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Vsebinski sklopi

Varstvo zaupnih podatkov in odvetniške zasebnost

Oškodovanec

Prikrit preiskovalni ukrepi in preiskovalna dejanja

Pravna sredstva

Drugo...
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A. Varstvo zaupnih podatkov in odvetniške zasebnosti

Primerljiva obravnava vseh kategorij zaupnih podatkov
Posebnost zaradi varstva odvetniške zasebnost
Odločba U-I-115/14-28, Up-218/14-45 z dne 21. 1. 2016

Načelna prepoved seznanitve policije/DT z zaupnimi podatki do odločitve sodišča

Izvenobravnavni sodnik
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... narok (222.a člen ZKP)
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... in zahteva za vrnitev podatkov (6. odst. 222.a člena ZKP)
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... nad: zahteva = ekvivalent pravnemu sredstvu (25 URS)

57. /.../ Kadar bi preiskovalni sodnik sam opravljal preiskovalno dejanje in tudi sam odločil o zasegu 
listn, spisov ali elektronskih naprav, bi to, da zoper njegovo odločitev ni predvideno pravno sredstvo, 
prav tako pomenilo poseg v 25. člen Ustave. Kadar pa preiskovalni sodnik opravo preiskovalnega 
dejanja prepust policiji in je tako ona tsta, ki odloči tudi o zasegu predmetov, pa je to, da zakonska 
ureditev ne določa sodne kontrole njene odločitve, poseg že v pravico do sodnega varstva iz prvega 
odstavka 23. člena Ustave. /.../ posega, ki v resnici odvzemata pravico do učinkovite pritožbe, s 
katero bi bilo mogoče zagotovit instančno presojo sodnih odredb, na podlagi katerih se izvajajo 
posegi v odvetniško zasebnost, oziroma sodno kontrolo odločitve policije o zasegu listn, spisov in 
elektronskih naprav, ni videt nobenega ustavno dopustnega cilja. Že zato je zakonodajalčeva 
opusttev v neskladju s 25. členom Ustave oziroma v ustreznem delu tudi s prvim odstavkom 23. 
člena Ustave. 
- odločba USRS št. U-I-115/14-28, Up-218/14-45 z dne 21. 1. 2016
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(Skoraj) absolutno varstvo: razmerja 235(2) ZKP
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...

1. Namenska razlaga: varstvo pravice do obrambe (z zagovornikom), varstvo 
privilegija zoper samoobtožbo

2. Izhodiščna vprašanja:
1. Ali / od kdaj status osumljenca in procesna jamstva? Merila obdolžitve, 
osredotočenje preiskovanja

2.  Kdaj status zagovornika? Predložitev pooblastla ali prvi stk zaradi obrambe 
v (pred)kazenskem postopku? Namenska razlaga
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Relatvno varstvo zaupnost podatkov: razmerja 236(4-6) ZKP
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...

1. korak: ali bi oseba prekršila dolžnost varovanja tajnost/zaupnost z izročitvijo podatkov?
Blanketna norma

a) Podatki morajo bit pridobljeni pri opravljanju poklica
b) Pravna/etčna pravila varstva zaupnost morajo prepovedovat posredovanje 
podatkov tretjim

2. korak: ustavna in zakonita podlaga za pridobitev podatkov (odredba, 164 ZKP) - 
prostovoljna izročitev podatkov ne pomeni avtomatčno odpovedi varstva zaupnost - ni 
legitmacije odpovedat se zaupnost

3. korak: ali obstajajo ovire za vrnitev podatkov? 65/III ZKP, 498 ZKP, odveza dolžnost 
varstva zaupnost
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... ravnanje z zaupnim gradivom / podatki

Zaseg listne / elektronske naprave

Pečatenje (222a ZKP) / Zavarovanje elektronskih podatkov (223a/7 ZKP)

Hramba - izvenobravnavni sodnik (222a/1 ZKP)

Narok (222a ZKP)

Vrnitev listn/podatkov: imetniku ali  DT/P
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... posebnost pri PPU (154/5 ZKP)
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... posebnost pri zasegu predmetov (220/2 ZKP)
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... posebnost zaradi varstva odvetniške zasebnost

