati, da izvajanje ukrepa iz prvega odstavka 149.b člena tega zakona,
prvega odstavka 149.c člena tega zakona oziroma ukrepa iz 1. točke prvega odstavka
prejšnjega člena brez ugotavljanja podatkov, potrebnih za razpoznavo številke
komunikacijskega sredstva in številk za elektronsko komuniciranje, ne bi bilo možno ali
bi bilo povezano z nesorazmernimi težavami.
(3) Ukrep iz 2. točke prvega odstavka tega člena se lahko odredi le, če obstajajo
utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje ali pripravlja izvršitev
katerega izmed kaznivih dejanj iz drugega odstavka prejšnjega člena ali kaznivega
dejanja protipravnega odvzema prostosti po 133. členu Kazenskega zakonika, in če
obstaja utemeljen sum, da se za komunikacijo v zvezi s tem kaznivim dejanjem
uporablja določeno komunikacijsko sredstvo ali da bo tako sredstvo uporabljeno, pri
tem pa je mogoče utemeljeno sklepati, da odkrivanje lokacije storilca z drugimi ukrepi
ne bi bilo možno ali bi bilo povezano z nesorazmernimi težavami.
(4) O izvedbi ukrepov in pregledu tehnične naprave iz prvega odstavka tega člena ter
ugotovitvah se sestavi zapisnik, ki obsega:
- navedbo prepoznanih številk komunikacijskih sredstev, številk za elektronsko
komuniciranje oziroma lokacij komunikacijskih sredstev;
- datum ter uro začetka in konca uporabe ukrepov iz prvega odstavka tega člena;
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- podatke, ki omogočajo identifikacijo izvajalcev ukrepov;
- številko odredbe in sodišče, ki jo je izdalo;
- način izvedbe ukrepa;
- ugotovitve na podlagi izvajanja ukrepa in druge pomembne okoliščine.
(5) Osebni podatki oseb, ki niso osumljenci ali obdolženci, pridobljeni z ukrepi iz
prvega odstavka tega člena, se smejo obdelovati le, če je to iz tehničnih razlogov
neizogibno potrebno za dosego cilja iz tega člena, in na način, da se najmanj posega v
pravice teh oseb. Ti podatki se, razen za primerjavo podatkov pri ugotavljanju identitete
številke za razpoznavo komunikacijskega sredstva, ne smejo uporabljati in jih je treba
po prenehanju izvajanja ukrepa nemudoma izbrisati. O izbrisu se sestavi zapisnik, ki
mora vsebovati tudi število izbrisanih podatkov.
(6) Ne smejo se uporabljati tehnična sredstva iz prvega odstavka tega člena, ki
omogočajo ali bi lahko omogočala prisluškovanje in snemanje elektronskih
komunikacij, prav tako se z njimi ne sme ugotavljati lokacija komunikacijskih sredstev
oseb, ki niso osumljenci oziroma obdolženci.
(7) Če so bili ukrepi iz prvega odstavka tega člena izvršeni v nasprotju s prejšnjim
odstavkom, sodišče ne sme opreti svoje odločbe na tako pridobljene podatke.
150.b člen
(1) Ukrep iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena se lahko odredi tudi takrat, ko
je odkrivanje lokacije komunikacijskega sredstva, za katerega je verjetno, da ga
uporablja obdolženec, nujno potrebno za izvedbo privedbe, hišnega pripora, pripora ali
tiralice v postopku zaradi kaznivih dejanj iz drugega odstavka 150. člena tega zakona
ali kaznivega dejanja protipravnega odvzema prostosti po 133. členu Kazenskega
zakonika in je mogoče utemeljeno sklepati, da lokacije obdolženca ne bo mogoče
odkriti z drugimi ukrepi.
(2) Pri izvedbi ukrepa iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo četrti do sedmi
odstavek prejšnjega člena.«.
43. člen
V prvem odstavku 152. člena se:
- v napovednem stavku za besedilom »150.« dodata vejica in besedilo »150.a, 150.b«
in
- 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2) utemeljitev oziroma ugotovitev razlogov za sum, da gre za izvrševanje, pripravo ali
organizacijo v 150., 150.a, 150.b oziroma 151. členu tega zakona določenih kaznivih
dejanj, pri ukrepu iz 150.b člena tega zakona pa se tudi navede, da je bila odrejena
privedba, hišni pripor, pripor ali tiralica;«.
V drugem odstavku se za besedilom »150.« dodata vejica in besedilo »150.a, 150.b in
151.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
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»(4) Izvajanje ukrepov iz 150. člena tega zakona, 1. točke prvega odstavka 150.a
člena tega zakona in prejšnjega člena lahko traja največ en mesec, iz tehtnih razlogov
pa se lahko njihovo trajanje podaljša vsakič za en mesec, vendar za ukrepe iz 150.
člena tega zakona in 1. točke prvega odstavka 150.a člena tega zakona skupno največ
šest mesecev, za ukrep iz prejšnjega člena pa skupno največ tri mesece. Izvajanje
ukrepov iz 2. točke prvega odstavka 150.a člena tega zakona in 150.b člena tega
zakona lahko traja največ en mesec.«.
V šestem odstavku se za besedilom »150.« dodata vejica in besedilo »150.a in
150.b«.
V sedmem odstavku se za besedilom »150.« dodata vejica in besedilo »150.a in
150.b«.
44. člen
Prvi odstavek 153. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Po prenehanju uporabe ukrepov iz 149.a, 149.b, 149.c, 150., 150.a, 150.b, 151.,
155. in 155.a člena tega zakona mora policija vse izvode posnetkov, sporočil in vse
predmete, pridobljene z uporabo teh ukrepov, skupaj s poročilom, ki obsega povzetek
zbranih dokazov, predati državnemu tožilcu. V primeru uporabe ukrepov iz 150.a in
150.b člena tega zakona policija priloži tudi zapisnike po četrtem in petem odstavku
150.a člena tega zakona.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če državni tožilec izjavi, da ne bo začel kazenskega pregona zoper osumljenca
ali če v roku dveh let po koncu izvajanja zadnjega od ukrepov, ki jih odreja državni
tožilec, ne vloži obtožnega akta niti ne predlaga, odredi ali izvede nobene aktivnosti,
ukrepa oziroma preiskovalnega dejanja usmerjenega v pregon zoper osumljenca,
preiskovalnemu sodniku preda tudi celotno gradivo, zbrano s temi ukrepi.«.
45. člen
Prvi odstavek 154. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podatke, sporočila, posnetke ali dokazila, pridobljene z uporabo ukrepov iz 149.a,
149.b, 149.c, 150., 150.a, 150.b, 151., 155. in 155.a člena tega zakona, hrani sodišče
zaradi uspešne izvedbe kazenskega postopka in zavarovanja pravice osumljenca
oziroma obdolženca do obrambe, dokler se hrani kazenski spis, oziroma do uničenja
po drugem odstavku tega člena.«.
Drugi odstavek se spremeni tako da se glasi:
»(2) Če državni tožilec izjavi, da ne bo začel kazenskega pregona zoper osumljenca ali
če v roku dveh let po koncu izvajanja zadnjega od ukrepov iz 149.a, prvega odstavka
149.b., 149.c, 150., 150.a., 150.b., 151., 155. in 155.a člena tega zakona ne vloži
obtožnega akta niti ne predlaga, odredi ali izvede nobene aktivnosti, ukrepa oziroma
preiskovalnega dejanja usmerjenega v pregon zoper osumljenca, se gradivo iz
prejšnjega odstavka pod nadzorstvom preiskovalnega sodnika uniči. Če državni tožilec
v roku dveh let stori kar koli iz prejšnjega stavka, kar je usmerjeno v pregon zoper
osumljenca, se gradivo ne uniči, rok pa preneha teči. O uničenju napravi preiskovalni
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sodnik uradni zaznamek. Pred uničenjem preiskovalni sodnik o uporabi teh ukrepov
obvesti oškodovanca. Če oškodovanec v skladu s 60. členom tega zakona prevzame
pregon, se gradivo iz prejšnjega odstavka ne uniči. Pred uničenjem obvesti
preiskovalni sodnik o uporabi teh ukrepov osumljenca, oziroma v primerih iz drugega
ali devetega odstavka 149.a člena tega zakona, osebo, zoper katero se je ukrep
izvajal, ki ima pravico seznaniti se s pridobljenim gradivom, v primerih večjega obsega
tega gradiva pa s poročilom iz prvega odstavka 153. člena tega zakona. V primeru, ko
so bili uporabljeni ukrepi iz drugega ali devetega odstavka 149.a člena tega zakona, in
državni tožilec proti osumljencu začne kazenski pregon, preiskovalni sodnik najpozneje
do vložitve obtožnice oziroma takoj po tem, ko je bila oseba, zaradi katere se je ukrep
izvajal, prijeta, obvesti o uporabi teh ukrepov osebo, zoper katero so se ukrepi izvajali,
ki ima pravico seznaniti se s pridobljenim gradivom. Če je mogoče utemeljeno sklepati,
da bo zaradi seznanitve z gradivom nastala nevarnost za življenje in zdravje ljudi ali iz
drugih tehtnih razlogov, lahko preiskovalni sodnik na predlog državnega tožilca ali po
uradni dolžnosti odloči, da osumljenca, oziroma v primerih iz drugega ali devetega
odstavka 149.a člena tega zakona, osebo, zoper katero se je ukrep izvajal, z delom
vsebine ali s celotno vsebino pridobljenega gradiva ne bo seznanil. V primeru iz petega
odstavka tega člena se osumljenca seznani z zapisnikom oziroma uradnim
zaznamkom o uničenju podatkov.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »149.a,« doda besedilo »149.b, 149.c,«, za
besedilom »150.,« pa se doda besedilo »150.a, 150.b,«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če so bili ukrepi iz 149.a, 149.b, 149.c, 150., 150.a, 150.b, 151., 155., 155.a in
156. člena tega zakona izvršeni brez odredbe državnega tožilca (peti in deveti
odstavek 149.a člena, prvi odstavek 155. člena, tretji odstavek 155.a člena) oziroma
brez odredbe preiskovalnega sodnika (šesti odstavek 149.a člena, prvi in tretji
odstavek 149.b člena, prvi odstavek 149.c člena, 150.a, 150.b in 153. člen, četrti
odstavek 155.a člena, prvi odstavek 156. člena) ali senata (drugi odstavek 156.a člena)
ali v nasprotju z njo ali če daljšega izvajanja ukrepov ni preveril senat (dvanajsti
odstavek 149.a člena), sodišče ne sme opreti svoje odločbe na tako dobljene podatke,
sporočila, posnetke ali dokazila.«.
