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1 Predstavitev državnega tožilstva  

1.1 PREDGOVOR 

Na podlagi 150. člena in drugega odstavka 241. člena Zakona o državnem tožilstvu ter 
Pravilnika o obliki letnega poročila o poslovanju državnega tožilstva je Vrhovno državno 
tožilstvo RS pripravilo skupno poročilo o delu slovenskih državnih tožilstev v letu 2016. 
Poročilo temelji na zbranih statističnih podatkih in poročilih, ki so jih za preteklo leto za svoja 
območja in področja dela pripravila okrožna državna tožilstva v Republiki Sloveniji, 
Specializirano državno tožilstvo RS in njegov Posebni oddelek, oddelki Vrhovnega državnega 
tožilstva RS in slovensko predstavništvo v Eurojustu. 
 
Državni tožilci v Republiki Sloveniji izvajajo kazenski pregon storilcev kaznivih dejanj, ki se 
preganjajo po uradni dolžnosti, in izvršujejo druge naloge, ki so določene v zakonu. Pri 
izvajanju kazenskega pregona, ki je najpomembnejša naloga organa pregona, državni tožilci v 
skladu s politiko pregona in veljavnimi splošnimi navodili, ki se nanašajo na kazenski pregon, 
ustvarjalno uporabljajo možnosti, ki jim jih odpirata kazensko materialno in kazensko 
procesno pravo. 
 
V kazenskih zadevah v predkazenskem postopku - to je vstop v lijak kazenskopravnega 
obravnavanja - državni tožilci usmerjajo policijo in druge organe odkrivanja kaznivih dejanj, 
uporabljajo institute opuščanja kazenskega pregona v skladu z zakonom in nato odločajo o 
kazenskih ovadbah tako, da opravljajo racionalno selekcijo med zadevami, v katerih je treba 
sprožiti kazenski pregon in tistimi zadevami, v katerih do pregona ne pride. Sledi sodna faza 
kazenskega postopka, pri čemer se državni tožilci glede na stanje stvari odločijo, ali bodo 
zahtevali predhodni postopek ali vložili neposredni obtožni akt, če so pogoji zanj. Ko pride do 
vložitve obtožbe, neposredne ali po opravljeni preiskavi, preide kazenska zadeva na glavno 
obravnavo, kjer mora tožilec aktivno zastopati obtožbo, nato pa, če je glede na rezultat 
postopka to potrebno, vložiti pravno sredstvo, ki pride v poštev, in ga zastopati v pritožbenem 
postopku.  
 
V fazi do glavne obravnave prihaja, odkar je bila ta uporabna procesna varianta vpeljana v 
naš kazenski postopek, do pogajanj med obrambo in obtožbo ali do posebnih postopkov, ki 
sledijo obdolženčevemu priznanju krivde in ki pomembno skrajšajo postopek.  
 
Vse, kar se v kazenskem postopku dogaja do pravnomočne odločitve o glavni stvari, so 
številna procesna opravila in zahtevne odločitve, ki jih morajo sprejemati in izvrševati državni 
tožilci v tožilstvih, ki izvajajo kazenski pregon na operativni ravni. Odločno in dosledno, toda 
obenem zakonito, neodvisno in profesionalno. 
 

Po pravnomočnosti sodbe se lijak obravnavanih zadev že močno zoži in prihajajo v poštev 
predvsem postopki z izrednimi pravnimi sredstvi, v katerih je posebej poudarjena vloga 
državnih tožilcev iz Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije. 
 
Druge pristojnosti, ki jih imajo državni tožilci na podlagi drugih predpisov, so prav tako 
pomembne, čeprav so v primerjavi s kazenskim pregonom drugačne narave in pomena. Gre 
za različne naloge, ki gredo od izrazito operativnih (npr. pristojnosti po zakonu o odvzemu 
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premoženja nezakonitega izvora), do drugih, ki bi jih na kratko lahko opredelili predvsem kot 
spremljanje in interveniranje, če je to potrebno. 
 
Vse te naloge, in številne druge, ki jih v tem shematičnem pregledu ni bilo mogoče omeniti, 
so slovenski državni tožilci v preteklem letu dobro opravili. Glede na naravo tožilskega dela in 
njegovo vpetost med organe odkrivanja na eni strani in sodišča na drugi strani ter upoštevaje 
specifičnost nalog organa pregona, ki jih ni mogoče primerjati z nobenim drugim organom v 
državi, mora biti ocena tožilskega dela, ki velja za celo leto in za celotno tožilsko organizacijo 
kompleksna, celovita in dinamična. Delo se ni začelo v začetku lanskega leta in se ni končalo 
zadnjega dne preteklega leta. To velja tako za količinske kot za kvalitativne elemente ocene. 
Obseg zadev (novi pripad in zadeve, ki so v postopku iz preteklih let) so tožilci obvladovali; 
število zadev, ki pripadejo, v daleč največji meri sploh ni odvisno od njih, odločiti pa je treba 
o vseh. Pravega razmerja med kvaliteto odločitev, doseženimi rezultati in hitrostjo tožilskega 
odločanja ter vloženimi sredstvi, ki bi upoštevala tudi številne faktorje, na katere državna 
tožilstva nimajo nobenega vpliva, pa ni mogoče izračunati po nobeni smiselni formuli.  
 
Državni tožilci so v letu 2016 nadaljevali z izvajanjem politike pregona, ki je bila začrtana: 
prioritete so bile upoštevane v racionalnih okvirih, avtomatizmi in rutinerstvo pri sprejemanju 
zahtevnih odločitev pa ne samo da niso zaželeni, temveč so škodljivi. Kvalitetno strokovno 
znanje in njegova pravilna uporaba ter neodvisna presoja, vrednotenje in ocenjevanje vseh 
okoliščin v konkretnem primeru, je tista razlika, ki razmejuje dobrega tožilskega funkcionarja 
od uradnika.  
 
Pretežno breme zahtevnega dela in odločanja so nosili državni tožilci, ki so se ukvarjali s 
pregonom gospodarskega in organiziranega kriminala na okrožnih državnih tožilstvih in še 
zlasti na državnem tožilstvu, ki je bilo posebej ustanovljeno za kazenski pregon takšnega 
kriminala. Na tem področju se že kažejo rezultati dolgoročnih prizadevanj in vlaganj skozi 
vrsto let, saj prihajajo v sojenje in so že doživeli obsodbo številni odmevni primeri, ki 
pomenijo kazensko in družbeno negativno ovrednotenje nesprejemljivih praktik v različnih 
segmentih družbenega življenja. Politika pregona je po definiciji tek na dolge proge, 
ukrepanje na všečnost in na instant učinke pa ni politika pregona, temveč je samo še politika. 
S kazenskim pregonom se mora ukvarjati poseben organ tudi zaradi tega, ker je treba 
sprejemati in braniti odločitve, ki niso popularne. Za populizem pri odločanju o kazenskem 
pregonu ni prostora. 
 
Stabilnost odločanja državnih tožilcev, ki je bila dosežena skozi uporabo institutov kazenskega 
materialnega in procesnega prava, ki so v tožilskih rokah, ter z izvajanjem politike pregona, je 
kvaliteta, ki pomembno pripomore k utrjevanju pravnosti v državi. Pri tako občutljivem 
področju, kot je izvajanje kazenske represije v državi, je predvidljivost pri odločanju nujno 
potrebna kvaliteta. Po drugi strani stabilnost ne pomeni nepremičnosti, ki bi sporočala, da se 
tožilci niso sposobni prilagajati na spreminjajoče se razmere v družbi. Takšne nevarnosti ni, 
toda tudi odločitve v teh primerih morajo biti podvržene strogi presoji z vidika zakonitosti, ki 
jo morajo v pravni državi zagotavljati, med ostalimi, tudi državni tožilci. Na področju uporabe 
kazenske represije, ki je v družbi ultima (in nikakor ne prima) ratio societatis, to velja še 
posebej.  
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Ocene tožilskega dela, ki se včasih slišijo, pa najsi so njihovi avtorji iz različnih organov in 
organizacij, vključno s politiko, iz medijev ali gre za posameznike, so neredko parcialne, 
pavšalne in interesno pogojene. Pogosto temeljijo na zelo omejenem naboru zadev ali celo na 
eni sami, napačno razumljeni in zlonamerno interpretirani, včasih celo na takšni, ki se nanaša 
na avtorja samega ali na njegov interesni krog. Najmanj, kar je treba reči, je to, da so zaradi 
tega neverodostojne. Včasih so zgolj iztočnica za nesprejemljivo in nedopustno 
obračunavanje. V teh primerih državni tožilci pričakujejo podporo od institucionalnih nosilcev 
oblasti. 
 
V skupnem ocenjujem, da so slovenski državni tožilci v letu 2016 svoje delo opravili dobro. Iz 
poročila v nadaljevanju je videti, kaj so dosegli na različnih področjih; zajeta so vsa področja 
tožilskega dela. Za opravljeno delo in za dosežene rezultate si državni tožilci in vsi zaposleni 
zaslužijo vse moje priznanje in pohvalo. Vedeti pa je treba, da tožilsko delo nikoli ne more biti 
opravljeno tako dobro, da ne bi lahko bilo še boljše. Zato pričakujem, da so tudi to spoznanje 
člani tožilske organizacije vzeli za svoje in da bodo v prihodnjem letu še boljši, zavedajoč se, 
da opravljajo pomembno družbeno funkcijo, ki bistveno prispeva k vladavini prava v naši 
državi. 
 
 

                                                                                            prof. dr. Zvonko Fišer 
generalni državni tožilec RS 
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1.2 ORGANIGRAM DRŽAVNEGA TOŽILSTVA 
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1.3 PRIPRAVA LETNEGA POROČILA (OBLIKA IN STATISTIČNI 

PODATKI) 

1.3.1 PRIPRAVA POROČILA 

Skupno poročilo o delu državnih tožilstev v Republiki Sloveniji za leto 2016 je pripravljeno na 
podlagi poročil posameznih okrožnih državnih tožilstev, Specializiranega državnega tožilstva 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: SDT RS) z Oddelkom za preiskovanje in pregon uradnih 
oseb s posebnimi pooblastili (v nadaljevanju: Posebni oddelek) ter Vrhovnega državnega 
tožilstva Republike Slovenije (v nadaljevanju: VDT RS).  
 
Poročila posameznih okrožnih državnih tožilstev vključujejo poročila in podatke za zunanje 
oddelke teh tožilstev.  

1.3.2 OBLIKOVANJE POROČILA 

To Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2016 je drugo skupno poročilo, ki je 
pripravljeno na podlagi 150. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS š 58/11, s 
spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDT-1) in Pravilnika o obliki letnega poročila o 
poslovanju državnega tožilstva (Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015, v 
nadaljevanju: Pravilnik). 
 
Glavna novost, ki jo je uvedel Pravilnik je analitični del poročila, ki bi gotovo zahteval boljšo 
informacijsko opremljenost (nadgradnjo obstoječega informacijskega sistema vpisnikov 
državnega tožilstva) ter kadrovsko okrepitev s posebno analitično službo in ustreznimi 
strokovnjaki, da bi bilo ta del poročila mogoče pripraviti res kvalitetno. Prepričljivo, vsebinsko 
jasno, pregledno in informativno polno poročilo je tudi želja in cilj državnotožilskega 
poročanja tako naslovnikom po zakonu, kot tudi strokovni in širši javnosti, da poročilo prikaže 
in zajame res vse opravljeno delo v obdobju poročanja. 
 
Natančnejši podatki o delu posameznih tožilstev so na razpolago v uradu VDT RS oziroma v 
uradih posameznih državnih tožilstev in jih ta lahko posredujejo na posebno zahtevo v skladu 
z zakonom.  

1.3.3 STATISTIČNI PODATKI 

Že v predhodnih letnih poročilih smo zapisali, da popolna primerljivost statističnih podatkov s 
podatki v poročilu za pretekla leta ni možna. To, poudarjeno velja za Skupno letno poročilo o 
delu državnih tožilstev za leto 2016 in primerjavo njegovih statističnih podatkov s statističnimi 
podatki iz prejšnjih letnih poročil, pripravljenih pred izdajo aktualnega Pravilnika. 
 
Uporaba novega informacijskega sistema vpisnikov v letu 2013 je terjala prenos podatkov iz 
starih vpisnikov in evidenc. Posledica takšnega zahtevnega in obsežnega prenosa podatkov 
ter posledica še vedno občasno prisotnih težav pri uporabi novega informacijskega sistema 
vpisnikov, so lahko tudi netočnosti in napake pri izdelavi letne statistike. Težave sproti 
razrešujemo s sodelovanjem zunanjega izvajalca, zaposleni na državnih tožilstvih pa smo tudi 
vložili mnogo dela in truda v cilju, da bi bili statistični podatki kar najbolj verodostojen izkaz 
opravljenega dela državnih tožilcev. 
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Čeprav gre za poročilo o delu v letu 2016, je v njem mnogo statističnih podatkov, ki so 
odvisni od podatkov iz prejšnjih let. Ti podatki so se v star informacijski sistem vnašali precej 
nenatančno in brez ustreznih kontrol. Hkrati pa je bil, ob prehodu na nov informacijski sistem, 
izpeljan tudi zahteven postopek njihove migracije. V zvezi s tem na državnih tožilstvih še 
vedno izvajamo »čiščenje podatkov za nazaj,« kar posledično pomeni, da se v informacijskem 
sistemu spreminjajo nekateri podatki, ki so navedeni v poročilih iz prejšnjih letih. Do 
odstopanja pri podatkih v primerjavi s poročili iz prejšnjih let lahko pride tudi zaradi nekoliko 
spremenjene metodologije, saj se kot pripad zadev več ne upošteva razdruževanje spisov ter 
odstopi med posameznimi organizacijskimi enotami. Tako lahko prihaja tudi do manjših 
neskladij med predstavljenimi podatki v poročilu za leto 2016 in v poročilih za prejšnja leta.  
 
Vsi statistični podatki se vodijo po ovadenih, obdolženih oziroma obsojenih osebah (če se na 
isto osebo veže več kaznivih dejanj, se upošteva »glavno«, to je kaznivo dejanje z najvišjo 
predpisano kaznijo), kar je tudi vsebina tabel. Izjeme od tega pravila so razvidna iz 
poimenovanja posameznih polj v tabelah ali iz besedila, ki tabele pojasnjuje in komentira. 
Tabele 44, ki vsebujejo statistiko po posameznih sklopih kaznivih dejanj, beležijo število 
kaznivih dejanj in ne števila oseb (storilcev).  
 
Zbrani statistični podatki so praviloma obdelani ločeno za polnoletne storilce (z označbo 
številke tabele in črko p), mladoletnike (z označbo številke tabele in črko m) ter za pravne 
osebe (z označbo številke tabele in črkama po).  
 
V skladu z zahtevami Pravilnika, so v poročilu vsi podatki, s katerimi državno tožilstvo 
razpolaga v svojem informacijskem sistemu vpisnikov. Kjer teh podatkov ni, ker niso bili 
statistično spremljani, pa je v ustreznem polju tabele znak »NN« (primerjaj drugi odstavek 
15. člena Pravilnika). 
 
