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Republike Slovenije 

Z A K O N  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU (ZKP-J) 

1. člen 

V Zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
102/07 – ZSKZDČEU, 23/08 – ZBPP-B in 68/08) se prvi odstavek 137. člena spremeni tako, 
da se glasi:  

»(1) Če teče kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa, 
sme sodišče na obrazloženi predlog upravičenega tožilca odrediti, da se obdolžencu 
odvzame vozniško dovoljenje za čas, dokler traja postopek. Pred uvedbo kazenskega 
postopka zaradi kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa sme policija, ki opravlja 
ogled, vzeti vozniško dovoljenje tistemu, za katerega je podan utemeljen sum, da je storil to 
kaznivo dejanje in o tem izdati potrdilo, vendar mora vozniško dovoljenje skupaj z ovadbo v 
treh dneh poslati državnemu tožilcu. Ta pa ga mora v osmih dneh od prejema vrniti tistemu, ki 
mu je bilo odvzeto, ali ga poslati sodišču ter hkrati predlagati uvedbo kazenskega postopka in 
začasni odvzem vozniškega dovoljenja.«.  

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:  

»(2) O predlogu iz prejšnjega odstavka odloči sodišče s sklepom. Zoper sklep o odvzemu 
vozniškega dovoljenja lahko obdolženec v treh dneh od prejema sklepa vloži ugovor, ki ne 
zadrži izvršitve sklepa. Sodišče, ki je sklep izdalo, odloči o ugovoru na podlagi predloženega 
gradiva, lahko pa pred odločitvijo opravi poseben narok s strankama.«.  

Dosedanji drugi odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:  

»(4) Še pred koncem kazenskega postopka sodišče na predlog strank ali po uradni 
dolžnosti začasno odvzeto vozniško dovoljenje obdolžencu vrne, če ugotovi, da ni več 
pogojev za odvzem.«.  

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:  

»(3) Zoper sklep, s katerim je bilo odločeno o ugovoru, imata stranki pravico do pritožbe. 
Pritožba obdolženca zoper sklep, s katerim je bil ugovor zavrnjen, ne zadrži izvršitve sklepa o 
odvzemu vozniškega dovoljenja.«.  

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:  



»(5) Glede izvršitve ukrepa iz tega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
izvrševanje kazenskih sankcij, o prepovedi vožnje motornega vozila.«.  

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek. 

2. člen 

V deveti alineji 144. člena se podpičje nadomesti s piko in doda nov drugi stavek, ki se 
glasi: »Določbe tega zakona o zunajzakonski skupnosti veljajo tudi za registrirane istospolne 
partnerske skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti;«. 

3. člen 

Prvi odstavek 160.a člena se spremeni tako, da se glasi:  

»(1) Državni tožilec pri izvrševanju svojih pooblastil po tem zakonu lahko usmerja delo 
policije, delo članov skupne preiskovalne skupine (160.b člen) ter delo drugih pristojnih 
državnih organov in institucij s področij davkov, carin, finančnega poslovanja, vrednostnih 
papirjev, varstva konkurence, preprečevanja pranja denarja, preprečevanja korupcije, 
prepovedanih drog in inšpekcijskega nadzora, in sicer z obveznimi navodili, strokovnimi 
mnenji in predlogi za zbiranje obvestil ter izvedbo drugih ukrepov, za katere so pristojni, z 
namenom, da se odkrijeta kaznivo dejanje in storilec oziroma da se zberejo podatki, potrebni 
za njegovo odločitev o kazenskem pregonu.«.  

Dodajo se nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:  

»(2) V posameznih zadevah zahtevnih kaznivih dejanj, zlasti s področij gospodarstva, 
korupcije in organiziranega kriminala, ki so predmet predkazenskega postopka in ki terjajo 
dalj časa trajajoče, usmerjeno delovanje več organov in institucij iz prejšnjega odstavka, lahko 
vodja pristojnega državnega tožilstva po uradni dolžnosti ali na pisno pobudo policije s 
predstojniki posameznih organov in institucij iz prejšnjega odstavka ustanovi specializirano 
preiskovalno skupino.  