Na koncu petega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: »Če policija pri izvrševanju
ukrepov iz 150., 151. in 155.a tega člena tega zakona spozna, da pridobljeni podatki,
posnetki, sporočila ali dokazila vsebujejo podatke iz prvega odstavka 222.a člena tega
zakona, mora z njimi brez nepotrebnega odlašanja seznaniti državnega tožilca in
izvenobravnavnega sodnika. Izvenobravnavni sodnik lahko po zaslišanju državnega
tožilca in ob smiselni uporabi določb tretjega in četrtega odstavka 222.a člena tega
zakona odloči, da se ti podatki in vsi njihovi prepisi uničijo, če je to nujno zaradi
zagotovitve varstva tajnosti ali zaupnosti pridobljenih podatkov. O naroku
izvenobravnavni sodnik sestavi poseben zapisnik. Podatki se uničijo pod nadzorstvom
izvenobravnavnega sodnika, ki o tem napravi uradni zaznamek.«.
V šestem odstavku se za besedilom »150.,« doda besedilo »150.a, 150.b,«.
46. člen
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Prvi odstavek 156. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Preiskovalni sodnik lahko na obrazložen predlog državnega tožilca odredi banki,
hranilnici, plačilni instituciji, družbi za izdajo elektronskega denarja oziroma podružnici
ali zastopniku, ki zanje opravlja plačilne storitve ali distribuira elektronski denar ali
družbi za izdajo, upravljanje oziroma poslovanje z virtualno valuto, da mu, lahko pa tudi
pristojnemu organu, sporoči zaupne podatke in pošlje dokumentacijo o stanju vlog in
depozitov ter o stanju in prometu na računih ali drugih poslih osumljenca, obdolženca
in drugih oseb, za katere je mogoče utemeljeno sklepati, da so udeležene v finančnih
transakcijah ali poslih osumljenca ali obdolženca, če bi ti podatki utegnili biti dokaz v
kazenskem postopku ali če so potrebni zaradi zasega predmetov ali zavarovanja
zahtevka za odvzem premoženjske koristi oziroma premoženja v vrednosti
premoženjske koristi.«.
V drugem odstavku se črta beseda »ali«, za besedilom »družba za izdajo
elektronskega denarja« se doda besedilo »oziroma podružnica ali zastopnik, ki zanje
opravlja plačilne storitve ali distribuira elektronski denar ali družba za izdajo,
upravljanje oziroma poslovanje z virtualno valuto«, za besedilom »preiskovalnemu
sodniku« pa se doda besedilo »in pristojnemu organu, določenemu v odredbi«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pod pogoji iz prvega odstavka tega člena lahko preiskovalni sodnik na obrazložen
predlog državnega tožilca odredi banki, hranilnici, plačilni instituciji, družbi za izdajo
elektronskega denarja oziroma podružnici ali zastopniku, ki zanje opravlja plačilne
storitve ali distribuira elektronski denar ali družbi za izdajo upravljanje oziroma
poslovanje z virtualno valuto, da tekoče spremlja finančno poslovanje osumljenca,
obdolženca in drugih oseb, za katere je mogoče utemeljeno sklepati, da so udeležene
v finančnih transakcijah ali poslih osumljenca ali obdolženca in da mu sproti sporoča
zaupne podatke o transakcijah ali poslih, ki jih pri njih opravijo ali nameravajo opraviti
navedene osebe. V odredbi preiskovalni sodnik določi rok, v katerem mu mora banka,
hranilnica, plačilna institucija, družba za izdajo elektronskega denarja oziroma
podružnica ali zastopnik, ki zanje opravlja plačilne storitve ali distribuira elektronski
denar ali družba za izdajo upravljanje oziroma poslovanje z virtualno valuto sporočati
podatke.«.
Peti in šesti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(5) Če so podani razlogi za sum, da je bilo izvršeno oziroma da se pripravlja kaznivo
dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti in je za preprečitev ali
odkritje tega kaznivega dejanja ali storilca treba pridobiti podatke o imetniku ali
pooblaščencu določenega ali določljivega plačilnega računa, hranilne vloge, denarnice
za hrambo virtualne valute ali denarnega depozita, najemniku ali pooblaščencu sefa ter
o času, v katerem so bili oziroma so v uporabi, ali podatke o obstoju pogodbenega
oziroma poslovnega razmerja z osumljeno osebo, ki ne zajemajo podatkov o
premoženjskem stanju osumljenca oziroma o stanju vlog in depozitov ter o stanju in
prometu na računih oziroma denarnici virtualne valute, lahko državni tožilec ali policija
od banke, hranilnice, plačilne institucije, družbe za izdajo elektronskega denarja
oziroma podružnice ali zastopnika, ki zanje opravlja plačilne storitve ali distribuira
elektronski denar ali družbe za izdajo upravljanje oziroma poslovanje z virtualno valuto,
pisno zahteva, da tudi brez privolitve osebe, na katero se ti podatki nanašajo, brez
odlašanja sporoči te podatke oziroma posreduje dokumentacijo, ki vsebuje te podatke,
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če ne vsebuje tudi podatkov o premoženjskem stanju osumljenca oziroma o stanju vlog
in depozitov ter o stanju in prometu na računih.
(6) Banka, hranilnica, plačilna institucija, družba za izdajo elektronskega denarja
oziroma podružnica ali zastopnik, ki zanje opravlja plačilne storitve ali distribuira
elektronski denar ali družba za izdajo upravljanje oziroma poslovanje z virtualno valuto
svoji stranki ali tretji osebi ne sme razkriti, da je ali da bo podatke in dokumentacijo
poslala preiskovalnemu sodniku, državnemu tožilcu ali policiji (prejšnji odstavek). Tega
ne sme razkriti 24 mesecev po zaključku izvrševanja odredbe preiskovalnega sodnika
oziroma posredovanja podatkov državnemu tožilcu ali policiji. Preiskovalni sodnik lahko
z odredbo določi drugačen rok, rok podaljša za največ 12 mesecev, vendar ne več kot
dvakrat, rok skrajša ali prepoved seznanitve odpravi.«.
47. člen
156.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»156.a člen
(1) Organ, ki je pristojen za izdajo pisne odredbe, s katero se odredi ali dovoli izvajanje
ukrepov iz 149.a, 149.b, 149.c, 150., 150.a, 150.b, 151., 155., 155.a in 156. člena tega
zakona, odloči najpozneje v 72 urah od prejetja pisnega predloga in svojo odločitev
brez odlašanja sporočiti organu, ki je podal predlog.
(2) Če je za izdajo pisne odredbe iz prejšnjega odstavka pristojen preiskovalni sodnik,
ki se ne strinja s pisnim predlogom državnega tožilca, z obrazloženim mnenjem
zahteva, naj o tem odloči senat (šesti odstavek 25. člena), ki mora odločiti najpozneje v
72 urah od prejetja pisnega predloga in obrazloženega mnenja ter svojo odločitev brez
odlašanja sporočiti državnemu tožilcu.«.
48. člen
V sedmem odstavku 157. člena se za besedilom »dokler traja pridržanje« črta
vejica in doda besedilo »in še tri dni po koncu pridržanja,«.
49. člen
158.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»158.a člen
(1) Če so podani razlogi za sum, da je kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti, storila uradna oseba zaposlena v policiji, v z zakonom določenem pristojnem
organu v ministrstvu, pristojnem za obrambo, ki ima pooblastila policije v
predkazenskem postopku, ali uradna oseba, ki ima pooblastila policije v
predkazenskem postopku in je napotena na misijo v tujini, ali uradna oseba Slovenske
obveščevalno-varnostne agencije ali Obveščevalno varnostne službe ministrstva,
pristojnega za obrambo, imajo policisti v Oddelku za preiskovanje in pregon uradnih
oseb s posebnimi pooblastili (v nadaljnjem besedilu: Posebni oddelek) pooblastila
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policije v predkazenskem postopku, ki jih določa ta zakon in vsa pooblastila, ki jih lahko
izvršujejo uradne osebe iz prvega odstavka 158. člena tega zakona. Policisti
Posebnega oddelka izvršujejo ta pooblastila tudi glede oseb, ki so imele v času storitve
kaznivega dejanja status uradne osebe, pa jim je ta status kasneje prenehal.
(2) Policisti Posebnega oddelka in policija o razlogih za sum, da je bilo storjeno kaznivo
dejanje iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma obvestijo pristojnega državnega
tožilca iz Posebnega oddelka in mu redno poročajo o načrtovanju in poteku
predkazenskega postopka.
(3) Državni tožilec iz prejšnjega odstavka usmerja in nadzoruje predkazenski postopek
iz prejšnjih odstavkov ter odloča o njegovem poteku in končanju. Pravico ima
vpogledati spise, sodelovati pri zbiranju dokazov in neposredno opravljati posamezna
dejanja v postopku. Policisti Posebnega oddelka in policije delujejo po usmeritvah
državnega tožilca.
(4) Posebni oddelek je v skladu z zakonom, ki ureja državno tožilstvo, pristojen tudi za
obravnavo zadev, ki jih obravnava drugo okrožno državno tožilstvo, če so te zadeve
vsebinsko povezane z zadevo, ki jo po določbah prvega odstavka tega člena
obravnava Posebni oddelek.
(5) Posebni oddelek obvesti predstojnika organa, v katerem je zaposlena uradna oseba
iz prvega odstavka tega člena, o zaključenem predkazenskem postopku. Če je treba
uradni osebi iz prvega odstavka tega člena odvzeti pooblastila, pa predstojnika organa
obvesti tudi že pred zaključkom predkazenskega postopka, kolikor to ne vpliva na
uspešno izvedbo predkazenskega ali kazenskega postopka.«.
50. člen
V tretjem odstavku 160.a člena se na koncu odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Po
odredbi ali s predhodnim soglasjem državnega tožilca je lahko član specializirane
preiskovalne skupine navzoč oziroma lahko svetuje državnemu tožilcu pri izvedbi
posameznih preiskovalnih dejanj.«.