Nova merila obrazloženost sodne odredbe, ki je podlaga za zaseg (220/6 ZKP, 
219a/2 ZKP)

Obrazloženost, določljivost, neizogibnost

Izjava odvetnika o zaupni naravi zaseženih listn, podatkov na elektronski napravi 
(220/7 ZKP)

Preiskava elektronske naprave v pristojnost sodišča (219a/8,9 ZKP)
Izvenobravnavni sodnik - pravila o izvedenstvu - preiskava v navzočnost 
imetnika, zagovornika, predstavnika OZS – ugovor: podatki iz 222a/1 ZKP – 
narok po 222a ZKP
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... problemi

1. Neusklajenost s 6/2 ZOdv: "Dolžnost [varovanja zaupnost podatkov] veže tudi 
druge osebe, ki delajo v odvetniški pisarni."

2. Mehanizem se ne uporablja za ukrepe pridobivanja/zavarovanja prometnih 
podatkov

Zaupnost novinarskega vira
Zaupnost opravljanja storitve odv. 
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B. Oškodovanec

Odločba Ustavnega sodišča RS št. Up-320/14-32, U-I-5/17-11 z dne 14. 9. 2017

Direktva 2012/29/E翽U E翽vropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 
določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev 
kaznivih dejanj ter o nadomesttvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ

D. E翽. Beloof: 
The Third Model of Criminal Process: 

The Victi Partciiatio Midel, 
Utah Law Review, 1999, str. 289 in sl.

16



... krepitev položaja oškodovanca

Zunaj kazenskega postopka

--> Zagotavljanje informacij in pomoči (Direktva, Poglavje 2) -->65a ZKP

Pri udeležbi v kazenskem postopku

--> Krepitev položaja oškodovanca kot procesnega subjekta (Direktva, Poglavje
3: Sodelovanje v kazenskem postopku + odločba US RS)

--> Krepitev zaščite oškodovanca zaradi kazenskega postopka (Direktva, 
Poglavje 4: Zaščita žrtev...)
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... širša opredelitev
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... individualna ocena potreb oškodovanca (143č ZKP)
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... oškodovanec s posebnimi potrebami po zaščit
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... pravica do presoje negatvnih odločitev o pregonu
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... okrepljen položaj zasebnega tožilca, oškodovanca - predlagatelja
pregona, oškodovanca kot tožilca

Podaljšan rok za vložitev zasebne tožbe, predloga za pregon (6 mes; 52/1 ZKP)

Podaljšan rok za prevzem kazenskega pregona (30 dni, 60/2 ZKP)

Ugodnejši položaj
oškodovanca, ki o
negatvni odločitvi DT ni bil
obveščen (60/4 ZKP;
subjektvni rok, vrnitev v
prejšnje stanje)
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... pravica oškodovanca do pritožbe (367/4 ZKP)
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... novela ZKP daje več, kot zahteva US RS?

"38. Oškodovancu mora bit v skladu s 25. členom Ustave dana možnost, da s 
pritožbo zahteva instančno presojo odločitev kazenskega sodišča prve stopnje o 
svojih procesnih pravicah, saj oškodovanec z izvrševanjem procesnih pravic varuje 
svoj pravno varovani interes v kazenskem postopku. Instančno sodišče ima torej 
dolžnost, da v okviru navedb oškodovanca o kršitvah njegovih procesnih pravic na 
njegovo zahtevo opravi vsebinsko instančno presojo odločitev o njegovih 
procesnih pravicah. /.../ To pa ne pomeni, da mora zakonodajalec oškodovancu 
zoper sodbo kazenskega sodišča prve stopnje zagotovit pritožbo v obliki 
popolnega pravnega sredstva /.../
- odločba Ustavnega sodišča RS št. Up-320/14-32, U-I-5/17-11 z dne 14. 9. 2017
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... vendar možne omejitve zaradi pravnega interesa?