Ob primerjanju državnotožilskih statističnih podatkov s policijskimi je treba upoštevati, da 
slednji običajno upoštevajo število naznanjenih ali odkritih kaznivih dejanj in ne oseb. Po 
drugi strani sodna statistika praviloma poroča o številu zadev, ki združujejo tudi več 
obdolžencev in dejanj, zato se njeni številčni podatki lahko pomembno razlikujejo od 
državnotožilskih.  
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2 Sistemizacija in zasedba državnega tožilstva 

2.1 PRAVNA PODLAGA ZA DELO DRŽAVNEGA TOŽILSTVA 

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 s spremembami in dopolnitvami, v 
nadaljevanju: URS) v 135. členu določa, da državni tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe 
in ima druge z zakonom določene pristojnosti. Ureditev in pristojnosti državnih tožilstev 
določa zakon.  
 
Temeljni zakon, ki ureja državna tožilstva, je ZDT-1, ki se je začel uporabljati 6. 11. 2011. 
Državna tožilstva opredeljuje kot samostojne državne organe, ki so del pravosodja. 
Neposredno izvrševanje funkcije kazenskega pregona je zaupano enajstim okrožnim in 
enemu specializiranemu državnemu tožilstvu, naloge nadzora in usklajevanja pa so v 
pristojnosti VDT RS.  
Na državnih tožilstvih opravljajo svojo funkcijo državne tožilke in državni tožilci (v 
nadaljevanju: državni tožilci) z izvajanjem pregona storilcev kaznivih dejanj in drugih kaznivih 
ravnanj, za katere je tako določeno z zakonom, ter z opravljanjem drugih nalog v skladu z 
zakonom. 
 
ZDT-1 natančneje ureja splošne pristojnosti in pooblastila državnih tožilcev, pogoje in 
postopek za njihovo imenovanje, napredovanje, premestitve, dodelitve na delo v drug državni 
organ ter za prenehanje funkcije in razrešitev državnega tožilca. Določa dolžnosti in pravice 
državnega tožilca ter nezdružljivost funkcije. Ureja tudi obveščanje, poročanje, navodila in 
državnotožilski upravni ter strokovni nadzor. 
 
Na podzakonski ravni poslovanje državnih tožilstev ureja Državnotožilski red. Veljavni 
Državnotožilski red (Uradni list RS, št. 7/12 in 29/12, v nadaljevanju: DTR) je sprejel minister 
za pravosodje, generalni državni tožilec pa je (ob Državnotožilskem svetu) v postopku 
sprejemanja sodeloval z mnenjem.  
 
Pri opravljanju svoje funkcije in reševanju zadev, ki so jim dodeljene v delo, delujejo državni 
tožilci v kazenskih zadevah na podlagi določb (od 1. 11. 2008 veljavnega) Kazenskega 
zakonika (Uradni list RS št. 55/2008, 66/2008 - popr., 39/2009, 55/2009 - odl. US, 91/2011, 
54/2015, v nadaljevanju: KZ-1), Kazenskega zakonika (Uradni list RS št. 63/1994, 70/1994 - 
popr., 23/1999, 110/2002 - ZDT-B, 40/2004, 55/2008 - KZ-1, 5/2009 - odl. US, v 
nadaljevanju: KZ), Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS št. 
59/1999, 12/2000 - popr., 50/2004, 65/2008, 57/2012, v nadaljevanju: ZOPOKD), Zakona o 
kazenskem postopku (Uradni list RS, 63/1994, 70/1994 - popr., 25/1996 - odl. US, 39/1996 - 
odl. US, 5/1998 - odl. US, 49/1998 - ZPol, 72/1998, 6/1999, 66/2000, 111/2001, 32/2002 - 
odl. US, 110/2002 - ZDT-B, 44/2003 - odl. US, 56/2003, 43/2004, 68/2004 - odl. US, 
101/2005, 40/2007 - odl. US, 14/2007, 40/2007 - ZDT-E, 102/2007 - ZSKZDČEU, 21/2008 - 
odl. US, 23/2008 - ZBPP-B, 65/2008 - odl. US, 89/2008 - odl. US, 68/2008, 118/2008 - skl. 
US, 77/2009, 88/2009 - odl. US, 29/2010 - odl. US, 58/2011 - ZDT-1, 91/2011, 47/2013, 
87/2014, 8/2016 - odl. US, odl. US, 64/2016 - odl. US, 65/2016 - odl. US v nadaljevanju: 
ZKP) in Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU (Uradni list RS št. 
48/2013 in 37/2015, v nadaljevanju: ZSKZDČEU-1). Od njegove uveljavitve leta 2012, je za 
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delo državnih tožilcev, zlasti tistih, ki delujejo na SDT RS, pomemben Zakon o odvzemu 
premoženja nezakonitega izvora (Uradni list, št. 91/2011, 25/2014, 98/2015 - odl. US, v 
nadaljevanju: ZOPNI).  
 
Pri izvrševanju funkcije kazenskega pregona državne tožilce usmerja Politika pregona, ki jo je 
izdal generalni državni tožilec, in ki je osrednji usmeritveni dokument za izvajanje funkcije 
kazenskega pregona, s katerim so na nacionalni ravni določene prioritete tožilskega dela. S 
politiko so določene predvsem vrste kriminalitete, ki so obravnavane prioritetno, učinkovito 
reševanje bagatelne kriminalitete, ustrezna uporaba procesnopravnih institutov ter 
sodelovanje tožilstva z drugimi organi in institucijami. Državne tožilce zavezujejo tudi 
posamezna obvezna navodila, ki jih je izdal generalni državni tožilec. Splošna navodila se 
nanašajo na posamezne vsebinske sklope kazenskega pregona, kot so na primer: pravila o 
postopku odložitve kazenskega pregona, o pogajanjih ter o predlaganju sankcij v primeru 
priznanja krivde in sporazuma o krivdi, o obravnavanju anonimnih, psevdonimnih in 
šikanoznih ovadb in ovadb zoper neznane storilce, o predlaganju vrste in višine kazni, 
varnostnih ukrepov oziroma predlogov, da se izreče sodni opomin ali pogojna obsodba, o 
pogojih pri odločanju v primerih nesorazmernosti med majhnim pomenom kaznivega dejanja 
in posledicami, ki bi jih povzročil kazenski pregon, o vlaganju kaznovalnega naloga in 
podobno. V letu poročanja je generalni državni tožilec izdal Splošno navodilo o finančnih 
preiskavah, ki državne tožilce zavezujejo k aktivnejšemu izvajanju aktivnosti, povezanih s 
pristojnostmi po ZOPNI. 
 
Pri izvrševanju svoje funkcije državni tožilci sodelujejo z drugimi državnimi organi, 
najpogosteje s policijo kot organom odkrivanja. To sodelovanje poleg ZKP ureja še Uredba o 
sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri 
odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih 
preiskovalnih skupin (Uradni list RS, št. 83/2010).  

2.2 KADROVSKE PODLAGE 

Število mest državnotožilskih funkcionarjev določa Odredba o številu mest državnih tožilcev 
(Uradni list RS, 76/2011, 69/2012, 52/2013, 52/2014 in 71/2015), ki določa skupno 262 mest 
državnotožilskih funkcionarjev (18 vrhovnih, 37 višjih, 143 okrožnih in 64 okrajnih državnih 
tožilcev). 
 
Na dan 31. 12. 2016 je bilo v Sloveniji 217 državnotožilskih funkcionarjev. Kljub kadrovskim 
okrepitvam, ki so jih bila tožilstva po dolgem času deležna v preteklem obdobju, skupno 
število državnih tožilcev ne presega 83 odstotkov zasedbe, kot jo za državna tožilstva v 
Sloveniji predvideva zgoraj citirana odredba. Tudi v kadrovskem načrtu za leto 2016 je bilo 
predvidenih 15 mest več, kot je bilo dejansko zasedenih na dan 31. 12. 2016.  
 
Boljša kadrovska zasedenost državnotožilskih mest pomeni izboljšanje pogojev za izvrševanje 
funkcije pregona, ki je bila doslej, zaradi dolgotrajne in hude kadrovske podhranjenosti 
tožilstev, močno ogrožena. To izboljšanje je posledica dlje časa trajajočega postopka 
kadrovske krepitve državnih tožilstev, ki sega v leto 2014 z dogovorom vlade in vrha 
pravosodja o nujnih ukrepih za učinkovitejši boj zoper gospodarski kriminal in korupcijo. Po 
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zagotovitvi sredstev za nove zaposlitve s strani Vlade RS, je tožilstvo pričelo z aktivnostmi za 
njihovo postopno izvedbo, kar vse je bilo zaključeno v zadnji četrtini leta 2015.  

2.3 FINANČNE IN MATERIALNO –TEHNIČNE PODLAGE 

V letu 2016 je celoten proračun državnih tožilstev znašal 19.485.511,83 evrov. Pretežni del 
proračuna državnega tožilstva – 90,17 odstotkov vse porabe – so, enako kot v preteklih letih, 
obsegala sredstva za plače v višini 17.537.188,15 evrov, medtem ko so sredstva za 
materialne stroške, alternativno reševanje sporov, za stroške po ZOPNI in male investicije 
skupaj znašala 9,83 odstotkov vse porabe oziroma 1.912.587,27 evrov.  
 
Z vidika finančnega poslovanja v letu 2016 je treba posebej omeniti dolgo načrtovano 
zapolnitev prostih delovnih mest državnih tožilcev v letu 2015 (30), ki je tudi v letu 2016 
predstavljala večji finančni zalogaj tako na področju plač, kot tudi na področju zagotovitve 
prostorskih in drugih materialnih pogojev.  
 
Večina državnih tožilstev deluje v ustreznih prostorih, se pa ponekod, zlasti na največjih 
tožilstvih in na SDT RS, kaže določena prostorska stiska.  
 
Zaradi rednega vzdrževanja v preteklih letih so prostori in oprema državnih tožilstev še vedno 
v ustreznem stanju, čeprav je obseg tekočega vzdrževanja že prizadet z varčevalnimi ukrepi, 
ki so posledica omejenih proračunskih sredstev za materialne stroške.  
 
Tudi letos je bilo več težav s službenimi vozili. Ta so pogosto starejša in obremenjena z 
višjimi stroški vzdrževanja, ki so v nekaterih primerih celo višji od vrednosti vozila. Konec leta 
smo s pomočjo pravosodnega ministrstva uspeli zagotoviti tri nove avtomobile, ki so 
nadomestili najslabša vozila v našem voznem parku, kljub temu pa je v uporabi še vedno 
večje število starejših in dotrajanih vozil.  
 
Vprašanje informacijske opremljenosti s strojno in programsko opremo, ki je za tožilstva tudi 
v obdobju tokratnega poročanja posebej pereče, je podrobneje obravnavano v poglavju 6.2. 
Problematika s področja izvajanja državnotožilske in pravosodne uprave. Problematika s 
področja proračunskega financiranja je podrobneje opisana v poglavju 6.3. 
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Tabela 1: Seznam načrtovanih in zasedenih mest državnih tožilcev na dan 31. 12. preteklega leta 
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ODT CE 24 27 8 8 0 17 13,5 3 2 2 0 0 0 0 4.390 

ODT KK 8,62 9 3 2,62 0 4 4 0 2 2 0 0 0 0 1.798 

ODT KP 11,6 14 1 1 0 10 9 1 3 2,6 0,4 0 0 0 2.357 

ODT KR 14 15 6 6 1 7 6 2 2 2 0 0 0 0 2.393 

ODT LJ 46 60 18 16 0 37 24 6 5 6 1 0 0 0 8.724 

ODT MB 23,5 29 9 7 2 16 13 2 4 3,5 0 0 0 0 4.349 

ODT MS 10 11 3 2 0 6 6 0 2 2 0 0 0 0 1.998 

ODT NG 8 8 1 1 0 5 5 0 2 2 0 0 0 0 1.682 

ODT NM 10 12 6 5 1 4 3 1 2 2 0 0 0 0 2.030,5 

ODT PT 6,5 10 3 1 1 5 4 1 2 1,5 0 0 0 0 0 

ODT SG 5 5 1 1 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 1.078 

OPP 3 3 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 667 

SDT 28 13 2 5 0 8 17 0 3 6 0 0 0 0 6.157,6 

VDT 18 19 0 1 0 0 1 0 6 5 0 13 11 0 3.723 

Skupaj 216,22 235 61 56,62 5 123 109,5 16 38 39,6 1,4 13 11 0 41.347,1 

 
Tabela 2: Seznam načrtovanih in zasedenih mest državnotožilskega osebja na dan 31. 12. preteklega 
leta 

Državno 
tožilstvo 

Zasedba 
Skupaj  

Načrt 
Skupaj 

Generalni direktor oz. 
direktor 

 
Strokovni 
sodelavci 

Državnotožilski pripravniki  Drugo osebje 

načrt zasedba načrt zasedba 

zaposleni volonterji  

načrt zasedba načrt zasedba načrt zasedba 

ODT CE 27 30 0 0 9 9 1 1 0 0 20 17 

ODT KK 11 12 0 0 3 2 1 1 0 0 8 8 

ODT KP 14,5 17 0 0 3 3 0 0 0 0 14 11,5 

ODT KR 15 17 0 0 5 5 0 0 0 0 12 10 

ODT LJ 70 77 1 1 20 18 6 6 0 0 50 45 

ODT MB 35 35 0 0 9 9 2 2 0 0 24 24 

ODT MS 17 17 0 0 4 4 1 1 0 0 12 12 

ODT NG 11 11 0 0 3 3 1 1 0 0 7 7 

ODT NM 15 16 0 0 5 4 1 1 0 0 10 10 

ODT PT 10 12 0 0 4 2 1 1 0 0 7 7 

ODT SG 8 9 1 1 2 1 0 0 0 0 5 5 

OPP 2,5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,5 

SDT 17,5 20 1 1 7 7 1 1 0 0 11 8,5 

VDT 32 39 0 0 11 9 0 0 0 0 28 23 

Skupaj 285,5 315 3 3 85 76 15 15 0 0 211 190,5 
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Tabela 3: Seznam načrtovanih in zasedenih mest policistov začasno premeščenih na delovna mesta v 
Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili posebni na dan 31. 12. 
preteklega leta 

Državno 
tožilstvo 

Začasno premeščeni policisti 

načrt zasedba 

ODT CE 0 0 

ODT KK 0 0 

ODT KP 0 0 

ODT KR 0 0 

ODT LJ 0 0 

ODT MB 0 0 

ODT MS 0 0 

ODT NG 0 0 

ODT NM 0 0 

ODT PT 0 0 

ODT SG 0 0 

OPP 8 5 

SDT 0 0 

VDT 0 0 

Skupaj 8 5 
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3 Gibanje zadev in kriterij učinkovitosti 

3.1 KAZENSKE OVADBE 

3.1.1 UVODNO POJASNILO 

 
Državna tožilstva so tudi v letu 2016 sledila smernicam sprejete politike pregona, pri čemer 
so najpogosteje obravnavala kazenske ovadbe kaznivih dejanj zoper premoženje, zoper 
človekove pravice in svoboščine, zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, zoper delovno 
razmerje in socialno varnost, zoper gospodarstvo, zoper življenje in telo, kaznivih dejanj, 
povezana z neupravičeno proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami in kaznivih 
dejanj zoper varnost javnega prometa ter kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna 
pooblastila in javna sredstva.  
 