51. člen
Za tretjim odstavkom 161. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Preden državni tožilec zavrže ovadbo za kaznivo dejanje, za katero je v zakonu
predpisana kazen zapora več kot osem let, mora oškodovanca pisno seznaniti o
nameri, da bo zavrgel ovadbo, ter mu navesti bistvene razloge za to odločitev in mu
omogočiti, da se v roku 15 dni do njih pisno opredeli ter da posreduje morebitne
dodatne podatke in dokaze glede utemeljenosti suma, da je osumljenec storil kaznivo
dejanje. Oškodovanec svoje mnenje, podatke in dokaze posreduje državnemu tožilcu
in vodji pristojnega okrožnega državnega tožilstva. Če oškodovancu pisnega pojasnila
ni bilo mogoče vročiti, ker državnemu tožilstvu ni pravočasno posredoval spremembe
naslova ali prebivališča (66. člen), lahko državni tožilec zavrže ovadbo brez njegove
opredelitve. Ta odstavek se ne uporablja za oškodovanca, ki je pravna oseba.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

36

»(5) Državni tožilec zavrže ovadbo, če so tudi po opravljenih dejanjih iz drugega do
četrtega odstavka tega člena podane kakšne okoliščine iz prvega odstavka tega člena.
V primeru iz prejšnjega odstavka se mora državni tožilec v sklepu o zavrženju ovadbe
opredeliti tudi do mnenja oškodovanca.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
52. člen
Četrti odstavek 161.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če se vsebina sporazuma nanaša na opravljanje dela v splošno korist, izvajanje
sporazuma pripravi in vodi organ, ki je pristojen za probacijo, ali center za socialno
delo, ob sodelovanju poravnalca, ki je vodil poravnavanje, in državnega tožilca.«.
V petem odstavku se beseda »treh« nadomesti z besedo »šestih«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Pravila o poravnavanju določi minister, pristojen za pravosodje, v soglasju z
ministrom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve.«.
53. člen
V prvem odstavku 162. člena se:
- 2) točka spremeni tako, da se glasi:
»2) plačilo določenega prispevka v korist javne ustanove ali na namensko proračunsko
postavko za pomoč žrtvam in povračilo škode žrtvam kaznivih dejanj ali v korist
nevladne organizacije v javnem interesu, kot jo določa zakon, ki ureja nevladne
organizacije;«
- 3) točka spremeni tako, da se glasi:
»3) oprava kakšnega dela v splošno korist;« in
- 7) točka spremeni tako, da se glasi:
»7) upoštevanje izrečene prepovedi približevanja oškodovancu ali kakšni drugi osebi,
kar obsega tudi prepoved navezovanja stikov z njo na kakršen koli način, vključno z
uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev, oziroma upoštevanje prepovedi
dostopa na posamezne kraje.«.
V tretjem odstavku se besedilo »pripravijo in vodijo centri za socialno delo« nadomesti
z besedilom »pripravi in vodi organ, ki je pristojen za probacijo, ali center za socialno
delo«, na koncu odstavka pa se doda besedilo, ki se glasi: »Za izvedbo naloge iz 3.
točke prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
izvrševanje kazenskih sankcij, o opravljanju dela v splošno korist, če ni s tem zakonom
ali splošnimi navodili iz šestega odstavka tega člena določeno drugače.«.
54. člen
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Na koncu prvega odstavka 163.a člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo
»oškodovanca pa seznani s pomenom in posledicami odloženega pregona ter z
njegovimi pravicami.«.
V drugem odstavku se besedilo »oškodovanca pa o njegovih pravicah« nadomesti z
besedilom »oškodovanca pa s pomenom in posledicami možnih odločitev iz prejšnjega
stavka ter z njegovimi pravicami.«.
55. člen
V prvem odstavku 165.a člena se besedilo »določeno preiskovalno dejanje, če je
oprava takega dejanja potrebna«, nadomesti z besedilom »eno ali več posameznih
preiskovalnih dejanj, če je to potrebno«.
56. člen
V četrtem odstavku 178. člena se beseda »žrtev« nadomesti z besedo
»oškodovanec«, na koncu odstavka pa se doda besedilo »Preiskovalni sodnik lahko v
posameznem primeru dovoli, da so zaradi zaščite integritete priče, mlajše od 15 let, ki
je oškodovanec katerega izmed kaznivih dejanj iz tretjega odstavka 65. člena tega
zakona, med njenim zaslišanjem navzoče tudi druge osebe.«.
57. člen
V 188. členu se besedilo »obdolženca ali oškodovanca« nadomesti z besedilom
»obdolženca, oškodovanca ali priče«.
58. člen
V drugem odstavku 193. člena se za besedilom »če ne pride;« doda besedilo »pouk o
dolžnosti primerno opravičiti svoj izostanek (peti in šesti odstavek tega člena);«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Sodišče lahko opraviči izostanek obdolžencu, če so za to opravičljivi razlogi, ki
onemogočajo njegov prihod na sodišče, kot so smrt bližnjega, zdravstveni razlogi,
naravna nesreča ali neodložljiva obveznost, katere neizpolnitev ima za posledico
nastanek pomembne škode.
(6) Obdolženec mora opravičilo vložiti pri sodišču, pred katerim teče postopek, vsaj 48
ur pred narokom, na katerega je vabljen, razen če razlog nastane kasneje in ga ni bilo
mogoče predvideti. Če se vabilu ne odzove zaradi zdravstvenih razlogov, jih sodišče
upošteva le, če je bolezen ali poškodba nenadna in nepredvidljiva ter mu onemogoča
prihod na sodišče ali sodelovanje pri dejanju v kazenskem postopku. Obdolženec mora
predložiti zdravniško opravičilo, izdano na obrazcu, v skladu z zakonom, ki ureja
zdravstveno varstvo. Sodišče lahko zahteva presojo upravičenosti izdaje zdravniškega
opravičila pri imenovanem zdravniku Zavoda za zdravstveno zavarovanje v skladu z
zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo. Stroški, ki nastanejo zaradi presoje, v primeru
upravičene izdaje zdravniškega opravičila bremenijo Zavod za zdravstveno
zavarovanje, v primeru neupravičene izdaje pa gredo v breme obdolženca.«.
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Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
59. člen
V prvem odstavku 194. člena se za besedilom »ne opraviči« črta vejica in doda
besedilo »(peti in šesti odstavek prejšnjega člena),«.
60. člen
V drugem odstavku 195.a člena se za besedo »prekoračiti« črta podpičje in doda
besedilo »oziroma obdolžencu prepove navezovati stike z osebo na kakršen koli način,
vključno z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev;«.
V tretjem odstavku se za besedo »obdolženec« črta vejica in doda besedilo »oziroma
prepoved navezovanja stikov na kakršen koli način, vključno z uporabo elektronskih
komunikacijskih sredstev,«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Glede nadzorovanja izvajanja ukrepa prepovedi približanja določenemu kraju ali
osebi in ravnanja v primeru njegove kršitve se smiselno uporabljajo določbe petega in
šestega odstavka 199.a člena tega zakona.«.
61. člen
V prvem odstavku 211. člena se za besedo »pripornikov« doda besedilo »in
obveščanja oškodovancev o izpustitvi in pobegu pripornikov«, za besedo »pripornikih«
pa se doda besedilo »in oškodovancih«.
Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 6. točka,
ki se glasi:
»6. podatke o oškodovancu, ki je zahteval obveščanje o izpustitvi in pobegu pripornika:
- podatki o zahtevi za obveščanje;
- ime in priimek, dan, mesec in leto rojstva, EMŠO, poštni naslov, elektronski naslov,
telefonska številka, številka telefaksa oziroma drugi kontaktni podatki.«.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: »Uprava Republike Slovenije
za izvrševanje kazenskih sankcij zbira osebne podatke za zbirke podatkov o
oškodovancu iz 6. točke prejšnjega odstavka od policije, državnega tožilstva, centra za
socialno delo in sodišča (četrti odstavek 65.a člena), lahko pa tudi neposredno od
oškodovanca.«.
V petem odstavku se za besedo »pripornikih« doda besedilo »in oškodovancih«.
62. člen
V prvem odstavku 211.a člena se za besedilom »zaradi varstva človekovih pravic in
temeljnih svoboščin pripornikov,« doda besedilo »obveščanja oškodovancev o
izpustitvi in pobegu pripornikov,«.
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V drugem odstavku se za besedo »pripornikih« doda besedilo »in oškodovancih«.
V četrtem odstavku se besedilo »Davčne uprave« nadomesti z besedilom »Finančne
uprave Republike Slovenije«.
63. člen
V tretjem odstavku 212. člena se za besedo »discipline« dodata vejica in besedilo
»prezasedenosti zavoda«.
64. člen
Za 212. členom se doda nov 212.a člen, ki se glasi:
»212.a člen
(1) Pripornicam, ki so noseče ali so rodile, se zagotovi ustrezno zdravstveno varstvo.
(2) Otrok pripornice sme do dopolnjenega drugega leta starosti na njeno zahtevo bivati
skupaj z njo, če je to v njegovo največjo korist, zlasti za njegovo duševno stabilnost ali
zdravstveno stanje. O tem, ali otrok ostane s pripornico ali se ji ga pripelje, v roku treh
dni od prejetja zahteve odloči direktor zavoda, ki pridobi mnenje pristojnega centra za
socialno delo, kateremu pred tem posreduje potrebne podatke. Direktor zavoda po
uradni dolžnosti spremeni odločitev, če je to v največjo korist otroka.
(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka, se pripornica in zakoniti zastopnik otroka
lahko pritožita v roku treh dni od seznanitve z odločbo. Odločba se vroči pripornici in
zakonitemu zastopniku. Pritožba ne zadrži izvršitve. O pritožbi v roku treh dni po
prejetju pritožbe odloča generalni direktor Uprave Republike Slovenije za izvrševanje
kazenskih sankcij, ki pridobi mnenje pristojnega centra za socialno delo, kateremu pred
tem posreduje potrebne podatke. Odločbe po tem in prejšnjem odstavku se izdajajo z
uporabo določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(4) Pripornici in otroku, ki biva z njo, se zagotovijo ustrezno zdravstveno varstvo ter
pogoji za nego in vzgojo otroka.
(5) Pripornica, ki ima pri sebi otroka, biva ločeno od ostalih pripornic, razen če to ni v
največjo korist otroka.
(6) Načrt za varstvo in nego otroka v času, ko pripornica zaradi sodelovanja na
obravnavi ali drugih obveznosti tega sama ne zmore, pripravi pristojni center za
socialno delo v sodelovanju s pripornico in zavodom.«.