"23. Oškodovanec z izvrševanjem procesnih pravic v kazenskem postopku v 
primeru kaznivih dejanj, kot so bila obravnavana v sprožilnem primeru te presoje, 
varuje tudi svoje osebno dostojanstvo (34. člen Ustave), v katero je bilo poseženo s
kaznivim dejanjem. Oškodovancu so torej z ZKP podeljene procesne pravice ne le 
zato, da vpliva na uveljavljanje svojega premoženjskega zahtevka, ampak tudi zato, 
da se v kazenskem postopku v zadostni meri zagotavlja spoštovanje njegovega 
osebnega dostojanstva kot žrtve kaznivega dejanja."
- prav tam
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... razširitev ukrepov za zaščito oškodovanca

178/4 ZKP Priča

Ošk. 65/III, 15-

Odstranitev obd. z zaslišanja

Prepoved navzočnost obd. pri zaslišanju
Navzočnost drugih oseb zaradi zaščite integritete

65 ZKP Mld. šk. 65/III

Mld. ošk., ošk. - 
žrtev nasilja, drugi 
ošk.

Oškodovanec

Obvezni pooblaščenec

Navzočnost zaupnika

Ukrepi za preprečitev nepotrebnih stkov z obd.
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... nad.

84 ZKP Ošk. 65/III 15- Obvezno snemanje zaslišanja

240 ZKP Mld. ošk.

Priča 15-

Ošk. s PP

Ošk. 65/III, 15-

Zaslišanje s pomočjo strokovnjaka

Navzočnost zaupnika

Zaslišanje s pomočjo strokovnjaka
Navzočnost zaupnika
Zaslišanje v prilagojenih prostorih

Obvezno zaslišanje v prilagojenih prostorih
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... nad. 

264a ZKP Osebe iz 65, 240 Smiselno enaki ukrepi pri razgovoru izvedenca z ošk.

331 ZKP Mld. priča

Ošk. 65/III 15-
Mld. ošk.
Ošk. s PP

Obvezna izključitev javnost

Prepoved neposrednega zaslišanja na glavni obravnavi

28



C. Prikrit preiskovalni ukrepi in preiskovalna dejanja

"Novi" prikrit preiskovalni ukrepi

IMSI lovilec (150a, 150b ZKP)

Preiskava elektronske naprave v omrežju (?)

Nova ureditev pridobivanja in zavarovanja prometnih, naročniških in uporabniških 
podatkov (149b - 149e ZKP)
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1. IMSI lovilec (150a, 150b ZKP)

30



... nad.: IMSI lovilec: poseg v 37 URS?

Prepoved pridobivanja podatkov o vsebini komunikacije...

... vendar: ali 37
URS varuje tudi
integriteto
omrežja? 

Operater kot komunikacijski partner?

IMSI lovilec z močnejšim signalom prepriča mobilni telefon, naj spremeni 
bazno postajo in pri tem nastopi kot bazna postaja operaterja
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... prikrita preiskava elektronske naprave?

"(1) Preiskava elektronskih in z njo povezanih naprav ter nosilcev elektronskih 
podatkov (elektronska naprava), vključno s preko omrežja povezanimi in 
dosegljivimi informacijskimi sistemi, kjer so shranjeni podatki, 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: /.../"
- 219a/1 ZKP

Informacijski sistem? "Omrežje"? Konvencija o kibernetski kriminalitet, 19. čl.
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... nad.: "omrežje"

4.      Elektronsko komunikacijsko omrežje so sistemi prenosa /.../ ki omogočajo 
prenos signalov po žicah, z radijskimi valovi, optčnimi ali drugimi 
elektromagnetnimi sredstvi, vključno s satelitskimi omrežji, fksnimi (vodovno in 
paketno komutranimi, vključno z internetom) in mobilnimi prizemnimi omrežji, 
električnimi kabelskimi sistemi, če se uporabljajo za prenos signalov, omrežji, ki se 
uporabljajo za radijsko in televizijsko radiodifuzijo ter z omrežji kabelske televizije 
ne glede na vrsto prenesenih informacij.
- 3(4) ZE翽Kom-1

Oddaljena preiskava povezane elektronske naprave. Posest povezane naprave se 
ne zahteva (več).
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... nad.: informacijski sistem

Informacijski sistem = "računalniški sistem", Konvencija o kibernetski kriminalitet, 
čl. 1

V tej konvenciji pomeni: 
a) »računalniški sistem« vsako napravo ali skupino med seboj povezanih ali 
soodvisnih naprav, od katerih ena ali več samodejno obdeluje podatke s pomočjo 
programa; /.../
- čl. 1, Konvencija...