Upoštevajoč politiko pregona so prednostno obravnavala posamezna področja kriminalitete, ki 
so predstavljena v poglavju 7.2. tega poročila. Prednostna obravnava je obsegala celovito in 
kvalitetno obravnavanje zadev v čim krajših rokih, zgodnje in aktivno sodelovanje z organi 
odkrivanja ter vzpodbujanje oblikovanja specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin. Pri 
tem so si državni tožilci prizadevali za izpolnjevanje kriterijev iz Meril za kakovost dela 
državnih tožilcev za oceno državnotožilske službe.  
 
Dinamika pripada in reševanja zadev so v tem poglavju prikazana v statističnih tabelah, 
uvodoma primerjalno in za daljše časovno obdobje. Podatki iz statističnih tabel prikazujejo 
število oseb, ki so ustrezno razvrščene po pravnih subjektih in starosti fizičnih oseb 
(polnoletni storilci, mladoletniki in pravne osebe). Opisana razvrstitev ni uporabljena le pri 
prikazu podatkov o številu neznanih storilcev. V tej rubriki se nahaja podatek o številu 
kazenskih ovadb oziroma kaznivih dejanj, saj v teh primerih ni znano število oseb, ki so 
sodelovale pri izvršitvi teh kaznivih dejanj. 
 
Primerjava statističnih podatkov za leto 2016 in pretekla obdobja se opravlja ob predpostavki, 
da je bila v letu 2013 obsežno prenovljena statistična obdelava podatkov, ki se je v letu 2014 
dodatno posodobila. V tem letu se je namreč prvič za obdobje celega leta uporabljal nov 
informacijski sistem tožilskih vpisnikov, zaradi spremenjene metodologije zajemanja in 
prikazovanja podatkov ter odpravljanja napak podatkov o prejetih kazenskih ovadbah pa ni 
mogoča celovita primerjava s podatki iz prejšnjih obdobij.    

3.1.2 OVADENI STORILCI KAZNIVIH DEJANJ 

Leta 2016 je bilo na državna tožilstva podanih kazenskih ovadb za skupaj 27.647 znanih 
storilcev. V tabeli so podatki prikazani glede na starostno strukturo polnoletnih storilcev, ker 
pa v vseh primerih ni znanega podatka o starosti ovadenih oseb, prihaja do razlike med 
seštevkom podatkov, ki so razvrščeni po starosti ovadenih oseb in skupnim številom ovadenih 
znanih storilcev.  
 
Kazenske ovadbe so bile podane zoper 25.286 polnoletnih storilcev, kar predstavlja 91 
odstotkov vseh ovadenih oseb. Ovadenih mladoletnikov je bilo 1.258 (4,5 odstotkov) in 1.103 
(4,5 odstotkov) pravnih oseb.  
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Glede na časovno lestvico prikaza podatkov o skupno ovadenih znanih storilcih je zaključiti, 
da je bilo v letu 2012 ovadenih največ znanih storilcev kaznivih dejanj, število znanih 
ovadenih storilcev pa od takrat postopoma pada. Tako iz tabele 4 izhaja, da se je v letu 2016 
v primerjavi z letom 2015 skupno število ovadenih znanih oseb zmanjšalo za 1.184 oseb 
oziroma 4 odstotkov. Zmanjšanje števila ovadenih znanih oseb je prisotno skoraj v vseh 
starostnih kategorijah. V primerjavi s preteklim letom je bilo v letu 2016 ovadenih 4,5 
odstotkov manj mladoletnikov in kar 20 odstotkov manj pravnih oseb. 
 
Za nižje število statistično prikazanih podatkov glede ovadenih znanih storilcev je več 
razlogov, izmed katerih je potrebno izpostaviti spremenjeno metodologijo zajemanja in 
prikazovanja podatkov ter odpravljanja napak, ki ne omogoča celovite primerljivosti s podatki 
iz preteklih obdobij. Drugi razlog je povezan z delom policije, saj je tudi v preteklem letu ob 
dodatni kadrovski podhranjenosti na njeno delo vplivala specifičnost migrantske krize. 
 
Tabela 4: Ovadeni znani storilci kaznivih dejanj v zadnjih petih letih  

Leto 

Polnoletne osebe 
(po starosti) 

Mladoletniki 
Pravne 
osebe  

Skupaj 
ovadenih 
znanih 
storilcev 

Indeks 
na 

prejšnje 
leto 

Indeks na 
izhodiščno 
leto (X – 4)  

o
d
 1
8
 d
o
 2
4 le

t 

o
d
 2
4
 d
o
 3
4 le

t 

o
d
 3
4
 d
o
 4
4 le

t 

o
d
 4
4
 d
o
 5
4 le

t 

o
d
 5
4
 d
o
 6
4 le

t 

6
4
 in

 v
e
č
 le

t 

 

 

   
2016 2.769 5.802 6.525 4.423 2.653 1.418 1.258 1.103 27.647 96 83 

2015 2.895 6.278 6.462 4.759 2.798 1.447 1.316 1.382 28.831 88 87 

2014 3.615 7.598 7.388 5.163 3.002 1.307 1.695 1.570 32.894 100 99 

2013 4.112 7.779 7.226 5.100 2.890 1.290 1.807 1.503 32.958 99 99 

2012 4.304 8.031 7.212 5.305 2.910 1.220 2.149 1.354 33.131 0 100 

 

V primerjavi s podatki iz preteklega leta je zaključiti, da se je v letu 2016 zmanjšalo tudi 
število ovadenih neznanih storilcev, in sicer so državna tožilstva v tem letu prejela ovadbe 
zoper 42.570 neznanih storilcev. Glede na preteklo leto je tudi v tem segmentu opazen upad 
za 2.140 oseb oziroma pet odstotkov, kar je na primerljivi ravni z obdobjem v letih 2001 in 
2002.  
 
Od skupnega števila 27.647 odkritih storilcev, je bilo ovadenih 26.054 znanih storilcev 
oziroma 6 odstotkov. Pri tem je zaznati malenkostno zmanjšanje števila ovadenih znanih 
storilcev v primerjavi z letom 2015, saj gre za razliko 812 oseb oziroma tri odstotke. 
Naknadno je bilo odkritih 1.593 storilcev, kar predstavlja šest odstotkov glede na skupaj 
odkrite storilce oziroma štiri odstotke glede na ovadene neznane storilce (enak delež kot v 
letu 2015). Delež ovadenih znanih storilcev je s 37 odstotnimi točkami ostal na enaki ravni 
kot preteklo leto, enako velja tudi za delež ovadenih znanih in naknadno odkritih storilcev, ki 
znaša 39 odstotkov.  
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Tabela 5: Ovadeni znani in neznani storilci kaznivih dejanj (in naknadno odkriti storilci) v zadnjih petih 
letih 

Leto 
Ovadeni 
neznani 
storilci  

Ovadeni 
znani 
storilci 

Naknadno 
odkriti 
storilci 

Skupaj 
odkriti 
storilci 

Odstotek 
ovadenih 
znanih 
storilcev 

Odstotek 
ovadenih znanih 
in naknadno 

odkritih storilcev 

2016 42.570 26.054 1.593 27.647 37 39 

2015 44.710 26.866 1.965 28.831 37 39 

2014 55.297 30.768 2.126 32.894 35 37 

2013 57.928 30.982 1.976 32.958 34 36 

2012 59.250 30.957 2.174 33.131 34 36 

 

Statistični podatki so iz tabel 6(p), 6(m) in 6(po) prikazani glede na kategorije ovaditeljev in 
državna tožilstva. Podatki med državnimi tožilstvi niso primerljivi zaradi različnega vnašanja 
podatkov v informacijski sistem, saj nekatera tožilstva vsako ovadbo, prejeto s strani policije, 
štejejo kot ovadbo tega organa, nekatera tožilstva pa kot ovadbo oškodovanca, če je slednji 
naznanil kaznivo dejanje policiji in prvi podal ovadbo ali predlog za pregon na policijo. Podatki 
posledično tako ne odražajo dejansko opravljenega dela policije.  
 
Pri razlagi podatkov o vloženih ovadbah s strani drugih državnih organov je potrebno 
upoštevati, da so kazenske ovadbe, podane s strani Finančne uprave Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: FURS), Urada za preprečevanja pranja denarja, Komisije za preprečevanje 
korupcije, raznih ministrstev in drugih državnih organov glede na informacijski sistem 
statistično prikazane v rubriki »Drugo« ali pa so prikazane v podatkih ovadb policije.  
 
V rubriki »Drugo« so v tabelah upoštevane ovadbe, ki jih podajo zaposleni v varnostnih 
agencijah, ki so s strani oškodovanih gospodarskih subjektov pooblaščeni za podajo kazenske 
ovadbe (npr. trgovski centri) ter vsak občan, ki policiji naznani kaznivo dejanje pa sam ni 
oškodovan s kaznivim dejanjem. 
 
Ob upoštevanju zgoraj navedenih predpostavk pri prikazu statističnih podatkov je iz spodnjih 
tabel razvidno, da je s strani oškodovancev podanih največ kazenskih ovadb. Tako so 
oškodovanci vložili za 78 odstotkov vseh ovadb zoper polnoletne storilce ter 79 odstotkov 
vseh ovadb zoper mladoletnike in enak delež vseh ovadb pravne osebe. Policija je vložila 11 
odstotkov vseh ovadb zoper polnoletne storilce, devet odstotkov zoper mladoletnike in šest 
odstotkov zoper pravne osebe. Primerjava statističnih podatkov s preteklim letom kaže na 
skoraj povsem enako razmerje ovaditeljev med oškodovanci in policijo zoper posamezne 
kategorije storilcev, pri čemer v letu 2016 malenkostno odstopajo podatki glede drugih 
ovaditeljev. 
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Tabela 6(p): vse vložene ovadbe po ovaditeljih kaznivega dejanja zoper polnoletne storilce  

Državno 
tožilstvo 

OVADBE 
Glas o kaznivem 

dejanju 

Policija Oškodovanec 
Drugi državni 

organi Drugo 

 
2. odst. 161. 
člena ZKP 

ODT CE 290 2.527 20 390 14 

ODT KK 323 640 8 36 4 

ODT KP 286 1.404 9 120 2 

ODT KR 174 1.477 7 5 2 

ODT LJ 674 6.485 50 361 65 

ODT MB 128 2.796 18 417 60 

ODT MS 152 908 8 466 4 

ODT NG 141 913 4 166 11 

ODT NM 134 922 11 397 4 

ODT PT 138 801 7 25 4 

ODT SG 31 419 5 63 1 

OPP 39 223 1 10 1 

SDT 164 115 7 199 0 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 2.674 19.630 155 2.655 172 

 
 

Tabela 6(m): vse vložene ovadbe po ovaditeljih kaznivega dejanja zoper mladoletnike  

Državno 
tožilstvo 

OVADBE 
Glas o kaznivem 

dejanju 

Policija Oškodovanec 
Drugi državni 

organi Drugo 

 
2. odst. 161. 
člena ZKP 

ODT CE 5 126 0 25 0 

ODT KK 3 56 0 0 0 

ODT KP 4 53 0 7 0 

ODT KR 9 79 0 0 0 

ODT LJ 55 365 0 22 6 

ODT MB 7 128 0 18 0 

ODT MS 5 25 0 19 2 

ODT NG 2 40 0 8 0 

ODT NM 8 63 0 45 0 

ODT PT 4 23 0 0 0 

ODT SG 5 36 0 1 1 

OPP 0 0 0 0 0 

SDT 1 1 0 1 0 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 108 995 0 146 9 
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Tabela 6(po): vse vložene ovadbe po ovaditeljih kaznivega dejanja zoper pravne osebe  

Državno 
tožilstvo 

OVADBE 
Glas o kaznivem 

dejanju 

Policija Oškodovanec 
Drugi državni 

organi Drugo 

 
2. odst. 161. 
člena ZKP 

ODT CE 8 110 3 19 0 

ODT KK 8 34 1 7 0 

ODT KP 2 40 1 8 0 

ODT KR 1 41 0 1 0 

ODT LJ 28 284 5 19 2 

ODT MB 1 130 0 26 1 

ODT MS 1 50 6 15 0 

ODT NG 0 33 1 9 0 

ODT NM 6 59 5 15 1 

ODT PT 0 49 3 1 0 

ODT SG 0 32 3 3 0 

OPP 0 0 0 0 0 

SDT 6 11 3 11 0 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 61 873 31 134 4 

 

3.1.3 REŠEVANJE OVADB 

Delovna obremenitev posameznih državnih tožilstev in njihova uspešnost pri reševanju zadev 
je razvidna iz naslednjih tabel 7(p), 7(m) in 7(po). Iz njih je razviden tudi podatek o številu 
ovadb skupaj v delu na posameznem državnem tožilstvu. Seštevek podatkov, ki se nanaša na 
prenesene nerešene ovadbe, prejete ovadbe in kasnejše odločitve, se ne ujema s podatki o 
številu ovadb skupaj v delu, saj so kazenske ovadbe lahko predmet prenosa med državnimi 
tožilstvi, večkrat tudi zaporednih odstopov. Pripomniti je potrebno, da podatki iz rubrike 
»Skupaj v delu« zajemajo primere, ko je bil spis kadarkoli v letu poročanja na tožilstvu, pa 
ovadba za kaznivo dejanje ni bila rešena.  
 

Vsa državna tožilstva z izjemo ODT na Ptuju, so zoper polnoletne storilce rešila več ovadb, 
kot so jih prejela v letu 2016. Odstotek rešenih ovadb znaša 69 odstotkov, kar je na 
primerljivi ravni v primerjavi s podatkom iz leta 2015 (68 odstotkov). Tudi pri obravnavi 
mladoletniške kriminalitete so državna tožilstva rešila sorazmeroma več ovadb kot so jih 
prejela, z izjemami ODT v Kopru, ODT v Novi Gorici in SDT RS. Odstotek rešenih ovadb zoper 
mladoletnike je 75 odstotkov, kar je enako kot v letu 2015. Državna tožilstva so bila z izjemo 
ODT na Ptuju uspešna tudi pri obravnavi ovadb zoper pravne osebe, pri katerih je na skupni 
ravni zaznati povečanje odstotka rešenih ovadb v primerjavi s preteklim letom, in sicer znaša 
53 odstotkov, kar je za dve odstotni točki višje kot v letu 2015.  
 