65. člen
V prvem odstavku 213.b člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Preiskovalni sodnik s sklepom prepove posamezne obiske, če bi zaradi tega lahko
nastala škoda za postopek.«.
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66. člen
V prvem odstavku 213.c člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Disciplinsko kazen sme po zaslišanju pripornika izreči preiskovalni sodnik oziroma
predsednik senata.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za disciplinske prestopke se lahko izreče disciplinska kazen začasnega odvzema
predmetov, razen stvari za osebno rabo, stvari za vzdrževanje higiene, sredstev za
spremljanje javnih medijev, tiskovine, strokovne in druge literature in denarja.«.
67. člen
Prvi odstavek 213.č člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ni drugače določeno,
se glede spremljanja, zasledovanja, nadziranja, zagotavljanja varnosti, vzdrževanja
reda in discipline, uporabe prisilnih sredstev in disciplinskega kaznovanja za pripornike
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij, in na
njegovi podlagi izdanih predpisov.«.
Drugi odstavek se črta.
68. člen
Prvi odstavek 215. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Preiskavo na obrazložen pisni predlog upravičenega tožilca odredi preiskovalni
sodnik z obrazloženo pisno odredbo. Če se preiskovalni sodnik ne strinja s pisnim
predlogom upravičenega tožilca, z obrazloženim mnenjem zahteva, naj o tem odloči
senat (šesti odstavek 25. člena), ki mora odločiti najpozneje v 72 urah od prejetja
pisnega predloga in obrazloženega mnenja ter svojo odločitev brez odlašanja sporočiti
upravičenemu tožilcu.«.
69. člen
Na koncu prvega odstavka 216. člena se doda besedilo, ki se glasi: »Če tisti,
čigar stanovanje ali prostor se preiskuje ali njegov zastopnik ni dosegljiv, mu
postavi sodišče pooblaščenca po uradni dolžnosti izmed odvetnikov, hišno
preiskavo pa opravi preiskovalni sodnik.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če se opravi preiskava v prostorih državnih organov, podjetij ali drugih
pravnih oseb, se povabi njihov predstojnik, naj bo pri preiskavi navzoč. Če se
opravi preiskava v prostorih Državnega zbora Republike Slovenije ali Državnega
sveta Republike Slovenije, se povabi predstavnika Državnega zbora ali
Državnega sveta, naj bo pri preiskavi navzoč. Če se v Državnem zboru opravi
preiskava v prostorih poslanske skupine, parlamentarne preiskovalne komisije
ali pristojnega delovnega telesa Državnega zbora za nadzor obveščevalno-
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varnostnih služb, se povabi predstavnika Državnega zbora ter predstavnika
navedene skupine ali telesa, da naj bo navzoč pri preiskavi.«.
70. člen
Peti odstavek 218. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Kadar opravijo policisti preiskavo brez odredbe, morajo o tem nemudoma podati
poročilo državnemu tožilcu, če postopek že teče, pa tudi preiskovalnemu sodniku.«.
71. člen
V prvem odstavku 219.a člena se besedilo »kot so telefon, telefaks, računalnik,
disketa, optični mediji in spominske kartice« nadomesti z besedilom »vključno s preko
omrežja povezanimi in dosegljivimi informacijskimi sistemi, kjer so shranjeni podatki«.
Na koncu drugega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: »Preiskava elektronske
naprave, zasežene odvetniku, odvetniškemu kandidatu ali odvetniškemu pripravniku,
se lahko opravi le na podlagi sodne odredbe, ki je obrazložena v skladu s šestim
odstavkom 220. člena tega zakona.«.
V petem odstavku se besedilo »shranjene ali kopirane« nadomesti z besedo
»zavarovane«.
V šestem odstavku se besedilo »razen če gre za osumljenca ali obdolženca ali osebo,
ki ne sme biti zaslišana kot priča (235. člen) ali se je v skladu s tem zakonom odrekla
pričevanju (236. člen)« nadomesti z besedilom »razen če gre za osumljenca,
obdolženca, osebo, ki ne sme biti zaslišana kot priča (235. člen), ali osebo, ki se lahko
odreče pričevanju (236. člen).«.
Za osmim odstavkom se dodajo novi deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
»(9) Če je treba opraviti preiskavo elektronske naprave, ki je bila zasežena in podatki
na njej zavarovani ter zapečateni na podlagi sedmega odstavka 223.a člena tega
zakona in ob smiselni uporabi petega odstavka 220. člena tega zakona, jo v prostorih
sodišča oziroma v drugih prostorih, če je to potrebno zaradi uporabe tehničnih sredstev
pri preiskavi, opravi izvedenec. Izvedenca s posebno odredbo postavi izvenobravnavni
sodnik, če ga ni postavil že preiskovalni sodnik (sedmi odstavek 223.a člena). Z
odredbo določi tudi morebitno uporabo drugih prostorov. Preiskava elektronske
naprave se opravi ob smiselni uporabi drugega in tretjega odstavka 222. člena tega
zakona.
(10) Na preiskavo iz prejšnjega odstavka izvenobravnavni sodnik povabi tudi
zagovornika, če je bila elektronska naprava zasežena osumljencu ali obdolžencu, in
zastopnika tistega, ki mu je bila elektronska naprava zasežena, če ga ima,
predstavnika Odvetniške zbornice Slovenije pa, če je bila elektronska naprava
zasežena odvetniku, odvetniškemu kandidatu ali odvetniškemu pripravniku. Navedene
osebe lahko ugovarjajo, da so se pri preiskavi našli podatki iz prvega odstavka 222.a
člena tega zakona. Ob tem sme izvenobravnavni sodnik odrediti, da je treba najdene
podatke obravnavati kot posebej zaščitene podatke ter določiti druge potrebne ukrepe,
kot so: prepoved prepisovanja podatkov, razen če je to neogibno zaradi izdelave izvida
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in mnenja, določitev načina obdelovanja podatkov in drugi, tudi tehnični ukrepi, s
katerimi se zagotovi varstvo tajnosti ali zaupnosti podatkov ter prepreči prekomerno
poseganje v pravice oseb, ki niso osumljenci ali obdolženci. Pri preiskavi se uporabljajo
določbe tega zakona o izvedenstvu. Policija pri izvedbi preiskave ne sme sodelovati.
(11) Najdeni podatki se pregledajo ob uporabi določb drugega do šestega odstavka
222.a člena tega zakona.«.
Dosedanji deveti odstavek, ki postane dvanajsti odstavek, se spremeni tako, da se
glasi:
»(12) Če se pri preiskavi najdejo podatki, ki niso v zvezi s kaznivim dejanjem, zaradi
katerega je bila preiskava odrejena, temveč kažejo na drugo kaznivo dejanje, za katero
se storilec preganja po uradni dolžnosti, se to navede v zapisniku in takoj sporoči
državnemu tožilcu, da začne kazenski pregon. Ti podatki pa se takoj uničijo, če državni
tožilec spozna, da ni razloga za kazenski pregon in tudi ne kakšnega drugega
zakonskega razloga, da bi se morali podatki hraniti. O uničenju se sestavi zapisnik.«.
Dosedanja deseti in enajsti odstavek postaneta trinajsti in štirinajsti odstavek.
72. člen
Drugi odstavek 220. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kdor ima take predmete, jih mora na zahtevo policije, državnega tožilca ali
sodišča izročiti. V zahtevi morajo biti predmeti določno ali določljivo opredeljeni. Če
noče izročiti predmetov niti na zahtevo sodišča, se sme kaznovati z denarno kaznijo,
določeno v prvem odstavku 78. člena tega zakona, če tega še vedno noče storiti, pa se
sme zapreti. Zapor traja do izročitve predmetov ali do konca kazenskega postopka,
vendar največ deset dni. Ne sme se kaznovati ali zapreti oseba, ki ima položaj
osumljenca, obdolženca, oseba, ki v postopku ne sme biti zaslišana kot priča (235.
člen), ali oseba, ki se v postopku lahko odreče pričevanju (236. člen).«.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Sodna odredba, na podlagi katere se zasežejo predmeti ali spisi odvetniku,
odvetniškemu kandidatu ali odvetniškemu pripravniku, mora vsebovati obrazložitev, iz
katere je razvidno, da se ne nanaša na spise ali predmete iz 1. točke prvega odstavka
222.a člena tega zakona, in obrazložitev, iz katere je razvidno, da iskanih podatkov, ki
morajo biti v odredbi določeno ali določljivo opredeljeni in ki se nanašajo na določen
predkazenski ali kazenski postopek, dejansko ni mogoče učinkovito pridobiti na drug
način. Sodna odredba se pred zasegom vroči tudi Odvetniški zbornici Slovenije, ki
mora v največ dveh urah od obvestila o preiskovalnem dejanju zagotoviti navzočnost
svojega predstavnika pri zasegu. Če je zaseg opravljen v okviru preiskave odvetniške
pisarne, se glede navzočnosti predstavnika Odvetniške zbornice Slovenije smiselno
uporablja določba zakona, ki ureja odvetništvo, o navzočnosti predstavnika Odvetniške
zbornice Slovenije pri preiskavi odvetniške pisarne.
(7) Če tisti, ki so mu bili predmeti ali spisi zaseženi, njegov zastopnik ali pooblaščenec
(prvi odstavek 216. člena), odvetnik (drugi odstavek 215. člena), druga navzoča oseba
(četrti in peti odstavek 216. člena) oziroma predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije
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pri zasegu izjavi, da gre za predmete ali spise iz prvega odstavka 222.a člena tega
člena, je treba ravnati po določbah 222.a člena tega zakona.«.
73. člen
Za 222. členom se doda nov 222.a člen, ki se glasi:
»222.a člen
(1) Zaseženi predmeti in spisi se dajo v ovitek, zapečatijo in izročijo v hrambo
izvenobravnavnemu sodniku, če je verjetno:
1) da je predmete, spise ali podatke, ki jih vsebujejo zaseženi predmeti ali spisi,
zagovorniku zaupal osumljenec ali obdolženec (2. točka 235. člena) ali
2) da bi oseba, ki so ji bili predmeti ali spisi zaseženi, z njihovo izročitvijo ali
posredovanjem podatkov, ki jih ti vsebujejo, lahko prekršila dolžnost varovanja tajnosti
spovedi (4. točka prvega odstavka 236. člena), dolžnost varovanja poklicne tajnosti (5.
točka prvega odstavka 236. člena) ali dolžnost varovanja novinarske zaupnosti (6.
točka prvega odstavka 236. člena).