(3) Specializirano preiskovalno skupino vodi in usmerja pristojni državni tožilec, člane pa 
imenujejo predstojniki organov in institucij iz prejšnjega odstavka.  

(4) O ustanovitvi specializirane preiskovalne skupine, njeni sestavi, nalogah in načinu 
delovanja odloči vodja pristojnega državnega tožilstva s pisno odredbo po predhodnem 
soglasju predstojnikov organov in institucij iz drugega odstavka tega člena. V odredbi se 
določi tudi operativni vodja in njegove naloge operativnega vodenja. Izvod odredbe vodja 
pristojnega državnega tožilstva nemudoma posreduje generalnemu državnemu tožilcu.«.  

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedi »prejšnjega 
odstavka« nadomestita z besedilom »prvega odstavka tega člena«. 

4. člen 

V petem odstavku 199.a člena se na koncu doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Policija 
osebne in druge podatke obdolženca vnese v ustrezno evidenco po določbah zakona, ki ureja 
policijo.«.  

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:  

»(6) Če policija obdolženca brez dovoljenja iz tretjega odstavka tega člena zaloti zunaj 
kraja, določenega v sklepu, mu vzame prostost in ga brez odlašanja privede k 
preiskovalnemu sodniku. O odvzemu prostosti mora policija takoj obvestiti državnega tožilca. 
Ob privedbi policist sporoči preiskovalnemu sodniku, zakaj in kdaj je bila obdolženemu 
odvzeta prostost. Preiskovalni sodnik mora obdolženca brez odlašanja, najpozneje pa v 
štiriindvajsetih urah, odkar mu je bil pripeljan, zaslišati o okoliščinah kršitve ukrepa in odločiti, 
ali bo zoper obdolženca v skladu s četrtim odstavkom tega člena odredil pripor. Pri zaslišanju 
sta lahko navzoča državni tožilec in zagovornik. Če je že vložen obtožni akt, preiskovalni 
sodnik po zaslišanju obdolženca pošlje zadevo senatu okrožnega sodišča (šesti odstavek 25. 
člena) oziroma sodniku posamezniku pri okrajnem sodišču, ki mora najpozneje v 
oseminštiridesetih urah odločiti, ali bo zoper obdolženca v skladu s četrtim odstavkom tega 



člena odredil pripor. Do odločitve o priporu preiskovalni sodnik s sklepom odredi pridržanje, 
za katerega se smiselno uporabljajo določbe četrtega in petega odstavka 203. člena tega 
zakona. Če se zoper obdolženca, ki nima zagovornika, odredi pripor, se mu postavi 
zagovornik po uradni dolžnosti. Sklep o postavitvi zagovornika se vroči zagovorniku skupaj s 
sklepom o priporu.«.  

Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek. 

5. člen 

Za 219. členom se doda nov 219.a člen, ki se glasi: 

»219.a člen 

(1) Preiskava elektronskih in z njo povezanih naprav ter nosilcev elektronskih podatkov 
(elektronska naprava), kot so telefon, telefaks, računalnik, disketa, optični mediji in spominske 
kartice, se zaradi pridobitve podatkov v elektronski obliki lahko opravi, če so podani 
utemeljeni razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje in je podana verjetnost, da 
elektronska naprava vsebuje elektronske podatke:  

– na podlagi katerih je mogoče osumljenca ali obdolženca identificirati, odkriti ali prijeti ali 
odkriti sledove kaznivega dejanja, ki so pomembni za kazenski postopek, ali  

– ki jih je mogoče uporabiti kot dokaz v kazenskem postopku.  

(2) Preiskava se opravi na podlagi vnaprejšnje pisne privolitve imetnika ter policiji znanih in 
dosegljivih uporabnikov elektronske naprave, ki na njej utemeljeno pričakujejo zasebnost 
(uporabnik), ali na podlagi obrazložene pisne odredbe sodišča, izdane na predlog državnega 
tožilca. Če se preiskava opravi na podlagi odredbe sodišča, se izvod te odredbe pred 
začetkom preiskave izroči imetniku oziroma uporabniku elektronske naprave, ki naj se 
preišče.  