34



... nad.: lokacija povezane naprave/podatkov

Pogodbenica lahko brez dovoljenja druge pogodbenice pride do:
a) javno dostopnih (odprta koda) shranjenih računalniških podatkov ne glede na 
to, kje so t podatki, ali
b) shranjenih računalniških podatkov ali prejme po računalniškem sistemu na 
svojem ozemlju shranjene računalniške podatke, ki so v drugi pogodbenici, če prva 
pogodbenica prejme zakonito in prostovoljno soglasje osebe, ki ima veljavno 
pooblastlo za razkritje podatkov pogodbenici s pomočjo računalniškega sistema. 
- čl. 32 Konvencije..., čezmejni dostop do shranjenih računalniških podatkov s 
soglasjem ali kadar so podatki javno dostopni
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... nad.: prikritost preiskave povezane naprave?

Je mogoče porabljat 219a/2 ZKP:

(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.
- 219a/2 ZKP
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... nad.

Var 1: 
imetnik podatkov na povezani el. napravi = imetnik/uporabnik zasežene el. 
naprave.

Var 2:
imetnik podatkov na povezani el. napravi = (tudi) druga oseba

"„uporabnik“ pomeni fzično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, 
ki so mu bili osebni podatki razkrit, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne."
- 9(4) Splošne uredbe o varstvu podatkov in 3(10) Direktva (E翽U) 2016/680
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... nad.

Imetnik podatkov = tudi druga oseba, ki podatke obdeluje (razkritje podatkov = 
condito sine qeua non obdelovanja podatkov)

Var 1: 
Dolžnost obveščanja imetnika - obdelovalca + predhodna zahteva za izročitev 
podatkov

Var 2:
Prikritost v razmerju do imetnika 
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2. Pridobivanje in zavarovanje prometnih in naročniških podatkov

Odziv na

Odločba USRS U-I-65/13 z dne 3.7.2014 

Konvencija o kibernetski kriminalitet, čl. 16

Sodba E翽SČP Benedik prot Sloveniji (operater), z močno navezavo na Delf AS prot 
E翽stoniji (ponudniki storitev) 
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... prikrito pridobivanje prometnih podatkov (149b ZKP)

Posameznik, na katerega se 
nanašajo podatki

Osumljenec, oškodovanec, osebe iz 149a/2

Postopek, odredba Predlog DT, pisna odredba PS, izjemoma ustna 

Zavezanec Operater (ZE翽Kom), ponudnik storitev informacijske družbe (ZE翽PT)

Katalog k.d. 149a/4 ZKP

Dokazni standard Razlogi za sum

Časovna omejitev Podatki, s katerim zavezanec razpolaga v času izdaje odredbe; 
ZE翽Kom - komercialne baze

Vsebinske omejitve Prometni podatki; ne vsebina

40



... prikrito zavarovanje in monitoring prometnih podatkov (149c ZKP)

Posameznik, na katerega se 
nanašajo podatki

Osumljenec, oškodovanec, osebe iz 149a/2, zak. uporabnik kom. 
sredstva, ki soglaša

Postopek, odredba Predlog DT, pisna odredba PS, izjemoma ustna 

Zavezanec Operater (ZE翽Kom), ponudnik storitev informacijske družbe (ZE翽PT)

Katalog k.d. Uradno pregonljiva KD, kazen zapora 1l+

Dokazni standard Razlogi za sum

Časovna omejitev 3m + 3m; ali za čas izvajanja ukrepov po 150 ZKP

Vsebinska omejitev Prometni podatki; lokacija le za dejanja 149a/4 ali ob soglasju; ne 
vsebina
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... prikrito pridobivanje naročniških podatkov (149č, ex 149b/3 ZKP)