(2) Popis in pregled predmetov ali listin iz prejšnjega odstavka se opravi na naroku ob
smiselni uporabi drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena. Na narok
izvenobravnavni sodnik povabi tudi državnega tožilca, zagovornika, če so bili predmeti
ali spisi zaseženi osumljencu ali obdolžencu, in zastopnika tistega, ki so mu bili
predmeti ali spisi zaseženi, če ga ima, osebo, ki ne sme biti zaslišana kot priča (2.
točka 235. člena) in osebo, ki se lahko odreče pričevanju (4., 5. in 6. točka prvega
odstavka 236. člena), lahko pa povabi tudi policiste, ki so izvedli zaseg. Če so zaseženi
predmeti ali spisi odvetniku, odvetniškemu kandidatu ali odvetniškemu pripravniku, se
povabi tudi predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije. Policisti, ki so izvedli zaseg, in
državni tožilec, se ne smejo seznaniti z vsebino zaseženih predmetov ali spisov.
(3) Če izvenobravnavni sodnik pri pregledu predmetov ali spisov, zaseženih odvetniku,
odvetniškemu kandidatu ali odvetniškemu pripravniku, ugotovi, da je predmete, spise
ali podatke, ki jih ti vsebujejo, odvetniku, odvetniškemu kandidatu ali odvetniškemu
pripravniku zaupal osumljenec ali obdolženec kot svojemu zagovorniku (1. točka
prvega odstavka tega člena), se ti deloma ali v celoti nemudoma ponovno zapečatijo in
po pravnomočnosti sklepa iz šestega odstavka tega člena, s katerim je bilo zahtevi
ugodeno, vrnejo osebi, kateri so bili zaseženi, razen če osumljenec ali obdolženec ne
izjavi drugače ali če so podani zakonski razlogi, da bi se morali predmeti ali spisi vzeti
(498. člen).
(4) Če izvenobravnavni sodnik pri pregledu predmetov in spisov ugotovi, da ti
vsebujejo podatke iz 2. točke prvega odstavka tega člena in niso bili zaseženi skladno
z ustavno in zakonito zahtevo ali nalogom oziroma da za zaseg predmetov ali listin tudi
niso bili izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 164. člena tega zakona, se ti popišejo,
nato pa nemudoma deloma ali v celoti ponovno zapečatijo ter po pravnomočnosti
sklepa iz šestega odstavka tega člena, s katerim je bilo zahtevi ugodeno, vrnejo osebi,
kateri so bili zaseženi, razen v primerih iz tretjega odstavka 65. člena tega zakona ali
če so podani zakonski razlogi, da bi se morali predmeti ali spisi vzeti (498. člen), ali če
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so izpolnjeni pogoji, določeni v zakonu, pod katerimi so te osebe odvezane dolžnosti
varovanja tajnosti oziroma so dolžne posredovati zaupne podatke pristojnim organom.
(5) Pri postopanju na podlagi tretjega in četrtega odstavka tega člena sme
izvenobravnavni sodnik po potrebi odrediti tudi, da morajo osebe, ki so se s podatki
seznanile, te ohraniti v tajnosti.
(6) O zahtevi tistega, ki so mu bili predmeti ali spisi iz prvega odstavka tega člena
zaseženi, njegovega zastopnika, zagovornika oziroma predstavnika Odvetniške
zbornice Slovenije za vrnitev podatkov ali njihovem izbrisu iz kazenskega spisa, odloči
izvenobravnavni sodnik z obrazloženim sklepom, iz katerega ne sme izhajati vsebina
zaupnih podatkov oziroma vsebina podatkov, za katere vložnik zahteve zatrjuje, da so
zaupni. Zoper sklep, s katerim izvenobravnavni sodnik zahtevo zavrne, se lahko pritoži
vložnik zahteve. Zoper sklep, s katerim izvenobravnavni sodnik zahtevi ugodi, se lahko
pritoži državni tožilec, ki se pri tem ne sme seznaniti z zaupnimi podatki oziroma s
podatki, za katere vložnik zahteve v svoji pritožbi zatrjuje, da so zaupni. O pritožbi
odloči višje sodišče v roku osmih dni. Iz sklepa višjega sodišča ne sme izhajati vsebina
zaupnih podatkov oziroma podatkov, ki bi bili glede na odločitev višjega sodišča lahko
zaupni. Po pravnomočnosti sklepa, s katerim je zahteva zavrnjena, se predmeti
oziroma spisi vrnejo državnemu tožilcu oziroma policiji.«.
74. člen
V drugem odstavku 223.a člena se za besedilom »državnega tožilca« doda vejica,
besedilo »in imetnika oziroma uporabnika elektronske naprave, če je znan« pa se
nadomesti z besedilom »imetnika in znanega ter dosegljivega uporabnika elektronske
naprave«.
V tretjem odstavku se besedilo »razen če gre za osumljenca, obdolženca ali osebo, ki
ne sme biti zaslišana kot priča (235. člen) ali se je v skladu s tem zakonom odrekla
pričevanju (236. člen)« nadomesti z besedilom »razen če gre za osumljenca,
obdolženca, osebo, ki ne sme biti zaslišana kot priča (235. člen) ali osebo, ki se lahko
odreče pričevanju (236. člen).«.
V četrtem odstavku se za besedo »Imetnika« doda besedilo »in znanega ter
dosegljivega uporabnika«.
V petem odstavku se za besedilom »kontrolna vrednost« črta vejica in doda besedilo
»in metoda njenega izračuna,«.
V šestem odstavku se za besedo »Zaseg« doda besedilo »elektronske naprave«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Pri zasegu elektronske naprave in zavarovanju podatkov se smiselno uporabljata
šesti in sedmi odstavek 220. člena tega zakona, pri čemer se v primeru iz sedmega
odstavka 220. člena tega zakona zavarovani podatki ne smejo pregledovati ali
preiskovati. Če podatkov odvetniku, odvetniškemu kandidatu ali odvetniškemu
pripravniku ni mogoče zaseči in zavarovati, ne da bi se prej pregledali ali preiskali, to
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lahko stori le preiskovalni sodnik ali sodni izvedenec, ki ga postavi on. Tako zavarovani
podatki se izročijo v hrambo sodišču.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se beseda »zaseženih«
nadomesti z besedo »zavarovanih«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se za besedo »imetnik«
doda besedilo »in znan ter dosegljiv uporabnik«.
75. člen
V prvem odstavku 227. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Ko se
obdolženec zaslišuje prvič, ga je treba vprašati za ime in priimek in morebitni vzdevek,
tudi prejšnje osebno ime, če je bilo spremenjeno, kje je rojen, kje stanuje, dan, mesec
in leto rojstva, EMŠO, državljanstvo, poklic, funkcije na državni ali samoupravni lokalni
ravni, kakšne so njegove družinske razmere, ali je pismen, katere šole ima, oziroma ali
je podčastnik, častnik ali vojaški uslužbenec, kakšni so njegov osebni dohodek in
njegove premoženjske razmere, ali je bil že obsojen, pa obsodba še ni bila izbrisana,
kdaj in zakaj, in ali je in kdaj izrečeno kazen prestal, ali teče zoper njega postopek za
kakšno drugo kaznivo dejanje, če je mladoleten, pa tudi, kdo je njegov zakoniti
zastopnik.«.
76. člen
V 235. členu se v 1. točki besedilo »uradne ali vojaške tajnosti« nadomesti z
besedilom »tajnih podatkov«.
77. člen
Na koncu prvega odstavka 236. člena se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 6.
točka, ki se glasi:
»6) urednik, novinar ali avtor prispevka glede razkritja vira informacij, razen če je
razkritje nujno za preprečitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali za
preprečitev izvršitve kaznivega dejanja, za katerega je predpisana kazen treh ali več let
zapora ali kaznivega dejanja pridobivanja oseb, mlajših od petnajst let, za spolne
namene po 173.a členu, prikazovanja, posesti, izdelave in posredovanja
pornografskega gradiva po 176. členu ali zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic
po 257. členu Kazenskega zakonika.«.
Tretji odstavek 236. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Mladoletne osebe, ki glede na svojo starost in duševno razvitost ne more razumeti
pomena pravice, da ni dolžna pričati, ni dovoljeno zaslišati kot priče, razen če to
zahteva sam obdolženec ali če sodišče oceni, da je to v njeno največjo korist.«.
78. člen
V 237. členu se besedilo »ali če je bil zaslišan mladoletnik, ki ni mogel razumeti
pomena pravice, da ni dolžan pričati,« nadomesti z besedilom »ali če je bil v nasprotju
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s tretjim odstavkom 236. člena tega zakona zaslišana mladoletna oseba, ki ni mogla
razumeti pomena pravice, da ni dolžna pričati,«.
79. člen
V prvem odstavku 239. člena se za besedilom »navedba, da se vabi kot priča,« doda
besedilo »pouk o dolžnosti primerno opravičiti svoj izostanek (peti in šesti odstavek
193. člena),«.
80. člen
V tretjem odstavku 240. člena se za besedilom »dan, mesec in leto rojstva« dodata
vejica in beseda »EMŠO«, za besedilom »v 5.« pa se doda besedilo »in 6.«.
V četrtem odstavku se številka »14« nadomesti s številko »15«.
Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Zaslišanje priče, ki je oškodovanec s posebnimi potrebami po zaščiti, se glede na
njene osebne okoliščine lahko opravi s pomočjo strokovnjaka ustrezne stroke, navzoča
pa je lahko tudi oseba, ki jo priča sama izbere, razen če bi bilo to v nasprotju z interesi
uspešne izvedbe predkazenskega ali kazenskega postopka ali koristmi priče.«.
(6) Zaslišanje priče, ki je oškodovanec s posebnimi potrebami po zaščiti, se glede na
njene osebne okoliščine lahko opravi v posebej prilagojenih prostorih. Zaslišanje priče,
mlajše od 15 let, ki je bila oškodovanec kaznivega dejanja iz tretjega odstavka 65.
člena tega zakona, se opravi v posebej prilagojenih prostorih, razen če to ni potrebno
zaradi opravičljivih razlogov, ki jih mora sodišče posebej obrazložiti.«.