(3) Predlog in odredba o preiskavi elektronske naprave morata vsebovati:  

– podatke, ki omogočajo identifikacijo elektronske naprave, ki se bo preiskala;  

– utemeljitev razlogov za preiskavo;  

– opredelitev vsebine podatkov, ki se iščejo;  

– druge pomembne okoliščine, ki narekujejo uporabo tega preiskovalnega dejanja in 
določajo način njegove izvršitve.  

(4) Če se preiskava elektronske naprave odredi v odredbi za hišno ali osebno preiskavo, za 
izdajo tega dela odredbe in njeno izvršitev veljajo pogoji in postopki iz tega člena. V tem 
primeru tudi predlog za hišno ali osebno preiskavo poda državni tožilec.  

(5) Izjemoma, če pisne odredbe ni mogoče pravočasno pridobiti ter če obstaja neposredna 
in resna nevarnost za varnost ljudi ali premoženja, lahko preiskovalni sodnik na ustni predlog 
državnega tožilca odredi preiskavo elektronske naprave z ustno odredbo. O predlogu 
državnega tožilca in odredbi preiskovalni sodnik izdela uradni zaznamek. Pisna odredba mora 
biti izdana najpozneje v dvanajstih urah po izdaji ustne odredbe, sicer policija, ki je odredbo 
izvršila, zapisniško uniči ali izbriše shranjene ali kopirane podatke in o tem v osmih dneh 
obvesti preiskovalnega sodnika, državnega tožilca in imetnika oziroma uporabnika 
elektronske naprave, če je znan.  

(6) Imetnik oziroma uporabnik elektronske naprave mora omogočiti dostop do naprave, 
predložiti šifrirne ključe oziroma šifrirna gesla in pojasnila o uporabi naprave, ki so potrebna, 
da se doseže namen preiskave. Če noče tako ravnati, se sme kaznovati oziroma zapreti po 
določbi drugega odstavka 220. člena tega zakona, 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).  

(7) Preiskava se opravi tako, da se ohrani integriteta izvirnih podatkov in možnost njihove 
uporabe v nadaljnjem postopku. Preiskava mora biti opravljena na način, s katerim se v 



najmanjši možni meri posega v pravice oseb, ki niso osumljenci ali obdolženci, in varuje 
tajnost oziroma zaupnost podatkov ter ne povzroča nesorazmerna škoda.  

(8) Preiskavo opravi strokovno usposobljena oseba. O preiskavi se napravi zapisnik, ki med 
drugim obsega:  

– identifikacijo elektronske naprave, ki je bila pregledana;  

– datum ter uro začetka in konca preiskave oziroma ločeno za več preiskav, če preiskava ni 
bila opravljena v enem delu;  

– morebitne sodelujoče in navzoče osebe pri preiskavi;  

– številko odredbe in sodišče, ki jo je izdalo;  

– način izvedbe preiskave;  

– ugotovitve preiskave in druge pomembne okoliščine.  

(9) 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 zasežejo tudi ti. To se navede v zapisnik 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 vzeti. O uničenju se sestavi zapisnik.  

(10) Če v tem členu ni določeno drugače, se za odreditev in izvršitev odredbe o preiskavi 
elektronske naprave smiselno uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka 215. člena ter 
četrtega, petega in sedmega odstavka 216. člena tega zakona.  

(11) Če je bila preiskava elektronske naprave opravljena brez odredbe sodišča ali v 
nasprotju z njo ali brez pisne privolitve iz drugega odstavka tega člena, sodišče svoje odločbe 
ne sme opreti na zapisnik o preiskavi in na tako pridobljene podatke.«. 