Na dan 31. 12. 2016 so imela državna tožilstva za 13.163 nerešenih ovadb zoper fizične in 
pravne osebe, glede na podatke o nerešenih ovadbah iz preteklega leta (14.765) pa se je 
število le-teh zmanjšalo za 11 odstotkov, pri čemer je bil ob hkratnem zmanjšanju pripada 
poudarek na reševanju starejših zadev.   
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Tabela 7(p): Prejete, rešene in nerešene ovadbe zoper polnoletne storilce 

Državno 
tožilstvo 

Prenesene 
nerešene ovadbe 

Prejete 
ovadbe 

Kasnejše 
odločitve 

Skupaj 
v delu 

Rešene 
ovadbe 

Nerešene 
ovadbe na 
dan 31.12. 
preteklega 

leta 

Odstotek 
rešenih 

Kazalec 
učinkovitosti 

glede na rešene 
zadeve na dan 
31.12 preteklega 

leta 

ODT CE 1.891 3.241 15 5.317 3.282 1.897 62 64 

ODT KK 286 1.011 20 1.366 1.149 248 84 59 

ODT KP 917 1.821 31 2.930 1.916 990 65 73 

ODT KR 755 1.665 27 2.514 1.831 697 73 63 

ODT LJ 4.186 7.635 111 12.193 8.667 3.579 71 75 

ODT MB 1.617 3.419 47 5.136 3.551 1.513 69 61 

ODT MS 403 1.538 11 2.066 1.628 362 79 60 

ODT NG 356 1.235 8 1.703 1.240 411 73 65 

ODT NM 683 1.468 14 2.210 1.610 576 73 64 

ODT PT 518 975 6 1.563 734 551 47 44 

ODT SG 270 519 1 857 654 190 76 50 

OPP 169 274 4 488 372 126 76 68 

SDT 551 485 16 1.074 570 452 53 13 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 12.602 25.286 311 39.417 27.204 11.592 69 54 

 

 

Tabela 7(m): Prejete, rešene in nerešene ovadbe proti mladoletnikom  

Državno 
tožilstvo 

Prenesene 
nerešene 
ovadbe 

Prejete 
ovadbe 

Kasnejše 
odločitve 

Skupaj 
v delu 

Rešene 
ovadbe 

Nerešene 
ovadbe na 
dan 31.12. 
preteklega 

leta 

Odstotek 
rešenih 

Kazalec 
učinkovitosti 

glede na rešene 
zadeve na dan 

31.12 
preteklega leta 

ODT CE 47 156 0 234 160 48 68 3 

ODT KK 12 59 0 81 80 7 99 4 

ODT KP 10 64 0 103 56 28 54 2 

ODT KR 18 88 1 112 88 16 79 3 

ODT LJ 133 448 3 645 483 119 75 4 

ODT MB 59 153 5 213 150 54 70 3 

ODT MS 4 51 0 65 54 9 83 2 

ODT NG 4 50 0 57 49 8 86 3 

ODT NM 32 116 3 167 131 25 78 5 

ODT PT 10 27 0 38 27 9 71 2 

ODT SG 9 43 1 59 56 3 95 4 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 1 3 0 4 1 1 25 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 339 1.258 13 1.778 1.335 327 75 3 
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Tabela 7(po): Prejete, rešene in nerešene ovadbe zoper pravne osebe 

Državno 
tožilstvo 

Prenesene 
nerešene 
ovadbe 

Prejete 
ovadbe 

Kasnejše 
odločitve 

Skupaj 
v delu 

Rešene 
ovadbe 

Nerešene 
ovadbe na dan 

31.12. 
preteklega leta 

Odstotek 
rešenih 

Kazalec 
učinkovitosti 

glede na rešene 
zadeve na dan 
31.12 preteklega 

leta 

ODT CE 212 140 2 373 176 181 47 3 

ODT KK 54 50 5 121 91 40 75 5 

ODT KP 81 51 0 149 56 83 38 2 

ODT KR 52 43 1 103 49 47 48 2 

ODT LJ 574 338 4 969 525 458 54 5 

ODT MB 173 158 2 350 188 153 54 3 

ODT MS 51 72 0 132 74 45 56 3 

ODT NG 66 43 0 132 74 55 56 4 

ODT NM 56 86 1 152 94 48 62 4 

ODT PT 51 53 0 114 19 56 17 1 

ODT SG 22 38 1 75 50 23 67 4 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 95 31 0 130 76 55 58 2 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.487 1.103 16 2.800 1.472 1.244 53 3 

 

Kazalec učinkovitosti glede na rešene zadeve na dan 31. 12. 2016 je skladno s Pravilnikom 
izračunan kot količnik med številom rešenih zadev in skupnim številom zasedenih mest 
državnih tožilcev in tožilskega osebja. Pri številu zasedenosti mest pa se ne upošteva 
dejanska prisotnost državnega tožilca oziroma strokovnega osebja (bolniški stalež, odsotnost 
zaradi starševskega dopusta, skrajšani delovni čas, dodelitev na druge organe javne uprave), 
prav tako ni upoštevana struktura zaposlenih, pri čemer se pri učinkovitosti tožilstva upošteva 
prispevek vseh zaposlenih. 
 
Iz tabel razvidni kazalci učinkovitosti so bistveno nižji pri ovadbah zoper mladoletnike in 
pravnih osebah. Nižji kazalci pa ne predstavljajo slabše učinkovitosti državnih tožilstev na tem 
področju, ampak je podatek ustrezen glede na nižje število kazenskih ovadb zoper navedene 
storilce kaznivih dejanj. Glede na podatke iz točke 1.4.6 je kazenskih ovadb zoper polnoletne 
storilce največ, vse zadeve pa rešuje enako število državnih tožilcev ter strokovnega in 
administrativno - tehničnega osebja. 

3.1.4 STANJE NEREŠENIH OVADB 

Zbrani statistični podatki iz spodnjih tabel prikazujejo število nerešenih ovadb po posameznih 
državnih tožilstvih glede na mesto nahajanja na dan 31. 12. 2016. Upoštevajoč, da so 
posamezne ovadbe lahko v delu pri več organih (policija, sodišče, državna tožilstva), se 
podatek o skupaj nerešenih ovadbah ne ujema s seštevkom ovadb, ki se nahajajo pri 
posameznih organih v tabeli. Iz podatka, ki prikazuje število nerešenih ovadb pri tožilcu, ni 
mogoče sklepati na nedejavnost tožilca v posamezni zadevi, saj se mednje uvrščajo tudi 
ovadbe, ki so v postopku odloženega pregona ali v fazi pogajanj. 
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Pri presoji podatka o nerešenih ovadbah pri državnemu tožilcu je potrebno upoštevati tudi, da 
gre za ovadbe ovadbe, ki jih državni tožilec prejme ob koncu leta (v decembru je tudi sicer 
povečan pripad zadev) in ovadbe, kjer gre za vsebinsko zahtevne zadeve, ki terjajo daljšo 
proučitev. Ne glede na navedeno je bilo večino ovadb skladno z Merili rešenih ob spoštovanju 
90 dnevnega roka od prejema zadeve oziroma so bila procesna opravila opravljena v enakem 
roku od zadnje bremenitve državnega tožilca. Izjeme predstavljajo primeri, ko se je ta rok na 
podlagi dovoljenja vodje državnega tožilstva podaljšal (večje število obdolženih, večje število 
kaznivih dejanj v isti zadevi, posebej obsežno dokazno gradivo, prikriti preiskovalni ukrepi, 
posebej zahtevna dejanska in pravna vprašanja in drugi upravičeni primeri). 
 

Tabela 8(p): Nerešene ovadbe zoper polnoletne storilce (na dan 31.12. preteklega leta) 

Državno 
tožilstvo 

Nerešene skupaj Pri sodišču Pri policiji 
Pri drugih 
organih 

Pri državnem 
tožilcu 

Odstotek nerešenih pri 
državnem tožilcu 

ODT CE 1.897 220 389 71 1.226 65 

ODT KK 248 30 55 13 157 63 

ODT KP 992 26 267 69 640 65 

ODT KR 697 90 143 58 416 60 

ODT LJ 3.579 122 1.077 275 2.186 61 

ODT MB 1.513 151 352 94 934 62 

ODT MS 362 52 116 30 170 47 

ODT NG 411 90 135 50 153 37 

ODT NM 576 81 97 24 379 66 

ODT PT 551 120 86 15 337 61 

ODT SG 190 42 44 14 95 50 

OPP 126 7 33 3 84 67 

SDT 452 9 176 59 226 50 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 11.594 1.040 2.970 775 7.003 60 

 
Iz tabele 8(p) je razvidno, da je bilo na zadnji dan leta poročanja nerešenih ovadb zoper 
11.594 polnoletnih storilcev, od tega so se ovadbe za 7.003 storilcev nahajale pri državnih 
tožilcih, kar predstavlja 60 odstotkov. V primerjavi z letom 2015 je sklepati na upad deleža 
nerešenih ovadb pri državnem tožilcu, saj za preteklo leto znaša delež navedenih ovadb 62 
odstotkov, čemur je pripisati manjšemu številu prejetih ovadb zoper polnoletne storilce in 
večji učinkovitosti državnih tožilcev pri reševanju zadev. 
 
Nerešenih ovadb je bilo skupno za 327 mladoletnikov, od tega so se ovadbe zoper 272 
mladoletnikov oziroma 83 odstotkov mladoletnikov nahajale pri državnih tožilcih, kar je v 
primerjavi z letom 2015 nižje za 3 odstotne točke. Nerešenih ovadb je bilo skupno zoper 
1.244 pravnih oseb, od tega so se ovadbe zoper 646 pravnih oseb nahajale pri državnih 
tožilcih, kar je 52 odstotkov. V primerjavi z letom prej gre ponovno za nižji odstotek 
nerešenih ovadb pri državnem tožilcu, pri čemer so razlogi za manjše število nerešenih ovadb 
in posledično nižje odstotke nerešenih ovadb pri državnem tožilcu enaki kot pri podatkih o 
nerešenih ovadbah zoper polnoletne storilce. 
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Tabela 8(m): Nerešene ovadbe proti mladoletnikom (na dan 31.12. preteklega leta) 

Državno tožilstvo Nerešene skupaj Pri policiji 
Pri drugih 
organih 

Pri državnem tožilcu 
Odstotek nerešenih pri 

državnem tožilcu 

ODT CE 48 6 3 39 81 

ODT KK 7 2 0 5 71 

ODT KP 28 2 1 25 89 

ODT KR 16 1 3 12 75 

ODT LJ 119 15 8 98 82 

ODT MB 54 5 0 49 91 

ODT MS 9 0 3 6 67 

ODT NG 8 1 2 5 62 

ODT NM 25 2 0 23 92 

ODT PT 9 1 0 8 89 

ODT SG 3 0 2 1 33 

OPP 0 0 0 0 0 

SDT 1 0 0 1 100 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 327 35 22 272 83 

 

Tabela 8(po): Nerešene ovadbe zoper pravne osebe (na dan 31.12. preteklega leta)  

Državno 
tožilstvo 

Nerešene skupaj Pri sodišču Pri policiji 
Pri drugih 
organih 

Pri državnem 
tožilcu 

Odstotek 
nerešenih pri 

državnem tožilcu 

ODT CE 181 3 60 4 114 63 

ODT KK 40 0 11 2 28 70 

ODT KP 83 0 21 8 53 64 

ODT KR 47 2 18 3 27 57 

ODT LJ 458 11 214 48 216 47 

ODT MB 153 10 49 16 84 55 

ODT MS 45 9 21 3 14 31 

ODT NG 55 5 29 4 18 33 

ODT NM 48 2 11 1 34 71 

ODT PT 56 8 16 3 29 52 

ODT SG 23 3 15 4 6 26 

OPP 0 0 0 0 0 0 

SDT 55 1 25 5 23 42 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.244 54 490 101 646 52 
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3.1.5 DOPOLNJEVANJE OVADB 

Državni tožilci lahko hitreje in bolj učinkovito opravljajo temeljno nalogo na podlagi 
kakovostnih in popolnih kazenskih ovadb. Zato pri oceni učinkovitosti in hitrosti dela državnih 
tožilcev niso zanemarljivi podatki o številu primerov, v katerih je bilo potrebno vložene 
ovadbe dopolniti. V priloženih tabelah so prikazani podatki o zahtevah za dopolnitev ovadb po 
posameznih državnih tožilstvih, v statističnih podatkih pa je ne glede na število dopolnitev 
ovadb v posamezni zadevi prikazana le ena oziroma prva dopolnitev ovadbe.  
 

Tabela 9(p): Zahteve za dopolnitev ovadb zoper polnoletne storilce 

Državno 
tožilstvo 

Skupaj 
ovadb v 
delu 

Zahtevana 
dopolnitev 
ovadbe 

Odstotek 
dopolnitev 

Predlagana 
preiskovalna 

dejanja 

Odstotek 
preiskovalnih 

dejanj 

Skupaj 
zahtevanih 

dopolnitev in 
preiskovalnih 

dejanj 

Odstotek 
zahtevanih 

dopolnitev in 
preiskovalnih 

dejanj 

ODT CE 5.317 1.509 28 426 8 1.935 36 

ODT KK 1.366 322 24 77 6 399 29 

ODT KP 2.930 868 30 66 2 934 32 

ODT KR 2.514 789 31 155 6 944 38 

ODT LJ 12.193 3.724 31 289 2 4.013 33 

ODT MB 5.136 1.547 30 503 10 2.050 40 

ODT MS 2.066 571 28 111 5 682 33 

ODT NG 1.703 613 36 96 6 709 42 

ODT NM 2.210 946 43 265 12 1.211 55 

ODT PT 1.563 498 32 133 9 631 40 

ODT SG 857 203 24 88 10 291 34 

OPP 488 189 39 9 2 198 41 

SDT 1.074 624 58 17 2 641 60 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 39.417 12.403 31 2.235 6 14.638 37 

 

Tabela 9(m): Zahteve za dopolnitev ovadb proti mladoletnikom  

Državno 
tožilstvo 

Skupaj ovadb v delu Zahtevana dopolnitev ovadbe Odstotek dopolnitev 

ODT CE 234 34 15 

ODT KK 81 15 19 

ODT KP 103 6 6 

ODT KR 112 10 9 

ODT LJ 645 107 17 

ODT MB 213 35 16 

ODT MS 65 7 11 

ODT NG 57 7 12 

ODT NM 167 26 16 

ODT PT 38 8 21 

ODT SG 59 6 10 

OPP 0 0 0 

SDT 4 0 0 

VDT 0 0 0 

Skupaj 1.778 261 15 
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Tabela 9(po): Zahteve za dopolnitev ovadb zoper pravne osebe  

Državno 
tožilstvo 

Skupaj 
ovadb v 
delu 

Zahtevana 
dopolnitev 
ovadbe 

Odstotek 
dopolnite 

Predlagana 
preiskovalna 

dejanja 

Odstotek 
preiskovalnih 

dejanj 

Skupaj 
zahtevanih 

dopolnitev in 
preiskovalnih 

dejanj 

Odstotek 
zahtevanih 

dopolnitev in 
preiskovalnih 

dejanj 

ODT CE 373 148 40 8 2 156 42 

ODT KK 121 50 41 0 0 50 41 

ODT KP 149 50 34 0 0 50 34 

ODT KR 103 57 55 2 2 59 57 

ODT LJ 969 412 43 14 1 426 44 

ODT MB 350 163 47 29 8 192 55 

ODT MS 132 63 48 9 7 72 55 

ODT NG 132 55 42 4 3 59 45 

ODT NM 152 102 67 13 9 115 76 

ODT PT 114 50 44 4 4 54 47 

ODT SG 75 28 37 4 5 32 43 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 130 61 47 1 1 62 48 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 2.800 1.239 44 88 3 1.327 47 

 

Zbrani podatki kažejo, da je bilo v zadevah od vseh 39.417 ovadenih polnoletnih storilcev 
potrebno dopolniti kazensko ovadbo kar za 12.403 oseb (31 odstotkov), ker tožilec na podlagi 
prejetega gradiva iz kazenske ovadbe ni mogel sprejeti končne odločitve. Delež dopolnitev je 
od leta 2012 najvišji doslej (v letu 2015 je delež dopolnitev znašal 22 odstotkov), kar je 
pripisati poslabšanju kakovosti dela policije zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov. 
 
