
 

Informacija o obdelavi osebnih podatkov 
v Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 

 
23. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj  
 

Zavodi za prestajanje kazni zapora, kot pristojni organi, obdelujejo podatke o obsojencih na 

prestajanju kazni zapora, o osebah, ki prestajajo kazen mladoletniškega zapora, o osebah 

na prestajanju nadomestnega zapora, pripornikih in sodno pridržanih osebah. Osebne 

podatke o mladoletnikih, zoper katere se izvršuje vzgojni ukrep  oddaje v  prevzgojni dom 

obdeluje prevzgojni dom. 

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij (Generalni urad) vodi centralno evidenco zaprtih 

oseb.  

 

1. Naziv in kontaktni podatki pristojnega organa 

Generalni urad, Beethovnova ul. 3, 1000 Ljubljana, tel: 01 300 56 70, e-naslov: 

gp.ursiks@gov.si 

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna, tel: 07 

346 66 00, e-naslov: zpkz-dob@gov.si, 

Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova ulica 16, 2000 Maribor, tel:  02 

290 96 10, e-naslov: zpkz-mb@gov.si 

Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova ulica 5, 1000 Ljubljana, tel: 01 

300 55 30, e-naslov: zpkz-lj@gov.si 

Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Na Grad 25, 1292 Ig, tel: 01 420 19 11, e-naslov:  

zpkz-ig@gov.si 

Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000 Koper, tel: 05 610 04 

70, e-naslov: zpkz-kp@gov.si 

Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 

3000 Celje, tel: 03 426 67 70, e-naslov: zpkz-ce@gov.si 

Prevzgojni dom Radeče, Pot na brod 23, 1433 Radeče, tel: 03-56-58-300, e-naslov: 

pd.radece@gov.si 

 

2. Kontaktni podatki  pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov pri 

pristojnem organu 

Generalni urad: dpo.ursiks@gov.si, tel.: 01 300 56 23  

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni: dpo-zpkzdob.ursiks@gov.si, tel.: 07 346 

66 00 



Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor: dpo-zpkzmb.ursiks@gov.si, tel.: 02 290 96 10 

Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana: dpo-zpkzlj.ursiks@gov.si, tel.: 01 300 55 30                 

Zavod za prestajanje kazni zapora Ig: zpkz-ig@gov.si, tel.: 01 420 19 11 

Zavod za prestajanje kazni zapora Koper: zpkz-kp@gov.si,  tel.: 05 610 04 70 

Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje: dpo-

zpmzkzcelje.ursiks@gov.si, tel.: 03 426 67 70 

Prevzgojni dom Radeče: dpo-pd.radece.ursiks@gov.si, tel.: 03 565 83 00 

 

3. Namen obdelave osebnih podatkov 

Zaradi uresničevanja zakonitega in strokovnega izvrševanja kazenskih sankcij in obveščanja 

oškodovancev zavod, v skladu z 31. členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni 

list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-

2, 109/12, 54/15, 11/18 in 200/20 – ZOOMTVI),  obdeluje podatke o obsojencih na 

prestajanju kazni zapora, o osebah, ki prestajajo kazen mladoletniškega zapora, o 

mladoletnikih, zoper katere se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom in o osebah na 

prestajanju nadomestnega zapora.  

Zaradi zagotavljanja varnosti, reda in discipline, ter uresničevanja drugih nalog v oddelku za 

forenzično psihiatrijo zdravstvenega zavoda, zavod na podlagi 41.c člena Zakona o 

izvrševanju kazenskih sankcij obdeluje podatke o osebah, zoper katere se izvršuje varnostni 

ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. 

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij na podlagi 211. člena 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, 22/19, 55/20 – 

odl. US, 89/20 – odl. US, 191/20 – odl. US in 200/20) za namene zakonitega in pravilnega 

izvrševanja pripora ter varnosti v priporu, zaradi varstva človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin pripornikov, obveščanja oškodovancev o izpustitvi in pobegu pripornikov, 

nadzorov, izvrševanja odločb sodišč ter sodelovanja s policijo in državnim tožilstvom v 

skladu z zakonom, upravlja za vse zavode za prestajanje kazni zapora Centralno evidenco 

pripornikov Republike Slovenije in obdeluje podatke v njej. 