Posameznik, na katerega se 
nanašajo podatki

Določen lastnik/uporabnik kom. sredstva oz. storitve infor. družbe

Postopek, odredba Pisna zahteva S, DT, P 

Zavezanec Operater (ZE翽Kom), ponudnik storitev informacijske družbe (ZE翽PT)

Katalog k.d. Uradno pregonljiva KD

Dokazni standard Razlogi za sum

Časovna omejitev /

Vsebinska omejitev Naročniški podatki, podatki o obstoju in vsebini pogodbenega razmerja; 
prepoved pridobivanja prometnih podatkov o določljivi komunikaciji, 
podatkov z obdelavo podatkov iz 149.b in 149.c člena tega zakona; prepoved 
pridobivanja vsebine kom.
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... zavarovanje podatkov v elektronski obliki (149e ZKP)

Posameznik, na katerega se 
nanašajo podatki

/

Postopek, odredba Pisna zahteva P ali DT, izjemoma ustna 

Zavezanec Imenik, uporabnik
Operater, ponudnik storitve informacijske družbe

Katalog k.d. 149a/4, 150/2

Dokazni standard Razlogi za sum

Časovna omejitev 30 dni + 30 dni oz. do prejema sodne odredbe za pridobitev 
podatkov

Vsebinska omejitev Podatki, ki se hranijo v elektronski obliki in jih je mogoče pridobit le 
na podlagi sodne odredbe
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... problemi?

1. neselektvnost pridobivanja/zavarovanja podatkov: 
Neuporabljivost 222a ZKP
Npr. 21/2 + 236/6 ZMed; 52 Kodeksa odvetniške etke

2. Prepričljivost razlikovanja 149b / 149c ZKP glede kataloga KD

3. Razmerje 149e - 223a/7 ZKP? Obveznost imetnika/lastnika – fz. os.?

4. Dokazni standard: je razumno razlikovanje 1) v razmerju do tajnega opazovanja, 
sledenja, 2) v razmerju do 150/1 ZKP?
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...

28. V takih okoliščinah – tudi če Direktva 2006/24, kot je razvidno iz njenih členov 
1(2) in 5(2), ne dovoljuje hrambe vsebine komunikacij in informacij, pregledanih s 
pomočjo elektronskega komunikacijskega omrežja – ni izključeno, da lahko hramba
zadevnih podatkov vpliva na uporabo komunikacijskih sredstev iz te direktve s 
strani naročnikov ali registriranih uporabnikov in, posledično, na njihovo 
uresničevanje svobode izražanja, zagotovljene s členom 11 Listne.
-  C-293/12 in C-594/12, 8.4.2014 ("Digital Rights Ireland")

(chilling efect - primerljivo z nadzorom el. kom)
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3. Rok hrambe podatkov, pridobljenih s PPU

(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 [...] ne vloži 
obtožnega akta nit ne predlaga, odredi ali izvede nobene aktvnost, 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. /.../
- 154/2 ZKP
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... problemi

1. instrukcijski rok ni združljiv z 38 URS
Ali je možna razlaga, ki omogoča trajno hrambo podatkov, pridobljenih s PPU? 
Gl. U-I-312/11 z dne 13.2.2014 (DNK)

2. neskladnost s členom 5 Direktve E翽U 2016/680?
"Države članice določijo ustrezne časovne roke za izbris osebnih podatkov ali 
za reden pregled potrebe po shranjevanju osebnih podatkov. Spoštovanje teh 
rokov se zagotovi s postopkovnimi ukrepi."
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4. Splošen trend: premik PPU onkraj predkazenskega postopka

"(2) Izjemoma se lahko tajno opazovanje odredi tudi zoper osebo, ki ni osumljenec,
če je mogoče utemeljeno sklepat, da bi opazovanje te osebe privedl [...] do 
prebivališča ali lokacije, kjer se nahaja oseba, zoper katero je bil odrejen pripor, 
hišni pripor, tralica ali odredba za privedbo, pa je pobegnila ali se skriva, in 
policist z drugimi ukrepi teh podatkov ne morejo pridobit oziroma bi bilo to 
povezano z nesorazmernimi težavami."
- 149a/2 ZKP

Glej 149b/1, 150b ZKP
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... razlaga?