Enako kot v zadevah zoper polnoletne storilce je tudi v zadevah zoper mladoletnike in pravne 
osebe zaznati porast števila ovadb, ki so bile dane v dopolnitev. Medtem, ko je bil v zadevah 
zoper mladoletnike delež dopolnitev 15 odstotkov, je bil delež dopolnitev ovadb zoper pravne 
osebe še višji, in sicer 47 odstotkov. Razloge za porast dopolnitev ovadb zoper pravne osebe 
je iskati v vsebinsko zahtevnejših primerih, ki se izražajo preko težjih kaznivih dejanj zoper 
gospodarstvo in prepletenosti ravnanj fizičnih in pravnih storilcev kaznivih dejanj.  
 
Skoraj enak kot v letu poprej je delež primerov, v katerih so bila predlagana posamezna 
preiskovalna dejanja pri pristojnem sodišču, predvsem zaradi izvedbe ali zavarovanja dokazov 
v ustrezni procesni obliki. V letu poročanja so bila preiskovalna dejanja predlagana zoper 
2.235 polnoletnih storilcev oziroma 6 odstotkov (za leto 2015 znaša ustrezen delež pet 
odstotkov), zoper 88 pravnih oseb oziroma treh odstotkov, kar je za eno odstotno točko več 
kot v letu 2015. V letu 2016 je bilo zahtevanih dopolnitev ovadb in predlaganih posameznih 
preiskovalnih dejanj zoper 14.638 polnoletnih oseb, kar predstavlja 37 odstotkov (gre za 
deset odstotkov povišanje v razmerju do leta 2015) in 1.327 pravnih oseb, kar predstavlja 47 
odstotkov (za 16 odstotkov več kot v letu 2015).   

3.1.6 NAČIN REŠEVANJA OVADB 

Tožilska odločitev o vloženi kazenski ovadbi primarno odraža politiko pregona, ki jo uveljavlja 
državno tožilstvo. V tem kontekstu se zlasti izpostavljajo primeri zavrženja ovadb iz razloga 
nesorazmernosti med majhnim pomenom dejanja in posledicami, ki bi jih povzročil kazenski 
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pregon ter z uporabo institutov odloženega pregona in poravnavanja. Odločanje državnih 
tožilcev o kazenskih ovadbah predstavlja pomemben selektivni mehanizem za razbremenitev 
kazenskih sodišč, saj na podlagi ustreznih procesnih in materialnopravnih institutov izloči 
nadpolovično število kazenskih zadev (63 odstotkov). Gre za zadeve manjšega pomena, za 
katere se v znatnem deležu uveljavijo alternativne oblike kazenskega pregona, kar pomeni, 
da so storilci še vedno ustrezno kazenskopravno obravnavani.    
 
Uvodoma je na tem mestu potrebno izpostaviti, da je statistične podatke o zavrženju 
kazenskih ovadb potrebno presojati na podlagi razlogov za takšno odločitev državnih 
tožilstev. Primeri, v katerih so bili rešeni z uporabo alternativnih oblik kazenskega pregona 
nikakor ni mogoče enačiti in jih uvrščati med primere, v katerih pregon zaradi vsebinskih ali 
formalnih razlogov sploh ni bil mogoč ali je bil opuščen. V vseh zadevah, pri katerih je bila 
uporaba odloženega pregona ali poravnavanja uspešna (poglavje 3.4), je vendarle prišlo do 
uporabe oziroma izvršitve ustrezne sankcije oziroma naloge.  
 
V letu poročanja je bilo zavrženih ovadb zoper 17.588 fizičnih in 1.185 pravnih oseb, skupaj 
torej zoper 18.773 oseb, kar predstavlja 63 odstotkov vseh rešenih ovadb (enako kot v letu 
2015). Državni tožilci so kazenske ovadbe zavrgli zoper 16.820 polnoletnih storilcev, kar 
predstavlja primerljiv delež kot na splošni ravni (62 odstotkov vseh rešenih ovadb zoper 
navedene osebe), nadalje zoper 768 mladoletnikov oziroma 58 odstotkov in zoper 1.185 
pravnih oseb oziroma 81 odstotkov. Delež zavrženih ovadb je pri slednjih najvišji, kar je 
največkrat posledica prenehanja pravnih oseb med postopkom.  
 
Zbrani podatki nadalje kažejo, da je bila glede na ostale rešene kazenske ovadbe zoper 3.595 
ali 13 odstotkov polnoletnih oseb zahtevana preiskava, zoper 6.748 ali 25 odstotkov 
polnoletnih oseb pa je bil vložen neposredni obtožni akt, zoper 34 oseb pa so bile ovadbe 
rešene na drug način (npr. odstop drugi državi). Deleži zahtev za preiskavo in vloženih 
neposrednih obtožnih aktov so povsem primerljivi z deleži v letu 2015, saj se glede vloženih 
zahtev za preiskavo v ničemer ne razlikujejo, glede vloženih neposrednih obtožnih aktov pa je 
razlika za 1 odstotno točko navzgor v letu 2016. Opazna pa je razlika pri absolutnih podatkih 
glede zadev, ki so bile rešene na drug način, saj v tem segmentu za leto 2016 beležimo 
padec (154 polnoletnih oseb v letu 2015).  
 
Pri mladoletnikih je delež pripravljalnih postopkov glede na njihovo obveznost primeroma 
višji, in sicer so bili zahtevani zoper 556 mladoletnikov oziroma 42 odstotkov, kar je za štiri 
odstotne točke več kot v letu 2015. Nadalje so državna tožilstva vložila zahtevo za preiskavo 
zoper 162 pravnih oseb oziroma 11 odstotkov, zoper 123 pravnih oseb ali osem odstotkov pa 
vložila neposredni obtožni akt, medtem ko so na drug način zadevo rešili zoper dve pravni 
osebi. Podobno kot pri polnoletnih storilcih je število vloženih zahtev za preiskavo oziroma 
neposrednih obtožnih aktov zoper pravne osebe na primerljivi ravni kot v letu 2015.  
 
Na podlagi primerjave podatkov se zaključuje, da so državna tožilstva v letu 2016 rešila 
skupno 30.011 ovadb, kar je za devet odstotkov ovadb manj kot v letu 2015. Pri tem pa je 
potrebno upoštevati, do so državna tožilstva v letu 2016 tudi prejela manj ovadb kot v 
preteklem letu. 
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Natančnejši podatki o odločitvah tožilcev na posameznih okrožnih državnih tožilstvih, na SDT 
RS in Posebnem oddelku so razvidni iz spodnjih tabel 
 

Tabela 10(p): Odločitve o ovadbah zoper polnoletne storilce  

Državno 
tožilstvo 

Vse  
rešene 
ovadbe 

Zavržene 
ovadbe 

O
d
s
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te
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predlogi 

O
d
s
to
te
k o

b
to
že

n
ih
 

Umik 
obtožnega 

akta 
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i 
p
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ODT CE 3.282 2.079 63 402 12 793 24 46 85 7 0 

ODT KK 1.149 546 48 156 14 446 39 0 5 0 0 

ODT KP 1.916 984 51 312 16 620 32 7 23 0 0 

ODT KR 1.831 1.190 65 238 13 399 22 5 10 3 0 

ODT LJ 8.667 5.789 67 912 11 1.951 23 34 137 13 0 

ODT MB 3.551 2.192 62 455 13 902 25 18 65 1 0 

ODT MS 1.628 881 54 247 15 500 31 6 17 0 0 

ODT NG 1.240 877 71 162 13 199 16 3 5 2 0 

ODT NM 1.610 838 52 267 17 503 31 10 13 1 0 

ODT PT 734 434 59 52 7 242 33 4 10 6 1 

ODT SG 654 443 68 68 10 143 22 19 5 0 0 

OPP 372 315 85 14 4 43 12 3 10 0 0 

SDT 570 252 44 310 54 7 1 4 0 1 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 27.204 16.820 62 3.595 13 6.748 25 159 385 34 0 

 

Tabela 10(m): Odločitve o ovadbah proti mladoletnikom  

Državno 
tožilstvo 

Vse rešene 
ovadbe 

Zavržene 
ovadbe 

O
d
s
to
te
k 

zavrže
n
ih
 

Zahteve za 
pripravljalni 
postopek 

O
d
s
to
te
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v 

za p
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p
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Rešeno na 
drug način 
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d
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k 
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n
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a d
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g
 

n
a
čin

 

ODT CE 160 115 72 44 28 1 1 

ODT KK 80 29 36 51 64 0 0 

ODT KP 56 34 61 22 39 0 0 

ODT KR 88 69 78 19 22 0 0 

ODT LJ 483 254 53 224 46 5 1 

ODT MB 150 82 55 65 43 3 2 

ODT MS 54 35 65 19 35 0 0 

ODT NG 49 35 71 13 27 1 2 

ODT NM 131 64 49 67 51 0 0 

ODT PT 27 24 89 2 7 1 4 

ODT SG 56 27 48 29 52 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 1 0 0 1 100 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.335 768 58 556 42 11 1 
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Tabela 10(po): Odločitve o ovadbah zoper pravne osebe 

Državno 
tožilstvo 

Vse  
rešene 
ovadbe 

Zavržene 
ovadbe 

O
d
s
to
te
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n
ih
 

Zahteve za 
preiskavo 

O
d
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ODT CE 176 135 77 20 11 21 12 4 0 0 0 

ODT KK 91 68 75 12 13 11 12 0 0 0 0 

ODT KP 56 52 93 4 7 0 0 1 0 0 0 

ODT KR 49 45 92 2 4 1 2 0 0 1 2 

ODT LJ 525 466 89 36 7 22 4 1 6 1 0 

ODT MB 188 148 79 18 10 22 12 3 6 0 0 

ODT MS 74 37 50 20 27 17 23 3 0 0 0 

ODT NG 74 55 74 10 14 9 12 0 0 0 0 

ODT NM 94 65 69 17 18 12 13 3 3 0 0 

ODT PT 19 16 84 0 0 3 16 2 1 0 0 

ODT SG 50 41 82 4 8 5 10 4 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 76 57 75 19 25 0 0 1 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.472 1.185 81 162 11 123 8 22 16 2 0 

 

3.1.7 ZAVRŽENJE OVADB (RAZLOGI ZA ZAVRAČANJE PREGONA) 

Državni tožilec na podlagi 161. člena Zakona o kazenskem postopku zavrže kazensko ovadbo, 
če iz nje izhaja, da naznanjeno dejanje ni kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po 
uradni dolžnosti, če je pregon zastaran ali je dejanje obseženo z amnestijo ali pomilostitvijo 
ali, če so podane druge okoliščine, ki izključujejo pregon, ali, če ni podan utemeljen sum, da 
je osumljenec storil naznanjeno kaznivo dejanje ali, če je podana nesorazmernost med 
majhnim pomenom kaznivega dejanja ter posledicami, ki bi jih povzročil kazenski pregon. 
Tudi v letu poročanja so državna tožilstva analizirala razloge za zavrženje kazenskih ovadb 
zoper posameznega storilca. 
 
Na politiko pregona državnega tožilstva se sklepa tudi na podlagi deležev posameznih 
razlogov za zavrženje ovadbe, v tem sklopu se predvsem izpostavlja razlog nesorazmernosti 
med majhnim pomenom kaznivega dejanja ter posledicami, ki bi jih povzročil kazenski 
pregon. Pri obravnavi statističnih podatkov je potrebno opozoriti, da se med ovadbe, 
zavržene iz drugih razlogov, uvrščajo predvsem ovadbe, ki so zavržene zaradi nezadostne 
dokazne podlage za utemeljen sum, da je storilec storil naznanjeno kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, ali dejanje ni kaznivo dejanje ali zaradi drugih okoliščin, ki 
izključujejo kazenski pregon. 
 
Zbrani statistični podatki izkazujejo, da je bilo po poravnavanju ali odloženem pregonu 
zavrženih ovadb zoper 1.604 oziroma deset odstotkov polnoletnih storilcev, kar predstavlja 
enak delež kot v preteklem letu. Iz navedenega razloga je bilo v letu poročanja zavrženih 
ovadb zoper 102 ali 13 odstotkov mladoletnikov ter zoper 35 ali tri odstotke pravnih oseb. 
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Tako glede mladoletnikov kot pravnih oseb se je delež zavrženih ovadb sicer malenkostno 
znižal, čemur je pripisati nižjemu številu vloženih ovadb zoper navedene osebe.  
 
Državna tožilstva so zoper 2.978 oziroma 18 odstotkov polnoletnih storilcev zavrgla ovadbe 
zaradi majhnega pomena dejanja in uporabe načela sorazmernosti, kar odstotkovno ustreza 
deležu iz leta 2015. Nadalje je bilo iz tega razloga zavrženih ovadb zoper 298 ali 39 odstotkov 
mladoletnikov in 175 ali 15 odstotkov pravnih oseb. V primerjavi z letom 2015 je tudi na tem 
mestu opaziti trend zmanjševanja. Še vedno je te deleže mogoče oceniti kot primerne glede 
na strukturo in stopnjo nevarnosti obravnavane kriminalitete, v kateri osrednje mesto pripada 
premoženjski kriminaliteti, v njenem okviru pa prevladujejo kazniva dejanja bagatelne narave. 
 
Zaradi umika predloga oškodovanca za kazniva dejanja, ki se preganjano na predlog, so 
državna tožilstva v letu poročanja zavrgla ovadbe zoper 2.591 ali 15 odstotkov polnoletnih 
oseb (v letu 2015 je delež znašal 19 odstotkov) in zoper 17 ali en odstotek pravnih oseb 
(enak odstotek kot v letu 2015). Iz istega razloga je bilo zavrženih ovadb zoper 147 ali 19 
odstotkov mladoletnikov, kar je v primerjavi z letom prej za osem odstotkov več. 
Upoštevajoč, da je predlog oškodovanca procesna predpostavka za nadaljevanje pregona 
zoper ovadeno osebo, se je pri kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na predlog,  na račun 
večjega števila umikov ovadb zoper mladoletnike zmanjšalo število zavrženj ovadb zaradi 
majhnega pomena in načela sorazmernosti. Dodatno se izpostavlja, da v primeru umika 
predloga s strani oškodovanca vse predhodno delo policije in tožilstva in drugih organov 
postane nepotrebno.  
 
Razlog, pri katerem se pojavlja najnižji delež zavrženja ovadb, predstavlja zastaranje, saj 
znaša delež pri polnoletnih in pravnih osebah eno odstotno točko, medtem ko je pri 
mladoletnikih ničeln. Gre za enaka razmerja kot v preteklih letih, pri čemer je potrebno 
upoštevati, da razlogi za zastaranje, tudi če so podlaga za določitev tožilca, upoštevaje 
določeno dolžino rokov za odločanje državnega tožilca v Merilih, praviloma ne nastanejo v 
tožilskem postopku. 
 