 

4. Pravica do prijave pri nadzornem organu in njegovi kontaktni podatki 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko poda prijavo kršitve varstva 

osebnih podatkov pri nadzornem organu. 

Informacijski pooblaščenec   
Dunajska cesta 22  
1000 Ljubljana 
E-naslov: gp.ip(at)ip-rs.si 

 



5. Pravica, da od pristojnega organa zahtevate dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov in omejitev obdelave osebnih podatkov, 

ter pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od pristojnega organa 

zahtevati podatek o tem, ali se obdelujejo njegovi osebni podatki, in kopijo ali izpis teh 

podatkov. 

 

Če se obdelujejo njegovi osebni podatki, ima posameznik pravico pridobiti konkretne 

informacije o: 

1. namenih obdelave in njihovi pravni podlagi; 

2. vrstah osebnih podatkov, ki se obdelujejo; 

3. uporabnikih ali kategorijah uporabnikov, ki so jim bili podatki razkriti, zlasti če gre za 

uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, v primerih omejitev iz 

prvega odstavka 25. člena tega zakona pa se lahko navede le okvirni opis 

uporabnikov; 

4. roku hrambe ali roku za redni pregled potrebe po hrambi; 

5. obstoju pravice zahtevati popravek ali izbris podatkov ali omejitev obdelave in pravici 

do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; 

6. obstoju pravice do vložitve prijave pri nadzornem organu in njegovih kontaktnih 

podatkih; 

7. vseh razpoložljivih informacijah o viru osebnih podatkov, razen če je identiteta vira                  

varovana kot tajna ali zaupna po določbah zakona. 

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od pristojnega organa 

zahtevati popravek oziroma dopolnitev svojih netočnih oziroma nepopolnih osebnih 

podatkov. Pristojni organ brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 15 dneh od prejema 

zahteve, popravi netočne osebne podatke ali dopolni nepopolne osebne podatke in o tem 

obvesti posameznika. Rok se lahko s sklepom podaljša za največ 15 dni ob upoštevanju 

zapletenosti zahteve in števila zahtev. Če netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov ni 

mogoče ali ni dopustno dopolniti ali popraviti, jim lahko pristojni organ priloži dopolnilno 

izjavo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če so osebni podatki 

posameznika, ki zahteva njihov popravek ali dopolnitev, točni in popolni, ali če pristojni organ 

ne more ravnati po določbi prejšnjega stavka, z odločbo zahtevo zavrne. 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od pristojnega organa 

zahtevati, da izbriše njegove osebne podatke, če obdelava krši določbe 5., 6. ali 7. člena 

Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (v 

nadaljevanju: ZVOPOKD) ali če je treba osebne podatke izbrisati za izpolnitev pravne 

obveznosti, ki velja za pristojni organ. Pristojni organ brez nepotrebnega odlašanja, 

najpozneje pa v 15 dneh od prejema zahteve, izbriše te podatke in o tem obvesti 

posameznika. Rok se lahko s sklepom podaljša za največ 15 dni ob upoštevanju zapletenosti 

zahteve in števila zahtev. 

 

 

 



6. Pravna podlaga obdelave 

Pristojni organi obdelujejo osebne podatke o zaprtih osebah na podlagi Zakona o izvrševanju 

kazenskih sankcij, Zakona o kazenskem postopku in Zakona o varstvu osebnih podatkov na 

področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20). 

Osebni  podatki na podlagi privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo, 

pristojni organ obdeluje, v primerih, ko je takšna možnost opredeljena v Zakonu o 

izvrševanju kazenskih sankcij.  Pristojni organi lahko ne glede na namene iz prvega odstavka 

1. člena ZVOPOKD, izjemoma in ob upoštevanju konkretnih okoliščin zadeve obdelujejo 

osebne podatke, nujno potrebne za varovanje življenja ali telesa posameznika, na katerega 

se osebni podatki nanašajo, ali druge osebe. Osebni podatki s strani istega ali drugega 

pristojnega organa za druge namene obdelave od tistih, za katere so bili podatki pridobljeni, 

se obdelujejo, če se nameni obdelave nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij in če tako 

določa ZIKS-1. 

 

Posodobljeno:  14. 5. 2021 