6. člen 

Za 223. členom se doda nov 223.a člen, ki se glasi: 

»223.a člen 

(1) Če se zaseže elektronska naprava (prvi odstavek 219.a člena) zaradi oprave preiskave, 
se podatki v elektronski obliki zavarujejo tako, da se shranijo na drug ustrezen nosilec 
podatkov na način, da se ohrani istovetnost in integriteta podatkov ter možnost njihove 
uporabe v nadaljnjem postopku ali se izdela istovetna kopija celotnega nosilca podatkov, pri 
čemer se zagotovi integriteta kopije teh podatkov. Če to ni mogoče, se elektronska naprava 
zapečati, če je mogoče, pa samo tisti del elektronske naprave, ki naj bi vseboval iskane 
podatke.  

(2) Če je bila elektronska naprava zasežena brez odredbe sodišča in je bila zaradi 
zavarovanja podatkov izdelana njihova kopija, vendar sodišče v dvanajstih urah ni izdalo 
odredbe za preiskavo po petem odstavku 219.a člena tega zakona oziroma ni bila dana 
privolitev po drugem odstavku 219.a člena tega zakona, policija zapisniško trajno uniči 
izdelano kopijo in o tem v osmih dneh pisno obvesti preiskovalnega sodnika, državnega 
tožilca in imetnika oziroma uporabnika elektronske naprave, če je znan.  

(3) Imetnik, uporabnik, upravljavec ali skrbnik elektronske naprave oziroma tisti, ki ima do 
nje dostop, mora na zahtevo organa, ki jo je zasegel, takoj ukreniti, kar je potrebno in je v 
njegovi moči, da se onemogoči uničenje, spreminjanje ali prikrivanje podatkov. Če noče tako 
ravnati, se sme kaznovati oziroma zapreti po določbi drugega odstavka 220. člena tega 
zakona, 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).  

(4) Imetnika naprave se povabi, naj bo sam, njegov zastopnik, odvetnik ali strokovnjak 
navzoč pri zavarovanju podatkov po prvem odstavku tega člena. Če se ne odzove vabilu, če 



je odsoten ali če ni znan, se zavarovanje podatkov in izdelava istovetne kopije opravi v 
njegovi nenavzočnosti. Zavarovanje podatkov opravi ustrezno usposobljena oseba.  

(5) Pri zavarovanju podatkov se v zapisnik zapiše tudi kontrolna vrednost, oziroma se na 
drug ustrezen način v zapisniku zagotovi možnost naknadnega preverjanja istovetnosti in 
integritete zavarovanih podatkov. Izvod zapisnika se izroči osebi iz prejšnjega odstavka, ki je 
bila navzoča pri zavarovanju podatkov.  

(6) Zaseg in zavarovanje podatkov morata biti opravljena na način, s katerim se v najmanjši 
možni meri posega v pravice oseb, ki niso osumljenci ali obdolženci, in varuje tajnost oziroma 
zaupnost podatkov ter se ne povzroča nesorazmerna škoda zaradi nezmožnosti uporabe 
elektronske naprave.  

(7) Kopije zaseženih podatkov se hranijo, dokler je to potrebno za postopek. Elektronska 
naprava se hrani, dokler podatki niso shranjeni na način, ki zagotovi istovetnost in integriteto 
zaseženih podatkov, vendar ne več kakor tri mesece od dneva pridobitve. Če izdelava takšne 
kopije podatkov ni mogoča, se elektronska naprava ali del elektronske naprave, ki vsebuje 
iskane podatke, hrani, dokler je to potrebno za postopek, vendar ne več kakor šest mesecev 
od dneva pridobitve, razen če je bila zasežena elektronska naprava uporabljena za izvršitev 
kaznivega dejanja oziroma je sama elektronska naprava dokaz v kazenskem postopku.  

(8) Kopije podatkov, pridobljene v skladu z določbami tega člena, ki se ne nanašajo na 
kazenski pregon in za katere ni kakšnega drugega zakonskega razloga, da bi se smeli hraniti 
(498. člen), se izločijo iz spisa, če je to mogoče in se zapisniško uničijo, o čemer se v osmih 
dneh obvestijo preiskovalni sodnik, državni tožilec in imetnik elektronske naprave.«. 