81. člen
V prvem odstavku 240.a člena se v 2. točki besedilo »uradno tajnost« nadomesti z
besedilom »podatke, ki zaradi interesov postopka niso javno dostopni«.
V tretjem, petem in šestem odstavku se besedilo »uradna tajnost« nadomesti z
besedilom »podatki, ki zaradi interesov postopka niso javno dostopni«.
82. člen
V prvem odstavku 244. člena se za besedilom »ne opraviči« črta vejica in doda
besedilo »(peti in šesti odstavek 193. člena),«.
V drugem odstavku se beseda »mesec« nadomesti z besedo »deset«.
83. člen
245. člen se spremeni tako, da se glasi:
»245. člen
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Ogled se opravi, kadar je za ugotovitev ali razjasnitev kakšnega pomembnega dejstva
v postopku potrebno neposredno opazovanje oziroma zaznavanje. Pri ogledu se lahko
uporabljajo tudi tehnična sredstva.«.
84. člen
Drugi odstavek 249. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je za določeno vrsto izvedenskega dela strokoven javni zavod ali če se da
izvedensko delo opraviti v okviru državnega organa, se tako delo, zlasti če je bolj
zamotano, zaupa praviloma takemu javnemu zavodu oziroma organu. Javni zavod
oziroma organ določi enega ali več strokovnjakov, ki naj to delo opravijo.«.
85. člen
V prvem odstavku 264. člena se za besedilom »ali ni« doda beseda »nujno«, na koncu
odstavka pa se doda besedilo, ki se glasi: »Pri pregledu je treba spoštovati telesno in
duševno celovitost poškodovanca.«.
86. člen
Za 264. členom se doda nov 264.a člen, ki se glasi:
»264.a člen
Za razgovor, ki ga izvedenec opravi z oškodovancem, se smiselno uporabljajo določbe
petega odstavka 65. člena tega zakona in šestega odstavka 240. člena tega zakona.«.
87. člen
Četrti odstavek 265. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če sodišče pošlje v zdravstveni zavod obdolženca, ki mu je odrejen pripor,
obvesti zavod o tem, zakaj je bil odrejen pripor, da zavod ukrene, kar je potrebno za
zagotovitev namena pripora. Sodišče obvesti zavod tudi o morebitnem podaljšanju ali
odpravi pripora.«.
88. člen
Na koncu prvega odstavka 284. člena se doda besedilo, ki se glasi: »Zahtevo lahko
poda le do razpisa predobravnavnega naroka.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zahtevo iz prejšnjega odstavka lahko predsednik senata poda tudi v primeru, če
je bil vložen ugovor zoper obtožnico. V tem primeru lahko zahtevo poda senatu
najkasneje ob predložitvi obdolženčevega ugovora senatu.«.
89. člen
V 285. členu se za besedilom »predobravnavni narok« črtata vejica in besedilo
»oziroma, ko je pretekel rok iz drugega odstavka prejšnjega člena«.
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90. člen
V prvem odstavku 285.a člena se na začetku beseda »Po« nadomesti z besedilom
»Najpozneje v dveh mesecih po«, na koncu odstavka pa se doda besedilo, ki se glasi:
»Če predsednik senata v določenem roku ne razpiše predobravnavnega naroka,
obvesti predsednika sodišča, iz katerih razlogov predobravnavnega naroka ni razpisal.
Predsednik sodišča ukrene, kar je potrebno, da se predobravnavni narok določi v
nadaljnjem roku največ dveh mesecev.«.
V tretjem odstavku se v 4. točki besedilo »da navede utemeljene razloge, zakaj jih ni
podal na tem naroku« nadomesti z besedilom »da ne gre za očitno zavlačevanje ali
zlorabo pravic«.
91. člen
V četrtem odstavku 288. člena se za besedo »obtožbo« črta pika in doda besedilo »ter
da bo v tem primeru imel možnost vrnitve v prejšnje stanje (drugi odstavek 61. člena in
62.a člen).«, na koncu odstavka pa se za besedilom »umaknil predlog za pregon« črta
pika in doda besedilo »ter da bo v tem primeru imel možnost vrnitve v prejšnje stanje
(prvi odstavek 61.a člena in 62.a člen)«.
V petem odstavku se na koncu odstavka črta pika in doda besedilo »ter da bosta v
tem primeru imela možnost vrnitve v prejšnje stanje (drugi odstavek 58. člena, drugi
odstavek 62. člena in 62.a člen).«.
92. člen
V 295. členu se besedilo »obtoženca ali oškodovanca« nadomesti z besedilom
»obtoženca, oškodovanca ali priče«.
93. člen
V prvem odstavku 296. člena se beseda »in« nadomesti z vejico, na koncu besedila
se črta pika in doda besedilo »in osebo, ki jo izbere oškodovanec.«.
94. člen
Tretji odstavek 301. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V sodni dvorani so v okviru izvrševanja pravice javnosti sojenja izjemoma
dovoljena snemanja glavnih obravnav. Predsednik sodišča lahko dovoli snemanje na
posamezni glavni obravnavi, senat na glavni obravnavi pa lahko iz opravičenih
razlogov, zlasti spoštovanja domneve nedolžnosti in pravic drugih oseb, odloči, da se
posamezni deli glavne obravnave ne snemajo. Snemanje se dovoli in izvaja v skladu s
pravili sodnega reda.«.
95. člen
V tretjem odstavku 314. člena se beseda »sodišča« nadomesti z besedo »e-sodstvo«.
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V šestem odstavku se beseda »sodišča« nadomesti z besedo »e-sodstvo«.
96. člen
Peti odstavek 315. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Zapisnik, izdelan v elektronski obliki, podpiše predsednik senata z elektronskim
podpisom. Zapisnik podpiše tudi zapisnikar, če je sodeloval pri njegovi sestavi. Podpisa
nista obvezna, če se podatki o datumu zapisnika v elektronski obliki ter podatki o
zapisnikarju, ki ga je sestavil, in o sodniku, ki je vodil zapisnik, samodejno evidentirajo
v informacijskem sistemu e-sodstvo.«.
97. člen
V tretjem odstavku 331. člena se beseda »štirinajst« nadomesti z besedo
»osemnajst«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Neposredno zaslišanje oseb, mlajših od 15 let, ki so bile oškodovanci kaznivih
dejanj iz tretjega odstavka 65. člena tega zakona, na glavni obravnavi ni dopustno.
Sodišče mora v teh primerih odločiti, da se prebere zapisnik o prejšnjem zaslišanju teh
oseb. Če je potrebno, ravna sodišče enako tudi glede drugih mladoletnih
oškodovancev in glede oškodovanca s posebnimi potrebami po zaščiti.«.
98. člen
339. člen se spremeni tako, da se glasi:
»339. člen
(1) Zapisnike o ogledu zunaj glavne obravnave, o hišni ali osebni preiskavi,
prepoznavi oseb, predmetov ali kraja storitve in o zasegu stvari ter listine, knjige,
spise in druga pisanja, ki se uporabijo kot dokaz, na glavni obravnavi zaradi
ugotovitve vsebine preberejo stranke oziroma upravičeni predlagatelji izvedbe
posameznega dokaza ali predsednik senata, če gre za izvedbo dokaza po uradni
dolžnosti. Predsednik senata lahko odredi, da se reproducira zvočni ali slikovni
posnetek opravljanja preiskovalnega dejanja. Pisanja, ki pomenijo dokaz, se po
možnosti predložijo v izvirniku.
(2) Predsednik senata lahko odredi, da osebe iz prejšnjega odstavka vsebino
pisanj na kratko povzamejo ali pisanj ne preberejo, če se je senat seznanil z
besedilom pisanj, drugi pa so z razpoložljivostjo pisanj v spisu imeli možnost, da
to storijo. Vselej se prebere predhodni zapisnik o zaslišanju priče ali izvedenca,
če je to potrebno zaradi obuditve spomina ali razjasnitve protislovij in predhodni
zapisnik o zaslišanju obtoženca, če je to potrebno zaradi izvedbe dokaza o
priznanju krivde ali razjasnitve protislovij. Če upravičeni tožilec, obtoženec ali
zagovornik nemudoma vloži ugovor na odredbo predsednika senata, da se v
skladu s določbami tega člena vsebina pisanj na kratko povzame ali, da se
pisanja ne preberejo, odloči senat. V zapisnik se vnese odredba predsednika

50

senata, ugotovitev, da se je senat z besedilom pisanja seznanil, drugi pa so z
razpoložljivostjo pisanj v spisu imeli možnost, da to storijo, da je bila dana
možnost ugovora in sam ugovor.
(3) Predmeti, ki utegnejo pripomoči k razjasnitvi stvari, se lahko med glavno
obravnavo pokažejo obtožencu, po potrebi pa tudi pričam in izvedencem.«.«.
99. člen
V 341. členu se za besedilom »325.,« doda besedilo »petega odstavka 331.,«.
100. člen
Tretji odstavek 359. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sodišče lahko v sodbi odloči tudi o načinu izvršitve kazni.«.
101. člen
Tretji odstavek 363. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sodbo, ki se izda v fizični obliki, lastnoročno podpiše predsednik senata. Sodbo, ki
se izda v elektronski obliki, podpiše predsednik senata s svojim elektronskim
podpisom.«.
V šestem odstavku se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »v
vsakem primeru pa, če je bila izrečena pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom in
določenim navodilom prepovedi približevanja žrtvi (7. točka tretjega odstavka 65. člena
Kazenskega zakonika) ali če je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi približevanja ali
komuniciranja z žrtvijo (4. točka 69. člena Kazenskega zakonika).«.
102. člen
V prvem odstavku 366. člena se beseda »petnajstih« nadomesti s številko »30«.
103. člen
Četrti odstavek 367. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Oškodovanec sme izpodbijati sodbo, s katero je sodišče zavrnilo obtožbo (357.
člen), oprostilo obtoženca obtožbe (358. člen), sodbo, s katero je sodišče obtoženca
spoznalo za krivega, pa sme izpodbijati le glede odločbe o premoženjskopravnem
zahtevku (7. točka prvega odstavka 359. člena), objavi pravnomočne sodbe in odločbe
o stroških. Če je državni tožilec prevzel pregon od oškodovanca kot tožilca (drugi
odstavek 63. člena), se sme oškodovanec pritožiti iz vseh razlogov, iz katerih se sme
izpodbijati sodba (370. člen).«.