Državni tožilci so zavrgli ovadbe tudi iz drugih razlogov, med katere se uvrščajo primeri, v 
katerih zaradi pomanjkanja procesnih in materialnih predpostavk postopka ni bilo mogoče 
nadaljevati (dejanje ni kaznivo dejanje, ni podan utemeljen sum, da je osumljenec storil 
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, druge procesne ovire). Iz navedenih 
razlogov so državni tožilci v letu 2016 zavrgli ovadbe zoper 9.505 oziroma 57 odstotkov 
polnoletnih storilcev, kar je pet odstotnih točk več kot v letu 2015. Tako zavrženih ovadb je 
bilo zoper 190 ali 25 odstotkov mladoletnikov in zoper 949 ali 80 odstotkov pravnih oseb. 
Deleži so tudi v letu 2016 ostali na primerljivi ravni kot v preteklem letu, pri čemer se pri 
pravnih osebah delež zavrženih ovadb giblje na višji ravni kot pri fizičnih osebah ravno zaradi 
posebnosti v zvezi z prenehanjem pravnih oseb med postopkom. 
 
V spodnjih tabelah 11(p), 11(m), 11(po) predstavljeni statistični podatki se ustrezno 
dopolnjujejo s podatki o zavrženju ovadb na podlagi opravljenega postopka alternativnega 
pregona, ki so navedeni pod točko 3.4 tega poročila.  
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Tabela 11(p): Zavrženje ovadb zoper polnoletne storilce 

Državno 
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ODT CE 2.079 225 11 319 15 376 18 24 1 1.135 55 

ODT KK 546 111 20 76 14 29 5 3 1 327 60 

ODT KP 984 71 7 141 14 130 13 11 1 631 64 

ODT KR 1.190 152 13 266 22 121 10 6 1 645 54 

ODT LJ 5.789 468 8 1.363 24 654 11 51 1 3.253 56 

ODT MB 2.192 218 10 256 12 640 29 18 1 1.060 48 

ODT MS 881 123 14 107 12 222 25 12 1 417 47 

ODT NG 877 82 9 108 12 236 27 4 0 447 51 

ODT NM 838 37 4 169 20 85 10 6 1 541 65 

ODT PT 434 50 12 111 26 62 14 1 0 210 48 

ODT SG 443 60 14 54 12 35 8 2 0 292 66 

OPP 315 6 2 6 2 1 0 1 0 301 96 

SDT 252 1 0 2 1 0 0 3 1 246 98 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 16.820 1.604 10 2.978 18 2.591 15 142 1 9.505 57 

 

Tabela 11(m): Zavrženje ovadb proti mladoletnikom  
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ODT CE 115 25 22 41 36 0 0 27 23 2 2 20 17 

ODT KK 29 6 21 13 45 1 3 2 7 0 0 7 24 

ODT KP 34 5 15 12 35 0 0 8 24 0 0 9 26 

ODT KR 69 12 17 19 28 3 4 2 3 0 0 33 48 

ODT LJ 254 28 11 126 50 3 1 32 13 1 0 64 25 

ODT MB 82 13 16 19 23 0 0 34 41 0 0 16 20 

ODT MS 35 7 20 10 29 3 9 8 23 0 0 7 20 

ODT NG 35 0 0 2 6 7 20 16 46 0 0 10 29 

ODT NM 64 3 5 42 66 0 0 9 14 0 0 10 16 

ODT PT 24 2 8 9 38 5 21 7 29 0 0 1 4 

ODT SG 27 1 4 5 19 6 22 2 7 0 0 13 48 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 768 102 13 298 39 28 4 147 19 3 0 190 25 
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Tabela 11(po): Zavrženje ovadb zoper pravne osebe 
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ODT CE 135 2 1 19 14 2 1 3 2 109 81 

ODT KK 68 0 0 29 43 0 0 0 0 39 57 

ODT KP 52 1 2 3 6 0 0 0 0 48 92 

ODT KR 45 0 0 8 18 0 0 0 0 37 82 

ODT LJ 466 15 3 55 12 8 2 4 1 384 82 

ODT MB 148 7 5 19 13 5 3 2 1 115 78 

ODT MS 37 5 14 1 3 1 3 0 0 30 81 

ODT NG 55 1 2 10 18 0 0 0 0 44 80 

ODT NM 65 1 2 13 20 0 0 0 0 51 78 

ODT PT 16 1 6 4 25 1 6 0 0 10 62 

ODT SG 41 2 5 6 15 0 0 0 0 33 80 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 57 0 0 8 14 0 0 0 0 49 86 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.185 35 3 175 15 17 1 9 1 949 80 

 

V nadaljevanju je prikazano tudi število obvestil pristojnemu prekrškovnemu organu in 
obdolžilnih predlogov v primerih, ko hitri prekrškovni postopek ni dovoljen.  
 

Tabela 12: Obvestila pristojnemu prekrškovnemu organu in obdolžilni predlogi v primerih, ko hitri 
prekrškovni postopek ni dovoljen 

Državno tožilstvo 

Število obvestil, ko gre 
za prekršek, o katerem 

se odloča v hitrem 
prekrškovnem postopku 

11.a člen ZP-1  

Število obdolžilnih predlogov 
103. členu ZP-1 

ODT CE 0 0 

ODT KK 0 0 

ODT KP 2 0 

ODT KR 0 1 

ODT LJ 0 1 

ODT MB 1 1 

ODT MS 0 6 

ODT NG 5 1 

ODT NM 0 1 

ODT PT 0 0 

ODT SG 0 0 

OPP 0 0 

SDT 0 0 

VDT 0 0 

Skupaj 8 11 

 
V letu poročanja so državna tožilstva na prekrškovne organe oziroma sodišča vložila skupno 
osem obvestil, ko je šlo za prekršek, o katerem se odloča v hitrem postopku po 11.a členu 
Zakona o prekrških (ZP-1). Ker državna tožilstva doslej niso zbirala teh podatkov, primerjava 
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s preteklim letom ni mogoča. S strani državnih tožilstev je bilo v letu 2016 vloženih 11 
obdolžilnih predlogov po 103. členu ZP-1, glede na podatke iz preteklega leta pa se je število 
le-teh zmanjšalo za 3. 
 

3.2 KAZENSKI PREGON 

3.2.1 UVODNA POJASNILA 

Državni tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe in ima druge z zakonom določene 
pristojnosti. Dolžan je začeti kazenski pregon, če je podan utemeljen sum, da je storjeno 
kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, če zakon ne določa 
drugače. Ko državni tožilec oceni, da razpolaga z zadostnimi dokazi za utemeljen sum, lahko 
zoper določeno osebo zahteva sodno preiskavo oziroma predlaga opravo posameznih 
preiskovalnih dejanj ali pa pregon začne z neposredno vložitvijo obtožnega akta (obtožnica 
pred okrožnim sodiščem in obtožni predlog pred okrajnim sodiščem). 
 
Upoštevajoč navedeno so v nadaljevanju povzeti in pojasnjeni statistični podatki o kazenskih 
postopkih, ki so po prvi odločitvi državnega tožilca prešli v fazo kazenskega pregona pred 
pristojnim sodiščem.  

3.2.2 ODLOČITVE PO PREISKAVI (DELEŽ OPUSTITVE PREGONA) 

Preiskava je kot faza kazenskega postopka namenjena zbiranju dokazov in podatkov, ki so 
potrebni za odločitev, ali naj se vloži obtožnica ali ustavi postopek, dokazov za katere je 
nevarnost, da jih na glavni obravnavi ne bo mogoče ponoviti ali, da bi bila njihova izvedba 
povezana s težavami kot tudi drugih dokazov, ki utegnejo biti koristni za postopek in je glede 
na okoliščine primera smotrno, da se izvedejo. Državni tožilec se za vložitev zahteve za 
preiskavo odloči v zahtevnejših kazenskih zadevah, pri čemer sme za kazniva dejanja, za 
katera je v zakonu predpisana kazen zapora nad osem let, vložiti neposredno obtožnico na 
podlagi zadostnega gradiva le s soglasjem preiskovalnega sodnika in po predhodnem 
zaslišanju osumljenega ali v primeru, če je z obdolženim sklenil sporazum o priznanju krivde. 
Po opravljeni preiskavi sprejeme državni tožilec odločitev o nadaljevanju pregona zoper 
določeno osebo. 
 

V letu poročanja so državna tožilstva prejela zadeve po opravljeni preiskavi zoper 3.719 
polnoletnih obdolžencev, kar je manj v primerjavi s podatki iz leta 2015 (4.361 polnoletnih 
obdolžencev). Na podlagi teh podatkov je ustrezno nižji podatek o številu oseb, zoper katere 
so državna tožilstva odstopila od pregona oziroma vložila obtožbe. Iz statističnih podatkov 
izhaja, da so državna tožilstva po opravljeni preiskavi odstopila od pregona zoper 873 ali 23 
odstotkov polnoletnih obdolžencev (26 odstotkov v letu 2015), zoper 2.822 ali 76 odstotkov 
polnoletnih obdolžencev (73 odstotkov v letu 2015) pa so vložili obtožbo, medtem ko so 
zadevo rešila na drug način zoper 24 obdolžencev (5 obdolžencev v letu 2015). V primerjavi s 
preteklim letom je zaključiti, da se je delež obtoženih oseb po preiskavi zvišal za tri odstotke , 
za enak odstotek pa se je zmanjšal delež oseb, zoper katere so državna tožilstva odstopila od 
pregona. 
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Tabela 13(p): Odločitve po opravljeni sodni preiskavi zoper polnoletne storilce 

Državno 
tožilstvo 

Prejete zadeve 
po preiskavi 

Odstop od 
pregona 

Odstotek 
odstopa od 
pregona 

Vložen 
obtožba 

Odstotek 
obtoženih 

Rešeno na 
drug način 

Odstotek 
rešenih na drug 

način 

ODT CE 428 138 32 287 67 3 1 

ODT KK 209 47 22 161 77 1 0 

ODT KP 266 40 15 224 84 2 1 

ODT KR 230 44 19 184 80 2 1 

ODT LJ 986 243 25 741 75 2 0 

ODT MB 525 120 23 405 77 0 0 

ODT MS 222 30 14 192 86 0 0 

ODT NG 165 37 22 128 78 0 0 

ODT NM 318 93 29 224 70 1 0 

ODT PT 87 19 22 65 75 3 3 

ODT SG 83 28 34 55 66 0 0 

OPP 27 9 33 18 67 0 0 

SDT 173 25 14 138 80 10 6 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 3.719 873 23 2.822 76 24 1 

 

Tabela 13(m): Odločitve po opravljenem pripravljalnem postopku proti mladoletnikom  

Državno 
tožilstvo 

Prejete zadeve po 
pripravljalnem 

postopku 

Predlog za 
ustavitev 

Odstotek 
ustavitev 
postopka 

Vloženi 
predlogi za 

izrek ukrepa in 
kaznovanje 

Odstotek 
predlogov 

Rešeno na 
drug način 

Odstotek 
rešenih na 
drug način 

ODT CE 40 22 55 18 45 0 0 

ODT KK 55 18 33 37 67 0 0 

ODT KP 14 3 21 11 79 0 0 

ODT KR 44 26 59 18 41 0 0 

ODT LJ 259 81 31 178 69 0 0 

ODT MB 77 35 45 42 55 0 0 

ODT MS 16 5 31 11 69 0 0 

ODT NG 9 4 44 5 56 0 0 

ODT NM 72 22 31 50 69 0 0 

ODT PT 3 0 0 3 100 0 0 

ODT SG 33 7 21 26 79 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 622 223 36 399 64 0 0 

 

V postopkih proti mladoletnikom so državni tožilci podali predlog za ustavitev postopka zoper 
223 oziroma 36 odstotkov mladoletnikov (42 odstotkov v letu 2015), predlog za izrek ukrepa 
ali kaznovanje pa so vložila zoper skupno 399 ali 64 odstotkov mladoletnikov (58 odstotkov v 
letu 2015). Glede na preteklo leto je bilo podanih več predlogov za izrek vzgojnega ukrepa ali 
kazni, taka politika obravnavanja mladoletnikov pa je primerljiva z obravnavanjem 
mladoletnikov v letu 2014.     
 
Delež mladoletnikov, zoper katere je bil postopek ustavljen, je še vedno na višji ravni kot 
delež polnoletnih storilcev, pri katerih so državna tožilstva odstopila od pregona, kar je 
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pripisati širšim možnostim, ki jih ima državni tožilec v postopku proti mladoletnikom na 
podlagi zakona, zlasti uporaba načela smotrnosti z upoštevanjem osebnih in družinskih 
razmere. 
 

Tabela 13(po): Odločitve po opravljeni sodni preiskavi zoper pravne osebe 

Državno 
tožilstvo 

Prejete 
zadeve po 
preiskavi 

Odstop od 
pregona 

Odstotek 
odstopa od 
pregona 

Vložena 
obtožba 

Odstotek 
obtoženih 

Rešeno na 
drug način 

Odstotek 
rešenih na drug 

način 

ODT CE 19 6 32 12 63 1 5 

ODT KK 6 3 50 3 50 0 0 

ODT KP 4 0 0 4 100 0 0 

ODT KR 6 6 100 0 0 0 0 

ODT LJ 44 19 43 24 55 1 2 

ODT MB 24 11 46 13 54 0 0 

ODT MS 16 6 38 10 62 0 0 

ODT NG 4 2 50 2 50 0 0 

ODT NM 16 7 44 8 50 1 6 

ODT PT 3 1 33 2 67 0 0 

ODT SG 6 5 83 1 17 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 16 3 19 13 81 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 164 69 42 92 56 3 2 

 

Po končani preiskavi so državna tožilstva v letu poročanja odstopila od pregona zoper 69 
oziroma 42 odstotkov pravnih oseb (50 odstotkov v letu 2015), obtožbo pa vložila zoper 92 
oziroma 56 odstotkov pravnih oseb (50 odstotkov v letu 2015), zoper tri pravne osebe (ena 
pravna oseba v letu 2015) je bila zadeva rešena na drug način. Razmerje med deleži se je v 
primerjavi s podatki iz leta 2015 povečalo v prid vloženih obtožb zoper pravne osebe. 

3.2.3 OBTOŽNI AKTI (DELEŽ OBTOŽEVANJA) 

Državni tožilec po končani preiskavi oziroma ob zakonskih pogojih neposredno vloži obtožnico 
na sodišče, kadar ima ob obstoju utemeljenega suma dovolj zbranih dokazov in podatkov, ki 
se nanašajo na kaznivo dejanje in storilca. V skrajšanem postopku državni tožilec vloži 
obtožni predlog. Delež vloženih obtožnih aktov v razmerju do vseh rešenih zadev, pri katerih 
je bila sprejeta končna odločitev (delež obtoževanja), predstavlja podlago za oceno kvalitete 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, kvalitete kazenskih ovadb in oceno politike 
kazenskega pregona državnega tožilstva.   
 