Jezikovna razlaga

Uporabljivost tudi po koncu predkazenskega postopka, celo zaradi izvršitve kazni zapora?

Sistemska/namenska razlaga

Prikrit preiskovalni ukrepi =/ preiskovalna dejanja in so namensko vezani na 
predkazenski postopek
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5. Druge spremembe / dopolnitve glede drugih preiskovalnih dejanj / PPU

Noveliranje 156 ZKP - elektronski denar, virtualne valute

Širitev pristojnost ZOS v primeru nestrinjanja PS s predlogom DT (PPU, HP...)

Hišna preiskava: predlog DT; HP brez imetnika prostora...

Širitev kroga privilegiranih prič (novinarji itd. - 236/1(6) ZKP)

...
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... hišna preiskava brez navzočnost imetnika
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... 

1. Je ex ofcio postavljen odvetnik ekvivalent "zastopniku" v smislu 36 URS? Prim. 
družinski član, Up-3381/07 z dne 4.3.2010)

2. Domneva obstoja nevarnost odlašanja (odločba US RS št. Up-3381/07-15
4. 3. 2010, §16) ne zadošča, sicer izjema postane pravilo in izvotli 36/2 URS.

3. Dolžnost obrazložitve ustavnih pogojev za poseg v 36/2 URS v odredbi.

4. Določba izključuje prepusttev izvršitve policiji (172/3 ZKP). PS zainteresiran za 
uspešno izvedbo HP in ne ohranja več svoje garantne funkcije.
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Č. Pravna sredstva

Podaljšani pritožbeni rok in rok za odgovor na pritožbo (366, 376, 400 ZKP)

Okrepitev poizvedb sodnika poročevalca, pisna kontradiktornost (377/3 ZKP)

Prilagoditev pritožbene seje novemu položaju oškodovanca (378 ZKP)

Širitev pritožbe zoper sodbo 2. stopnje (OPK tretji osebi ali pravni osebi)
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... zahteva za varstvo zakonitost

Sodba s skrajšano obrazložitvijo (421/2, 425/2 ZKP)

Podaljšanje roka za vložitev ZVZ zoper sodbo VSRS na podlagi sodbe E翽SČP (421/4 
ZKP)

Ločena mnenja (?) (427a ZKP)
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D. Drugo - mehčanje prekluzije (285a idr. ZKP)

1. Vrnitev na stanje pred 2012 - enak učinek ima lahko že splošna prepoved 
zlorabe procesnih pravic (15 ZKP)

2. Ni (več) obrambinega bremena prepričevanja - dolžnost in breme sodišča (15 
ZKP)
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E翽. Drugo...

Širitev pravice do uporabe lastnega jezika (8 ZKP)

Pristojnost (zlast stvarna)

Zaostritev presoje opravičenih razlogov za izostanek obd., ošk. (64, 193 ZKP)

Denarna kazen (78 ZKP) – uskladitev z odločbo USRS

E翽-sodstvo
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… nad.

Vsebina ovadbe – navedba dokazov + legalizacija razkritja tajnih ali zaupnih 
podatkov (146/2 ZKP)
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... nad.

Pravica pregledat (ne prepisat) tajne podatke v spisu (128/6 ZKP)

Krepitev mehanizmov odvračanja pregona (izvršitev sporazuma - 161a ZKP, širitev 
nabora navodil - 162 ZKP)

Krepitev možnost posameznih preiskovalnih dejanj (165a ZKP)

Prepoved stkov obd. z določeno osebo (195a ZKP)

Uzakonitev instrumentalnega ogleda (245 ZKP)
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... nad.

Branje listn (339 ZKP)
Nepotrebna sprememba - enake učinke je mogoče doseči z drugačno razlago 
veljavnega ZKP

E翽kstradicijski postopek
Krepitev varstva - prepoved mučenja itd.
Upravni spor zoper odločbo ministra o izročitvi
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?
(primoz.gorkic@pf.uni-lj.si)
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