104. člen
V 376. členu se beseda »osmih« nadomesti s številko »15«.
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105. člen
V tretjem odstavku 377. člena se na koncu odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Sodnik poročevalec z vsebino pridobljenega gradiva seznani vse stranke in
zagovornike ter oškodovanca, ki se je pritožil zoper sodbo in jim določi rok, v katerem
se lahko izjavijo o gradivu. Po tem odstavku lahko postopa tudi senat na seji ali
obravnavi.«.
106. člen
Prvi odstavek 378. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sodišče o seji obvesti vse stranke, zagovornike in oškodovanca, ki se je pritožil
zoper sodbo, če katerikoli izmed njih zahteva, da je o seji senata obveščen ali če
predsednik senata oziroma senat oceni, da je njihova navzočnost na seji koristna za
razjasnitev stvari.«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Sejo senata vodi predsednik senata. Seja se začne s poročilom sodnika
poročevalca o stanju stvari in predstavitvijo pritožb, ki se bodo obravnavale. Če je
stranka ali oškodovanec, ki je vložil pritožbo, na seji navzoč, predstavi glavne poudarke
vložene pritožbe, nasprotna stranka pa lahko poda odgovor na pritožbo. Senat lahko
zahteva od strank in oškodovanca, ki so navzoči na seji, potrebna pojasnila glede na
njihove navedbe in v zvezi z navedbami v pritožbi ter v odgovoru na pritožbo. Strankam
in oškodovancu se lahko na njihov obrazložen predlog dovoli, da v dopolnitev
pritožbenih navedb preberejo posamezne spise ali listine iz spisa oziroma da se
vpogleda v določeno spisovno gradivo. Po zaključenih nastopih strank predsednik
senata naznani, da je seja končana in se senat umakne k posvetovanju in glasovanju.
(4) Če stranke ali oškodovanec, ki se je pritožil zoper sodbo, ki so bili v redu obveščeni,
ne pridejo, to ni ovira, da senat ne bi imel seje. Če obtoženec ali oškodovanec ki se je
pritožil zoper sodbo, ni sporočil sodišču spremembe prebivališča ali naslova, ima senat
lahko sejo, čeprav obtoženec ali oškodovanec o njej ni bil obveščen.«.
Osmi in deveti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(8) Če je sodišče druge stopnje opravilo sejo senata, o kateri so bile stranke in
oškodovanec, ki se je pritožil zoper sodbo, v redu obveščeni, razglasitev odločitve pa je
bila odložena, o dnevu in kraju razglasitve ni potrebno ponovno obveščati strank in
oškodovanca, ki na seji niso bil navzoči.
(9) Sklepi iz 389. in 390. člena tega zakona se smejo izdati tudi brez obvestila strank in
oškodovanca, ki se je pritožil zoper sodbo, o seji senata.«.
107. člen
Za tretjim odstavkom 381. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če so bile na seji senata, na kateri je bilo odločeno, da se opravi obravnava,
navzoče vse stranke in zagovorniki, o seji pa je bil obveščen tudi oškodovanec, se
obravnava začne z zaslišanjem obtoženca.«.
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Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
108. člen
V prvem odstavku 398. člena se:
- na koncu 3. točke pika nadomesti s podpičjem in
- za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4) če je sodišče druge stopnje s sodbo tretji osebi vzelo predmet (drugi odstavek 73.
člena Kazenskega zakonika) ali premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem
(75., 77.a in 77.b člen Kazenskega zakonika) ali če je pravni osebi s sodbo izreklo
odvzem premoženjske koristi (77. člen Kazenskega zakonika).«.
109. člen
Četrti odstavek 399. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zoper sklep vrhovnega sodišča je dovoljena pritožba le, kadar se z njim odredi
pripor (četrti odstavek 394. člena in drugi odstavek 398. člena tega zakona) ali kadar
se z njim izreče denarna kazen zaradi žaljive izjave (prvi, tretji in peti odstavek 78.
člena).«.
110. člen
V drugem odstavku 400. člena se beseda »osmih« nadomesti s številko »15«.
111. člen
V prvem odstavku 403. člena se besedilo »četrti in peti odstavek 377. člena«
nadomesti z besedilom »tretji in četrti odstavek 377. člena«.
112. člen
Peti odstavek 407. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Novo sodbo izda izvenobravnavni sodnik na predlog državnega tožilca, če je tekel
postopek na njegovo zahtevo ali obsojenca. Če je predlog podal državni tožilec,
izvenobravnavni sodnik pred izdajo nove sodbe zasliši obsojenca. Če je predlog podal
obsojenec, izvenobravnavni sodnik pred izdajo nove sodbe posreduje predlog
državnemu tožilcu, ki se lahko do njega opredeli v roku osem dni.«.
113. člen
V 416. členu se za besedo »sodba« črtata vejica in besedilo »ali na podlagi odločbe
Evropskega sodišča za človekove pravice, ki se nanaša na kakšen razlog za obnovo
kazenskega postopka«.
114. člen
V četrtem odstavku 420. člena se za besedilom »zoper pravnomočno odločbo o
odreditvi pripora,« doda besedilo »razen v primeru, ko je pripor odredilo vrhovno
sodišče (četrti odstavek 394. člena in drugi odstavek 398. člena),«.
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115. člen
V drugem odstavku 421. člena se na koncu doda besedilo »Vrhovni državni tožilec
lahko predlaga, da se zahteva za varstvo zakonitosti, ki jo je vložila druga oseba,
zavrne kot očitno neutemeljena. Izvod obrazloženega predloga se pošlje nasprotni
stranki, ki lahko v osmih dneh od prejema nanj odgovori.«.
V tretjem odstavku se črta zadnji stavek.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če je s sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice ugotovljena kršitev
človekove pravice ali temeljne svoboščine iz Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin oziroma njenih protokolov, ki se nanaša na pravnomočno sodno
odločbo, se rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti šteje od dneva dokončnosti
sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice.«.
116. člen
425. člen se spremeni tako, da se glasi:
»425. člen
(1) Vrhovno sodišče zavrne s sodbo zahtevo za varstvo zakonitosti kot neutemeljeno,
če ugotovi, da ni podana kršitev zakona, na katero se sklicuje vložnik v svoji zahtevi ali
če je zahteva za varstvo zakonitosti vložena zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve
dejanskega stanja.
(2) Vrhovno sodišče zavrne zahtevo za varstvo zakonitosti s sodbo s skrajšano
obrazložitvijo, če na podlagi obrazloženega predloga vrhovnega državnega tožilca
soglasno ugotovi, da je očitno neutemeljena (drugi odstavek 421. člena). Skrajšana
obrazložitev vsebuje navedbo razlogov za očitno neutemeljenost.«.
117. člen
Za 427. členom se doda nov 427.a člen, ki se glasi:
»427.a člen
Kadar vrhovno sodišče odloča o zahtevi za varstvo zakonitosti, pa ne gre za odločanje
po četrtem odstavku 420. člena tega zakona, za obrazložitvijo odločbe navede izid
glasovanja in imena in priimke vrhovnih sodnikov, ki so glasovali za odločitev, ter
imena in priimke vrhovnih sodnikov, ki so dali ločena mnenja.«.
118. člen
V drugem odstavku 445.a člena se v 1. točki za besedilom »ki jo je povzročil s
kaznivim dejanjem,« doda besedilo »pogojno obsodbo z varstvenim nadzorstvom«.
119. člen
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V drugem odstavku 495. člena se za besedilom »nadaljevanja zdravljenja« doda
besedilo »ali posebne zaščite in varstva«.
120. člen
Na koncu prvega odstavka 496. člena se doda besedilo, ki se glasi: »Pri ustavitvi
ukrepa se smiselno uporablja drugi odstavek prejšnjega člena, če to dopuščajo
okoliščine.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Odločitve iz prejšnjega odstavka sprejme izvenobravnavni sodnik. Sodnik pred
odločitvijo po potrebi razpiše narok, o katerem obvesti državnega tožilca in
zagovornika, in zasliši storilca, če je to potrebno in če storilčevo stanje to dopušča.«.
121. člen
V tretjem odstavku 502.b člena se besedilo »tri mesece« nadomesti z besedilom »šest
mesecev«, za besedo »obtožnice« se doda besedilo »do izvršitve pravnomočne
sodbe«, besedilo »šestih mesecev« pa se nadomesti z besedilom »enega leta«.
V četrtem odstavku se besedilo »enega leta« nadomesti z besedilom »dveh let«.
122. člen
Na koncu prvega odstavka 506. člena se doda besedilo, ki se glasi: »V postopku
preklica pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom se smiselno uporabljajo določbe
tega člena, če to dopuščajo okoliščine pa tudi drugega odstavka 495. člena tega
zakona.«.
V drugem odstavku se besedilo »Sodnik, ki je za to določen,« nadomesti z besedilom
»Izvenobravnavni sodnik«, za besedo »odločitev« pa se črtata vejica in besedilo
»nakar pošlje spise senatu (šesti odstavek 25. člena)«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Nato izvenobravnavni sodnik po potrebi razpiše narok, o katerem obvesti tožilca,
obsojenca in oškodovanca. Če stranke in oškodovanec, ki so bili v redu obveščeni, ne
pridejo, ali če se obsojenec očitno izmika ali ne želi priti na narok, to ni ovira za
sprejem odločitve.
(4) Če izvenobravnavni sodnik ugotovi, da obsojenec ni izpolnil obveznosti, ki mu je
bila naložena s sodbo, izda sodbo, s katero pogojno obsodbo prekliče in izreče kazen
ali določi nov rok za izpolnitev obveznosti ali v pogojni obsodbi določeno obveznost
nadomesti z drugo ustrezno, zakonsko določeno obveznostjo, ali pa odpravi ta pogoj.
Če pa spozna, da ni podlage za nobeno od teh odločb, postopek za preklic pogojne
obsodbe ustavi s sklepom.«.
123. člen
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V drugem odstavku 506.a člena se črta beseda »lahko«.
124. člen
510. člen se črta.
125. člen
V tretjem odstavku 511. člena se besedilo »Sodnik, ki je za to določen,« nadomesti z
besedilom »Izvenobravnavni sodnik«.
V petem odstavku se besedilo »pošlje sodnik spise z obrazloženim predlogom senatu
(šesti odstavek 25. člena)« nadomesti z besedilom »o prošnji odloči izvenobravnavni
sodnik«.