V letu 2016 je bilo obtoženih 9.570 polnoletnih obdolžencev, kar predstavlja 35 odstotkov 
glede na število vseh polnoletnih storilcev, ki so jih državna tožilstva obravnavala in glede njih 
sprejela končno odločitev. Delež je v primerjavi z preteklim letom ostal na primerljivi ravni (34 
odstotkov v letu 2015), kar kaže na konstantno uspešnost izvedenih alternativnih načinov 
reševanja kazenskih zadev ter posledično povečanju zavrženj ovadb in odstopov od pregona. 
Tudi v teh postopkih pa so storilci izpolnili naloge, ki jim jih je naložil državni tožilec. 
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Tabela 14(p): Delež obtoževanja zoper polnoletne storilce 

Državno 
tožilstvo 

Vloženi obtožni 
predlogi 

Vložene 
neposredne 
obtožnice 

Vložene 
obtožnice po 
preiskavi 

Skupaj 
obtoženih 

Skupno 
število 
končnih 
odločitev 

Odstotek obtoženih glede 
na skupno število končnih 

odločitev 

ODT CE 710 83 287 1.080 3.307 33 

ODT KK 424 22 161 607 1.201 51 

ODT KP 547 73 224 844 1.870 45 

ODT KR 367 32 184 583 1.822 32 

ODT LJ 1.724 227 741 2.692 8.739 31 

ODT MB 846 56 405 1.307 3.620 36 

ODT MS 452 48 192 692 1.603 43 

ODT NG 173 26 128 327 1.243 26 

ODT NM 461 42 224 727 1.660 44 

ODT PT 210 32 65 307 769 40 

ODT SG 127 16 55 198 669 30 

OPP 36 7 18 61 384 16 

SDT 1 6 138 145 433 33 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 6.078 670 2.822 9.570 27.320 35 

 
 

Tabela 14(m): Delež predlogov za izrek vzgojnega ukrepa ali kazenske sankcije za mladoletnike  

Državno 
tožilstvo 

Vloženi predlogi za izrek ukrepa in 
kaznovanje 

Skupno število končnih 
odločitev 

Odstotek obtoženih glede na skupno 
število končnih odločitev 

ODT CE 18 155 12 

ODT KK 37 84 44 

ODT KP 11 48 23 

ODT KR 18 113 16 

ODT LJ 178 514 35 

ODT MB 42 159 26 

ODT MS 11 51 22 

ODT NG 5 45 11 

ODT NM 50 136 37 

ODT PT 3 28 11 

ODT SG 26 60 43 

OPP 0 0 0 

SDT 0 0 0 

VDT 0 0 0 

Skupaj 399 1.393 29 

 
Glede na število vloženih predlogov za izrek vzgojnega ukrepa in kaznovanje in skupno število 
končnih odločitev, je delež obtoženih mladoletnikov znašal 29 odstotkov, kar je za tri odstotke 
višje od preteklega leta.  
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Tabela 14(po): Delež obtoževanja zoper pravne osebe  

Državno 
tožilstvo 

Vloženi obtožni 
predlogi 

Vložene 
neposredne 
obtožnice 

Vložene 
obtožnice po 
preiskavi 

Skupaj 
obtoženih 

Skupno 
število 
končnih 
odločitev 

Odstotek obtoženih 
glede na skupno število 

končnih odločitev 

ODT CE 13 8 12 33 175 19 

ODT KK 6 5 3 14 85 16 

ODT KP 0 0 4 4 56 7 

ODT KR 1 0 0 1 53 2 

ODT LJ 19 3 24 46 533 9 

ODT MB 18 4 13 35 194 18 

ODT MS 16 1 10 27 70 39 

ODT NG 9 0 2 11 68 16 

ODT NM 12 0 8 20 93 22 

ODT PT 3 0 2 5 22 23 

ODT SG 3 2 1 6 52 12 

OPP 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 13 13 73 18 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 100 23 92 215 1.474 15 

 

V letu poročanja je bilo obtoženih 215 pravnih oseb oziroma 15 odstotkov (11 odstotkov v 
letu 2015). Delež je sicer višji v primerjavi s preteklim letom, vendar nižji v primerjavi z 
deležem obtoževanja zoper fizične osebe. Državni tožilci pogosto ob odložitvi zahteve za 
preiskavo zoper fizično osebo ne sprejemajo odločitve o kazenski ovadbi zoper pravno osebo, 
temveč odločitev o tem odložijo do končanja preiskave in šele takrat zavržejo kazensko 
ovadbo. Prav tako na tak delež vplivajo posebnosti prenehanja pravnih oseb med postopkom.  
 
Na naravo kaznivih dejanj je mogoče sklepati tudi glede na strukturo obtožnih aktov. Tako je 
bil obtožni predlog vložen zoper 6.078 polnoletnih obdolžencev, kar predstavlja 64 odstotkov 
vseh obtožb (61 odstotkov v letu 2015). Neposredna obtožnica je bila vložena zoper 670 
oziroma sedem odstotkov polnoletnih obdolžencev (šest odstotkov v letu 2015), medtem, ko 
je bila po preiskavi vložena obtožnica zoper 2.822 ali 29 odstotkov polnoletnih oseb (31 
odstotkov v letu 2015). Državni tožilci so obtožni predlog vložili zoper 100 ali 46 odstotkov 
pravnih oseb (43 odstotkov v letu 2015), neposredno obtožnico zoper 23 ali 11 odstotkov 
pravnih oseb (14 odstotkov v letu 2015) in obtožnico po preiskavi zoper 92 ali 43 odstotkov 
pravnih oseb (41 odstotkov v letu 2015). Primerjava deležev kaže, da je struktura obtožnih 
aktov podobna, pri čemer se deleži razlikujejo za največ tri odstotne točke v korist obtožnih 
predlogov. 
 

3.2.4 SODBE (USPEH OBTOŽEVANJA) 

Pri oceni uspeha obtoževanja državno tožilstvo upošteva izid kazenskih postopkov na prvi 
stopnji, ki so bili v letu poročanja končani z obsodilno sodbo. Iz statističnih tabel je na uspeh 
obtoževanja mogoče sklepati preko deležev obsodilnih sodb glede na vse sodbe, ki so bile 
izdane v letu poročanja.   
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Tabela 15(p): Uspeh obtoževanja zoper polnoletne storilce 

Državno 
tožilstvo 

Skupaj prejete sodne 
odločbe 

Obsodilne sodbe Oprostilne sodbe Zavrnilne sodbe 
Odstotek obsodilnih sodb 

glede na vse sodbe 

ODT CE 835 731 48 56 88 

ODT KK 483 446 14 23 92 

ODT KP 791 667 56 68 84 

ODT KR 524 463 26 35 88 

ODT LJ 2.257 1.934 99 224 86 

ODT MB 1.061 912 56 93 86 

ODT MS 688 601 34 53 87 

ODT NG 307 278 12 17 91 

ODT NM 670 557 48 65 83 

ODT PT 390 354 22 14 91 

ODT SG 185 163 6 16 88 

OPP 64 45 9 12 70 

SDT 129 104 23 2 81 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 8.375 7.244 453 678 86 

 

Sodišča so v letu 2016 obsodilno sodbo izrekla zoper 7.244 ali 86 odstotkov polnoletnih 
obdolžencev. Število obsojenih polnoletnih storilcev je bilo v primerjavi s preteklim letom 
(8.006 obsojenih polnoletnih oseb) manjše za 762 oziroma deset odstotkov. Delež obsodilnih 
sodb je ostal na primerljivi ravni (87 odstotkov v letu 2015), zmanjšanje absolutnega števila 
polnoletnih obdolžencev, zoper katere je bila izdana obsodilna sodba pa je posledica 
manjšega števila oseb, zoper katere so bile izdane sodbe v letu poročanja (za 866 polnoletnih 
oseb manj ali 11 odstotkov ). Upoštevajoč, da je delež obsojenih ostal na enaki ravni, kaže na 
konstantno učinkovitost državnega tožilstva in ustrezno tožilsko presojo podlage in pogojev za 
pregon. 
 

V kazenskih postopkih proti mladoletnikom je v letu poročanja delež izrečenih sklepov in sodb 
znašal 61 odstotkov, kar je v primerjavi z letom 2015 višje za 16 odstotkov. Vzgojni ukrep je 
bil izrečen 277 mladoletnikom, kazen pa sedem mladoletnikom. Višji delež izrečenih vzgojnih 
ukrepov oziroma kazni je pripisati manjšemu številu izdanih sklepov o ustaviti postopka, saj je 
bilo takih sklepov izdanih zoper 171 mladoletnika oziroma 38 odstotkov (55 odstotkov v letu 
2015), kar pomeni, da se senati za mladoletnike v letu poročanja v manjši meri posluževala 
zakonskih pooblastil v smislu uporabe načela smotrnosti.  
 
V letu 2016 je bila obsodilna sodba izrečena zoper 53 pravnih oseb, kar kaže na 68 odstotkov 
uspeh obtoževanja državnih tožilcev. Sicer gre za znižanje deleža obsodilnih sodb v primerjavi 
z deležem iz leta 2015 (71 odstotkov), vendar se upoštevajoč podatke iz preteklih let še 
vedno kaže naraščajoči trend deleža obsojenih pravnih oseb, saj je delež iz leta poročanja še 
vedno višji od deležev iz obdobja od 2011 do vključno 2014. 
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Tabela 15(m): Delež izrečenih vzgojnih ukrepov in drugih sankcij mladoletnikom  

Državno 
tožilstvo 

Skupaj prejete 
sodne odločbe 

Sklep o izrečenem 
vzgojnem ukrepu 

Sodba o 
izrečeni 
sankciji 

Sklep o ustavitvi 
postopka 

Odstotek izrečenih sklepov in 
sodb glede na vse odločbe 

ODT CE 16 10 0 6 62 

ODT KK 30 23 2 5 77 

ODT KP 22 14 0 8 64 

ODT KR 14 10 0 5 71 

ODT LJ 266 125 3 138 47 

ODT MB 10 10 0 0 100 

ODT MS 12 11 0 1 92 

ODT NG 5 5 0 0 100 

ODT NM 53 45 1 7 85 

ODT PT 4 4 0 0 100 

ODT SG 22 20 1 1 91 

OPP 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 454 277 7 171 61 

 

 

Tabela 15(po): Uspeh obtoževanja zoper pravne osebe 

Državno 
tožilstvo 

Skupaj prejete 
sodne odločbe 

Obsodilne sodbe Oprostilne sodbe Zavrnilne sodbe 
Odstotek obsodilnih sodb 

glede na vse sodbe 

ODT CE 5 4 0 1 80 

ODT KK 3 3 0 0 100 

ODT KP 3 2 0 1 67 

ODT KR 0 0 0 0 0 

ODT LJ 15 5 3 7 33 

ODT MB 18 15 0 3 83 

ODT MS 8 5 1 2 62 

ODT NG 4 4 0 0 100 

ODT NM 13 9 1 3 69 

ODT PT 3 2 1 0 67 

ODT SG 2 2 0 0 100 

OPP 0 0 0 0 0 

SDT 4 2 2 0 50 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 78 53 8 17 68 

 
 

3.2.5 IZREČENA KAZENSKE SANKCIJE (DELEŽ KAZNOVANJA) 

Pri končni oceni izida kazenskega postopka je v primerih, ki se zaključijo z obsodilno sodbo, 
pomembna tudi struktura izrečenih kazenskih sankcij. Državni tožilec lahko vpliva na politiko 
kaznovanja v zakonsko določenih primerih, in sicer s predlagano višino in vrsto kazni v 
obtožnici, ki naj se izreče obdolžencu v primeru priznanja krivde oziroma s predlogom na 
naroku za izrek kazenske sankcije, nadalje v postopku pogajanj, ki rezultirajo s sklepom o 
sporazumu o priznanju krivde in nazadnje z možnostjo pritožbe zoper izrečeno kazen. Glede 
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na statistično zbrane podatke in primerjavo s podatki iz preteklega leta je mogoče ugotoviti, 
da se deleži izrečenih kazenskih sankcij bistveno ne spreminjajo.    
 
Pri presoji podatkov je potrebno upoštevati, da seštevek sankcij lahko presega število 
izrečenih obsodilnih sodb, saj sodišče v posamezni obsodilni sodbi lahko izreče več kazni (npr. 
zaporno in denarno kazen). Med kazenske sankcije se uvrščajo tudi varnostni ukrepi, ki se 
statistično uvrščajo v rubriko »Drugo«. 
 

Tabela 16(p): Izrečene kazenske sankcije polnoletnim storilcem 

Državno 
tožilstvo 

Obsodilne 
sodbe 

Zapor 
Odstotek 
kazni 
zapora 

Denarna 
kazen 

Odstotek 
denarnih 
kazni 

Pogojna 
obsodba 

Odstotek 
pogojnih 
obsodb 

Sodni 
opomin 

Drugo 

ODT CE 731 132 18 34 5 564 77 7 98 

ODT KK 446 66 15 56 13 350 78 0 11 

ODT KP 667 105 16 11 2 564 85 5 61 

ODT KR 463 109 24 80 17 285 62 1 29 

ODT LJ 1.934 363 19 93 5 1.477 76 14 71 

ODT MB 912 264 29 15 2 635 70 3 33 

ODT MS 601 95 16 88 15 473 79 4 77 

ODT NG 278 39 14 16 6 214 77 7 27 

ODT NM 557 119 21 50 9 395 71 0 39 

ODT PT 354 48 14 43 12 266 75 2 64 

ODT SG 163 39 24 8 5 116 71 1 5 

OPP 45 0 0 6 13 46 102 3 4 

SDT 104 58 56 43 41 32 31 0 31 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 7.244 1.437 20 543 7 5.415 75 47 550 

 

V okviru izdanih obsodilnih sodb zoper polnoletne storilce močno prevladuje izrek sankcij 
opominjevalne narave, in sicer je bila v letu poročanja pogojna obsodba izrečena zoper 5.415 
ali 75 odstotkov polnoletnih obsojencev, kar je v primerjavi s preteklim letom višje za eno 
odstotno točko. Sodišča so zaporno kazen izrekla 1.437 polnoletnim obsojencem, pri čemer 
delež izrečenih zapornih kazni znaša 20 odstotkov  in ostaja na primerljivi ravni kot leto prej 
(21 odstotkov v letu 2015). Med statistične podatke o izrečenih zapornih kazni se uvrščajo 
tudi alternativni načini izvršitve zaporne kazni (»vikend zapor«, hišni zapor, delo v splošno 
korist). 
 
Skladno s politiko pregona si državni tožilci prizadevajo za izrek denarnih kazni namesto 
opozorilne sankcije, kadar je to dopustno glede na zakonske določbe in primerno glede na 
okoliščine posameznega primera. V letu 2016 so sodišča izrekla denarno kazen zoper 543 
oziroma sedem odstotkov polnoletnih obsojencev, kar je v primerjavi s preteklim letom za 
eno odstotno točko več (šest odstotkov v letu 2015). V tem segmentu med posameznimi 
državnimi tožilstvi izstopa SDT RS, ki obravnava najtežje primere korupcijskih in gospodarskih 
kaznivih dejanj, pri čemer so premoženjske lastnosti storilcev specifične. Državni tožilci na 
SDT RS zoper polnoletne osebe pogosto zahtevajo izrek tako glavne kazni zapora kot tudi 
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stranske denarne kazni, sodišče pa jim pogosto sledi tudi v predlogih za izvršitev sicer 
določenih denarnih kazni v pogojni obsodbi.  
 
Sodni opomin je bil izrečen 47 polnoletnim obsojencem (54 polnoletnih obsojencev v letu 
2015).  
 
Sodišča zoper mladoletnike največkrat izrekajo izvenzavodske ukrepe oziroma druge vzgojne 
ukrepe (ukor, navodila in prepovedi, nadzorstvo organa socialnega varstva), kar kaže na 
manjšo represivno naravnanost sodišč v postopku proti mladoletnikom. Delež izrečenih 
izvenzavodskih ukrepov tudi v letu poročanja še vedno bistveno prevladuje (112 odstotkov) 
napram deležem izrečenih kazni (tri odstotke) in zavodskih ukrepov (devet odstotkov) in taka 
tendenca se glede na podatke iz preteklega leta nadaljuje. 
 