7. člen 

V drugem odstavku 227. člena se črta besedilo »oziroma da se mu lahko ob pogojih, ki jih 
določa ta zakon, postavi zagovornik po uradni dolžnosti,«. 

8. člen 

Prvi, drugi in tretji odstavek 265. člena se spremenijo tako, da se glasijo:  

»(1) Psihiatrični pregled obdolženca se sme odrediti, če:  

– nastane sum, da ob storitvi kaznivega dejanja ni bil prišteven zaradi duševne motnje ali 
duševne manjrazvitosti ali je bila zaradi takšnega stanja ali zaradi kakšne druge trajne in hude 
duševne motenosti njegova prištevnost zmanjšana, ali  

– obstaja resen dvom, da se zaradi svojega duševnega stanja ne more udeleževati 
kazenskega postopka.  

(2) Če je po mnenju izvedenca psihiatrične stroke potrebno daljše opazovanje, se 
obdolženec pošlje na opazovanje v ustrezen zdravstveni zavod. Sklep o tem izda sodišče na 
predlog državnega tožilca po predhodnem zaslišanju zagovornika in obdolženca, če njegovo 
zdravstveno stanje to dopušča. Opazovanje sme trajati največ en mesec. V primeru iz prve 
alineje prejšnjega odstavka se sme opazovanje na obrazložen predlog državnega tožilca in 
po poprejšnjem mnenju izvedenca psihiatrične stroke ter po predhodnem zaslišanju 
zagovornika podaljšati še za največ en mesec. Pritožba zoper sklep, s katerim se ukrep 
podaljša, ne zadrži izvršitve sklepa.  

(3) Če izvedenec psihiatrične stroke ugotovi pri obdolžencu duševno motnjo, duševno 
manjrazvitost ali kakšno drugo trajno in hudo duševno motenost, določi njeno naravo, vrsto, 
stopnjo in trajnost ter da mnenje o tem, kako je ob storitvi kaznivega dejanja tako duševno 
stanje vplivalo na obdolženčevo prištevnost (29. člen kazenskega zakonika) ter kako še zdaj 
vpliva na njegovo pojmovanje in ravnanje; oziroma ali gre za tako duševno stanje, da se 
obdolženec ne more udeleževati kazenskega postopka, in koliko časa bo predvidoma trajala 
njegova procesna nesposobnost.«.  

V četrtem odstavku se besedi »preiskovalni sodnik« nadomestita z besedo »sodišče«.  

V petem odstavku se besedi »ob izdaji« nadomestita z besedama »pred izdajo«. 



9. člen 

Tretji odstavek 359. člena se črta.  

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek. 

10. člen 

V tretjem odstavku 421. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Obdolženec, 
zagovornik in osebe iz drugega odstavka 367. člena tega zakona smejo vložiti zahtevo za 
varstvo zakonitosti v treh mesecih oziroma, če gre za odločbo iz četrtega odstavka prejšnjega 
člena, v osmih dneh od zadnje vročitve pravnomočne sodne odločbe obdolžencu oziroma 
zagovorniku (četrti odstavek 120. člena).«. 

11. člen 

V drugem odstavku 435. člena se besedilo »senat (šesti odstavek 25. člena)« nadomesti z 
besedilom »sodišče druge stopnje«. 

12. člen 

V 87. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni 
list RS, št. 68/08) se v četrtem odstavku datum »1. 1. 2010« nadomesti z datumom »1. 
januarja 2011«. 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

13. člen 

Vlada Republike Slovenije v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Uredbo o 
sodelovanju državnega tožilstva in policije pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj 
(Uradni list RS, št. 52/04) z določbami tega zakona. 

14. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 713-01/09-25/19 

Ljubljana, dne 22. septembra 2009 
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Državni zbor  
Republike Slovenije  
dr. Pavel Gantar l.r.  
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