126. člen
V prvem odstavku 513. člena se za besedilom »prepovedi opravljanja poklica« dodata
vejica in besedilo »prepovedi približevanja ali komuniciranja z žrtvijo kaznivega
dejanja«, za besedilom »četrti odstavek 71.« pa se dodata vejica in besedilo »šesti
odstavek 71.a«.
V drugem odstavku se besedilo »Sodnik, ki je za to določen,« nadomesti z besedilom
»Izvenobravnavni sodnik«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Po poizvedbah in po zaslišanju državnega tožilca, če je tekel postopek na
njegovo zahtevo, pri postopku za prenehanje varnostnega ukrepa prepovedi
približevanja ali komuniciranja z žrtvijo kaznivega dejanja (šesti odstavek 71.a člena
Kazenskega zakonika) pa tudi po zaslišanju oškodovanca o prošnji odloči
izvenobravnavni sodnik. Če oškodovanec, ki je bil v redu vabljen, ne pride, to ni ovira
za sprejem odločitve.«.
V petem odstavku se črta beseda »senata«.
127. člen
518. člen se spremeni tako, da se glasi:
»518. člen
Kadar gre za kazniva dejanja ponarejanja denarja, neupravičene proizvodnje in
prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi
sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, omogočanje uživanja prepovedanih drog
ali nedovoljenih snovi v športu, spravljanja v suženjsko razmerje, trgovine z ljudmi,
pridobivanja oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene, prikazovanja, izdelave,
posesti in posredovanja pornografskega gradiva ali za kakšno drugo kaznivo dejanje,
glede katerega je po mednarodnih pogodbah dogovorjena centralizacija podatkov,
mora organ, pred katerim teče kazenski postopek, brez odlašanja poslati policiji
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podatke o kaznivem dejanju in storilcu, sodišče prve stopnje pa tudi pravnomočno
sodbo.«.
128. člen
Na koncu prvega odstavka 522. člena se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 14.
točka, ki se glasi:
»14. da ne obstaja verjetnost, da bi bila oseba, katere izročitev se zahteva, v državi
prosilki mučena, da bi se z njo nečloveško ali ponižujoče ravnalo oziroma bi se jo na ta
način kaznovalo.«.
129. člen
V sedmem odstavku 524. člena se črta podpičje, besedilo »nato pa zahteva od njega,
naj navede, kar ima povedati v svoj zagovor.« pa se nadomesti z besedilom »in ga
pouči, da se ni dolžan zagovarjati, lahko pa navede, kar ima povedati v svoj zagovor.«.
130. člen
V tretjem odstavku 525. člena se za besedilom »Preiskovalni sodnik izpusti tujca,«
doda besedilo »če mu je priznana mednarodna zaščita,«.
131. člen
Drugi odstavek 526. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Po opravljenem poizvedovanju pošlje preiskovalni sodnik morebitne pridobljene
dokaze skupaj s svojim mnenjem tujcu, njegovemu zagovorniku, če ga ima in
državnemu tožilcu, da se v roku, ki ne sme biti krajši od osmih dni, o njem izjavijo. Po
izteku roka pošlje preiskovalni sodnik poizvedovalne spise s svojim mnenjem in izjavo
tujca ter državnega tožilca, če sta jo podala, senatu (šesti odstavek 25. člena).«.
132. člen
V četrtem odstavku 529.a člena se za besedilom »iz 1. do 12.« doda besedilo »in
14.«.
V petem odstavku se za besedilom »iz 1. do 12.« doda besedilo »in 14.«.
133. člen
Tretji odstavek 530. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Minister, pristojen za pravosodje, ne dovoli izročitve tujca, če mu je priznana
mednarodna zaščita ali če gre za politično ali vojaško kaznivo dejanje.«.
134. člen
Za 530. členom se doda nov 530.a člen, ki se glasi:
»530.a člen
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(1) Zoper odločbo ministra za pravosodje, s katero je bilo odločeno o izročitvi tujca,
katerega izročitev se zahteva, je mogoče vložiti tožbo na upravno sodišče. Tožba se
vloži v 15 dneh od vročitve odločbe.
(2) Upravno sodišče o tožbi zoper odločbo o izročitvi odloči v 60 dneh, če je zoper
tujca odrejen pripor po 524. členu tega zakona, pa v 30 dneh od vložitve tožbe.
(3) V postopku sodnega varstva zoper odločbo ministra za pravosodje o izročitvi se
uporablja zakon, ki ureja upravni spor, če s tem zakonom ni drugače določeno.«.
135. člen
Drugi odstavek 539. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Preden vloži pri sodišču tožbo za povrnitev škode, se mora upravičenec iz
prejšnjega člena s svojo zahtevo obrniti na državno odvetništvo, da se z njim
sporazume o obstoju škode ter o vrsti in višini odškodnine, v skladu z določbami o
predhodnem postopku iz zakona, ki ureja državno odvetništvo.«.
136. člen
V prvem odstavku 540. člena se beseda »pravobranilstvo« nadomesti z besedo
»odvetništvo«, beseda »oškodovanec« pa se nadomesti z besedilom »upravičenec iz
538. člena tega zakona«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
137. člen
V prvem odstavku 541. člena se beseda »oškodovančevo« črta, beseda
»oškodovanec« pa se nadomesti z besedilom »upravičenec iz 538. člena tega
zakona«.
V drugem odstavku se beseda »oškodovanca« nadomesti z besedilom »upravičenca
iz 538. člena tega zakona«, beseda »oškodovanec« pa se nadomesti z besedilom
»upravičenec iz 538. člena tega zakona«.
138. člen
V tretjem odstavku 546. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če pristojni
organ ne upošteva dobe, priznane po prvem odstavku tega člena, lahko upravičenec iz
prvega odstavka tega člena zahteva, naj sodišče (prvi odstavek 540. člena) ugotovi, da
mu je ta čas po zakonu priznan.«.
139. člen
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V prvem odstavku 551. člena se besedilo »ministrstvo, pristojno za notranje zadeve«
nadomesti z besedo »policija«.
PREHODNE DOLOČBE IN KONČNA DOLOČBA
140. člen
33.a člen zakona se ne uporablja za kazniva dejanja, za katera so bili obtožni akti
vloženi pred začetkom uporabe tega zakona. Postopki, ki so začeti na podlagi teh
obtožnih aktov, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
141. člen
(1) Pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje ministra, pristojnega za pravosodje, za
opravljanje vročanja in so vpisane v register pooblaščenih vročevalcev, ki ga vodi
ministrstvo, pristojno za pravosodje v skladu s Pravilnikom o delovanju oseb, ki
opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 104/10,
35/13, 63/16 in 10/17 – ZPP-E), prenehajo opravljati dejavnost vročanja za sodišča z
dnem začetka uporabe tega zakona.
(2) Spremenjena 1. točka drugega odstavka 92. člena zakona se ne uporablja za
obračun in povrnitev stroškov pooblaščenih vročevalcev, ki niso detektivi in izvršitelji in
jim je sodišče odredilo vročitev pred začetkom uporabe tega zakona po določbah
Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154
in 1/19 – skl. US). V primerih iz prejšnjega stavka se stroški obračunajo in povrnejo po
dosedanjih predpisih. Če pooblaščeni vročevalci, ki niso detektivi in izvršitelji, do
začetka uporabe tega zakona še niso opravili vročitve, nevročena pisanja vrnejo
sodišču.
(3) Z dnem začetka uporabe tega zakona se ukine register pooblaščenih vročevalcev,
ki ga ministrstvo upravlja na podlagi Pravilnika o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje
v kazenskem in pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 104/10, 35/13, 63/16 in 10/17 –
ZPP-E).
(4) Z dnem ukinitve registra iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za pravosodje
izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da je pooblaščenemu vročevalcu
prenehalo dovoljenje za opravljanje dejavnosti vročanja. Identifikacijske kartice
(izkaznice), ki so bile izdane pooblaščenim vročevalcem, se štejejo za neveljavne.
(5) Pooblaščeni vročevalec mora v 15 dneh po dokončnosti odločbe iz prejšnjega
odstavka ministrstvu predati podatke v evidenci, ki jo je vodil v skladu z 8. členom
Pravilnika o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku
(Uradni list RS, št. 104/10, 35/13, 63/16 in 10/17 – ZPP-E), in podatke v evidenci, ki jo
je vodil na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje
vročanja, in o pravilih za njihovo delovanje (Uradni list RS, št. 32/00, 118/00, 22/02,
87/03 in 88/07) ter vrniti vse izkaznice, ki so bile izdane osebam, ki so pri njem
opravljale vročanje. Ministrstvo, pristojno za pravosodje prejete izkaznice komisijsko
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uniči. Za ta namen minister, pristojen za pravosodje, imenuje komisijo, ki o uničenju
sestavi zapisnik.
142. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda podzakonski predpis iz spremenjenega četrtega
in petega odstavka 117. člena zakona v petih mesecih od uveljavitve tega zakona.
143. člen
(1) Minister, pristojen za pravosodje, ob izpolnitvi tehničnih pogojev z odredbo določi
datum, od katerega je mogoče vročanje prek informacijskega sistema e-sodstva
neposredno na naslov za vročanje, ki je registriran v informacijskem sistemu e-sodstva
v skladu s tretjim odstavkom 117.a člena zakona.
(2) Minister, pristojen za pravosodje, ob izpolnitvi tehničnih pogojev z odredbo določi
datum, od katerega je mogoče vlaganje prošenj v elektronski obliki in vročanje potrdila
v varni elektronski predal v skladu s šestim odstavkom 143.a člen zakona.
144. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo
vročanje v kazenskem in pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 104/10, 35/13, 63/16
in 10/17 – ZPP-E) s tem, da se njegove določbe, s katerimi se določajo pravila za
delovanje pooblaščenih vročevalcev v kazenskem postopku, uporabljajo do začetka
uporabe tega zakona.
145. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporabljati se začne šest mesecev po njegovi uveljavitvi, razen spremenjenih in novih
določb 149.a člena, 149.b člena, 149.c člena, 149.č člena, 149.d člena, 149.e člena,
150.a člena, 150.b člena, 152. člena, 153. člena, prvega do četrtega odstavka in
šestega odstavka 154. člena, 156. člena in 156.a člena zakona, ki se začnejo
uporabljati tri mesece po uveljavitvi tega zakona, do tedaj pa se uporabljajo dosedanji
predpisi.

