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                Zadeva: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku 
(ZKP-N); EVA: 2016-2030-0033 – strokovno usklajevanje

V prilogi vam v strokovno usklajevanje posredujemo Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), EVA: 2016-2030-0033, katerega priprava 
je v skladu z Zakonom o državni upravi1 v pristojnosti Ministrstva za pravosodje.

Predlog ZKP-N je pripravljen na podlagi predloga, ki je bil v prejšnjem mandatu najprej dne 20. 
9. 2017 sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, potem pa po vetu Državnega sveta 
Republike Slovenije pri ponovnem glasovanju dne 19. 10. 2017 ni dobil zahtevane absolutne 
večine. Novi predlog ZKP-N je okrepljen še z nekaterimi dodatnimi rešitvami. Tako se npr. jasno 
predpisuje obveznost sodišča, da pošlje pravnomočno sodbo pristojnim organom in institucijam 
zaradi uveljavitve pravnih posledic obsodbe, nadalje se zaradi varstva integritete otroka, ki je 
žrtev spolnega ipd. delikta, dopušča prisotnost tudi drugih oseb pri njegovem zaslišanju 
(naveden predlog je nastal na podlagi projekta Hiša za otroke), predvideno pa je tudi črtanje 
prepovedi zaslišanja mladoletne osebe, ki ne razume privilegija, da ji ni treba pričati, s čemer se 
olajšuje zlasti pregon prej navedenih kaznivih dejanj.

Če ste na predlog, ki je bil v strokovnem usklajevanju leta 2016, že podali svoje pripombe, pri 
katerih vztrajate, vas prosimo, da pri tem upoštevate tudi opredelitve ministrstva do teh pripomb 
iz prejšnjih krogov usklajevanj. Vrhovno državno tožilstvo prosimo, če nam pripombe posreduje 
v takšni obliki, da bodo poleg stališč VDT razvidne tudi pripombe posameznih okrožnih državnih 
tožilstev in Specializiranega državnega tožilstva.

Prosimo, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete v obliki sledi 
spremembam, in sicer najpozneje do 30. 11. 2018, za kar se vnaprej najlepše zahvaljujemo.

S spoštovanjem,

       mag. Nina Koželj
v.d. generalnega direktorja

Priloga:
- Predlog ZKP-N

                                                  
1 Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 –
ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16; ZDU.
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Seznam naslovnikov: 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije (urad.vsrs@sodisce.si)
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije (dtrs@dt-rs.si)
Odvetniška zbornica Slovenije (info@odv-zb.si)
Policija (gp.policija@policija.si)
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (info@varuh-rs.si)
Državno odvetništvo (urad@dodv-rs.si)
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (gp.ursiks@gov.si)
Informacijski pooblaščenec (gp.ip@ip-rs.si) 
Banka Slovenije (pr@bsi.si)
Slovensko sodniško društvo (sodnisko.drustvo@sodisce.si)
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (pf-dekanat@pf.uni-lj.si)
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (info.pf@uni-mb.si) 
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (info@evro-pf.si)
Inštitut za kriminologijo (inst.crim@pf.uni-lj.si)
Društvo poravnalcev Slovenije v kazenskih zadevah (mklanjscek@gmail.com)
Društvo državnih tožilcev Slovenije (mirjam.kline@dt-rs.si)
Društvo kriminalistov Slovenije (drustvokriminalistovslovenije@gmail.com)
Sodni svet (sodni.svet@sodisce.si) 
Državnotožilski svet (dts@dt-rs.si)  
Združenje občin Slovenije (info@zdruzenjeobcin.si) 


	947968E880D35D71C125833200373981_0.in.docx

		2018-10-26T12:06:25+0200
	Robert Golobinek


		2018-10-26T14:37:11+0200
	Nina Koželj