Največkrat je bila pravnim osebam izrečena pogojna obsodba, in sicer 41 oziroma 77 
odstotkov pravnim osebam (81 odstotkov v letu 2015), denarna kazen pa zoper deset ali 19 
odstotkov pravnih oseb (15 odstotkov v letu 2015). Deleži v primerjavi z letom prej ne 
odstopajo za več kot štiri odstotne točke, kar kaže na konstantnost izrečenih kazni oziroma 
opozorilnih sankcij zoper pravne osebe. Kazen prenehanja pravne osebe v letu poročanja ni 
bila izrečena, medtem ko je bil odvzem premoženja izrečen trem pravnim osebam (eni pravni 
osebi v letu 2015).  
 

Tabela 16(m): Izrečene kazenske sankcije in vzgojni ukrepi mladoletnikom  

Državno 
tožilstvo 

Skupaj 
odločbe 
sodišča 

Kazen 
Odstotek 
kazni 

Zavodski 
ukrepi 

Odstotek 
zavodskih 
ukrepov 

Izven 
zavodski 
ukrep 

Odstotek izven 
zavodskih 
ukrepov 

Drugo 

ODT CE 10 0 0 4 40 9 90 2 

ODT KK 25 2 8 0 0 29 116 0 

ODT KP 14 0 0 3 21 11 79 0 

ODT KR 10 0 0 0 0 9 90 0 

ODT LJ 128 3 2 7 5 164 128 1 

ODT MB 10 1 10 3 30 7 70 0 

ODT MS 11 0 0 1 9 15 136 1 

ODT NG 5 0 0 0 0 5 100 0 

ODT NM 46 1 2 4 9 41 89 1 

ODT PT 4 0 0 3 75 3 75 0 

ODT SG 21 1 5 1 5 24 114 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 284 8 3 26 9 317 112 5 
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Tabela 16(po): Izrečene kazenske sankcije pravnim osebam 

Državno 
tožilstvo 

Obsodilne 
sodbe 

Denarna 
kazen 

Odstotek 
denarnih kazni 

Pogojna 
obsodba 

Odstotek 
pogojnih 
obsodb 

Odvzem 
premoženja 

Prenehanje 
pravne osebe 

ODT CE 4 0 0 4 100 0 0 

ODT KK 3 3 100 0 0 0 0 

ODT KP 2 0 0 2 100 0 0 

ODT KR 0 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 5 1 20 4 80 0 0 

ODT MB 15 3 20 12 80 0 0 

ODT MS 5 0 0 6 120 1 0 

ODT NG 4 1 25 3 75 0 0 

ODT NM 9 2 22 7 78 0 0 

ODT PT 2 0 0 1 50 1 0 

ODT SG 2 0 0 2 100 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 2 0 0 0 0 1 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 53 10 19 41 77 3 0 

 

Tabela 17: Odvzem premoženjske koristi in odvzem premoženja v kazenskem postopku 

Državno 
tožilstvo 

Število 
pobud policije 
za odvzem 

premoženjske 
 koristi 

Število  
vloženih 
predlogov  
za odvzem  

premoženjske  
koristi 

Število sodnih 
odločb o začasnem 

zavarovanju 
zahtevka za odvzem 

premoženjske 
koristi (brez 
podaljšanja) 

Število 
pravnomočnih 
sodnih odločb o 

odvzemu 
premoženjske 

koristi 

Pravnomočna 
sodna 

odločba o 
odvzemu 

premoženja 
po 77.a členu 

KZ-1B 

Pravnomočna 
sodna 

odločba o 
odvzemu 

premoženja 
po  

77.b členu KZ-
1B 

ODT CE 9 12 11 40 0 0 

ODT KK 5 7 6 0 0 0 

ODT KP 0 1 1 0 0 10 

ODT KR 3 4 4 0 0 0 

ODT LJ 50 47 41 6 0 7 

ODT MB 8 5 5 8 0 0 

ODT MS 12 11 11 0 0 0 

ODT NG 2 3 0 6 0 0 

ODT NM 8 4 3 0 0 0 

ODT PT 2 1 1 4 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 1 0 0 

SDT 29 53 48 24 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 128 148 131 89 0 17 

 
Tabela 17 ne vsebuje podatkov, ki so ključni za oceno rezultatov dela, zlasti glede :  
-  odredb o zavarovanju  – o  vrednosti zavarovanega premoženja ; 
-  stroškov hrambe in upravljanja in morebitnih odškodnin; 
-  sodb in sklepov o odvzemu – o vrednosti odvzetega premoženja; 
-  iztržka od prodaje odvzetega premoženja; 
-  odvzemov po členih 75. do 77/b ( storilcu, prejemniku in o  
načinih odvzemov) in členu 77 - pravnim osebam  KZ-1; 
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Iz preglednice izhaja, da so tožilstva v letu 2016 prejela skupaj 128 pobud policije za 
odreditev zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi. Tožilci so sodiščem 
predlagali odreditev začasnega zavarovanj odvzema premoženjske koristi v 148 primerih. 
Sodišča so odredila zavarovanja odvzema koristi v 131 primerih. O odvzemu premoženjske 
koristi je bilo odločeno v 106 pravnomočnih sodbah. 
 
Največ sodb, ki vključujejo odredbo o odvzemu je pri državnih tožilstvih v: Celju 40, SDT RS -
20 in v Mariboru deset. Nimamo podatkov o vrednosti odvzete koristi, o izvršitvi sodb ter 
dejanskem iztržku. 
 
Podatki SIC VDT o odrejenih zavarovanjih in odvzemih: 
Po določilih 206. člena ZDT-1 Strokovno informacijski center pri VDT RS vodi posebno 
evidenco o vseh aktualnih  postopkih, v katerih je odrejeno in še veljavno zavarovanje 
zahtevka za odvzem protipravne premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj. Ta evidenca 
zajema podatke o zavarovanjih od leta 2013 dalje, tudi za primere po ZOPNI. 
 
V evidenci, ki zajema vse aktualne postopke, v katerih so bila na dne 31.12.2016 odrejena 
zavarovanja, je vpisanih 182 kazenskih zadev, v katerih znaša zavarovana premoženjska 
korist skupaj preko 336 mio evrov. Zavarovanja so odrejena zoper 286 fizičnih in 74 pravnih 
oseb. Vrednosti premoženja na katerem je odrejeno zavarovanje so ocenjene po javno 
dostopnih podatkih in cenitvah GURS. 
 
Pravna problematika iz tožilske in sodne prakse : 
O pravnomočnosti sodb o odvzemu koristi in izvršitvah sodb o odvzemu premoženjske 
koristi,sodišča tožilstev ne obveščajo, niti v zakonu nimajo takšne zaveze.  
 
Nujno je določiti dolžnost zbiranja podatkov v integriranih evidencah policije, tožilstva in 
sodišč, ki bodo zagotovile sledljivost zavarovanega premoženja, pregled na potekom 
postopkov in rezultati dela - izvršitvi sodb in izkupičku , ker je to ključno za oceno uspešnosti 
dela.  
 
V tretjič ponovljenem sojenju pred Okrožnim sodiščem v Celju, je bila zavrnjena zahteva za 
odvzem protipravne premoženjske koristi pravni osebi, ki je bila pravnomočno obsojena za 
kaznivo dejanje, ker je z goljufijo na škodo EU, po 2. in 1. odstavku 229. člena KZ-1 pridobila 
3,5 mio EUR protipravne koristi.  
 
Sodišče je sodbo oprlo na nedopustne domneve o naknadni izpolnitvi – izvedbi goljufivo 
prikazanih del po 2 letih in dogovore med ministrstvom ter obsojeno pravno osebo, s katerimi 
naj bi se ministrstvo odpovedalo premoženjskemu zahtevku. Zoper sodbo Višjega in 
Okrožnega sodišča je tožilec predlagal vložitev ZVZ. 
 
Kadar je premoženjska korist iz predikatnega dejanja plasirana v »zakonito premoženje« in 
kot takšna predmet pranja denarja, je celotna protipravna koristi tudi umazano premoženje 
denar, ki ga mora sodišče odvzeti tudi po 73. členu KZ-1 v zvezi s 245. členom KZ-1.  
 
Neutemeljeno so različni dokazni standardi za dokazovanje in ocenjevanje objektivne in 
subjektivne nevarnosti, kot pogoja za odreditev zavarovanja zahtevka za odvzem koristi. V 
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sodni praksi je dovolj izkazati objektivno nevarnost razpolaganja z nepremičnino, pri denarni 
terjatvi ali premičninah, pa se zahteva dokazovanje ravnanje imetnika koristi, da se utemelji 
subjektivna nevarnost, čeprav je možnost in nevarnost razpolaganja tukaj bistveno večja ( VS 
LJ I Cp 426/2015). 
 
Neustrezna je ureditev podaljševanje zavarovanja odvzema premoženjske koristi. To je še 
posebej očitno, ko se zavarovanje izvršuje v tuji državi, kjer takšnega postopanja ne poznajo. 
Podaljševanje, preden imamo povratno informacijo o izvršitvi odredbe v tujini, je nesmisel.  
 

3.2.6 PREGLED POSAMEZNIH PROCESNIH AKTIVNOSTI 

Med drugim je temeljna dolžnost policije zagotavljanje varnosti posameznika, pri čemer pa 
mora hkrati spoštovati človekove pravice. Vloga državnega tožilstva pri uresničevanju in 
izpolnjevanju navedenih dolžnosti je ključna, saj policijo usmerja in v veliki meri odloča o 
rezultatih njenega dela s sprejemanjem tožilskih odločitev o kazenskem pregonu. Navedeno 
je najbolj razvidno prav pri preiskovanju in pregonu storilcev v javno odmevnih zadevah, v 
katerih se obravnavajo zahtevna kazniva dejanja s področja organizirane in gospodarske 
kriminalitete. 
 
Načine usmerjanja policije pri odkrivanju kaznivih dejanj in njihovih storilcev urejata ZKP in 
Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in 
institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in 
skupnih preiskovalnih skupin (Uradni list RS, št. 83/10). Ta uredba v praksi nikoli ni dejansko 
zaživela, se pa s številnimi popravki uporablja še danes.  
 
Uredba podrobno razdela aktivnosti policije in tožilstva ter njihov medsebojni specifični odnos, 
kljub temu pa je v praksi velikokrat težko razlikovati specifiko predpisanih navodil in 
predlogov. Tožilec skladno z določbami uredbe daje policiji obvezna navodila, predloge za 
zbiranje obvestil in izvedbo drugih ukrepov ter strokovna mnenja. Policija pa je dolžna o 
svojih aktivnostih in rezultatih ter ugotovitvah obveščati tožilca. 
 
Nekatera državna tožilstva usmerjanje policije pogosto enačijo kar z aktivnostjo tožilca v 
dežurni službi oziroma usmerjanjem v primerih, ko se odloča o prikritih preiskovalnih ukrepih. 
 
Iz poročil posameznih državnih tožilstev za leto 2016 izhaja, da so usmeritve tožilstva policiji 
najpogosteje ustne, zato jih statistično praviloma ni mogoče zajeti in prikazati. Državni tožilci 
dajejo usmeritve policiji največkrat po telefonu, pogosto so usmeritve podane tudi ustno na 
usklajevalnih sestankih med posameznimi državnimi tožilci in policisti. Pisnih usmeritev je 
manj, največkrat so podane pri izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov. So pa pisne 
usmeritve zelo pogoste pri preiskovanju zahtevnejših oblik kriminala, na primer gospodarske 
in korupcijske kriminalitete. Pri zahtevnih kaznivih dejanjih se državni tožilci udeležujejo tudi 
ogledov kraja storitve kaznivega dejanja in zaslišanj osumljencev na policiji. 
 
V letu 2016 so državna tožilstva podala pisne usmeritve v 167 zadevah, od tega jih je v 113 
zadevah podalo SDT RS. Navedeno je logična posledica dejstva, da večino zahtevnih in 
kompleksnih kaznivih dejanj, predvsem s področja gospodarske in korupcijske kriminalitete, 
obravnava prav SDT RS. 
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Predvsem pri pregonu zahtevnejšega gospodarskega in organiziranega kriminala pa 
sodelovanje poteka tudi z drugimi državnimi organi, in sicer s Finančno upravo Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: FURS), Uradom za preprečevanje pranja denarja in Računskim 
sodiščem, na ostalih področjih pa tudi s Ministrstvom za obrambo RS, vojaško policijo, centri 
za socialno delo ter inšpekcijskimi službami. 
 
Na mednarodnem nivoju so državna tožilstva največkrat pridobivala dokaze v sodelovanju in 
ob pomoči ministrstva za pravosodje in slovenskega predstavništva na Eurojustu. 
 

3.2.6.1 USTANOVITEV SPECIALIZIRANIH IN SKUPNIH PREISKOVALNIH 
SKUPIN 

Delovanje specializiranih preiskovalnih skupin na podlagi ZKP v praksi ni zaživelo. 
Kompleksnejši in zahtevnejši primeri se tako rešujejo z neposrednim sodelovanjem 
preiskovalcev različnih državnih organov, katerih delo pa ni pravno formalno urejeno kot to 
določa 160. a člen ZKP. Razlogov za tako stanje je več. Eden izmed njih je zagotovo 
organizacijsko – tehnične narave, torej da člani specializiranih preiskovalnih skupin ne 
preiskujejo določenega primera neprekinjeno skozi določeno časovno obdobje z enega centra 
oziroma skupnega prostora, temveč se srečujejo po potrebi ob upoštevanju drugih 
obveznosti, ki jih imajo v matični instituciji. 
 
Po drugi strani pa v praksi sodelovanje poteka uspešno v okviru finančnih preiskovalnih 
skupin, ki se ustanavljajo na področju odkrivanja premoženja nezakonitega izvora. V teh 
preiskovalnih skupinah je zelo pomembno sodelovanje s predstavniki FURS. 
 
V letu poročanja ni bila ustanovljena nobena skupna preiskovalna skupina. V praksi se skupne 
preiskovalne skupine ustanavljajo dokaj redko, predvsem zaradi razlik v nacionalnih 
zakonodajah, ki urejajo način sklenitve sporazuma o ustanovitvi skupine, pa tudi zaradi 
pomanjkanja interesa nekaterih drugih držav EU za vzpostavitev mednarodnega sodelovanja 
na opisan način. 
 
Državni tožilci se zato poslužujejo drugih oblik mednarodnega sodelovanja, npr. pridobivanja 
dokazov s pomočjo Eurojusta in evropskih kontaktnih točk Evropske pravosodne mreže ali z 
neposrednega posredovanja zaprosil za mednarodno pravno pomoč na tuj pravosodni organ. 
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Tabela 18: Pregled posameznih dejanj v postopku po državnih tožilstvih 
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ODT CE 6 0 0 12 11 60 59 425 408 41 40 1.974 1.784 

ODT KK 0 0 0 6 6 0 0 147 142 60 53 525 968 

ODT KP 0 0 0 1 1 79 76 197 177 64 57 1.314 1.118 

ODT KR 10 0 0 3 3 13 12 54 54 23 29 694 870 

ODT LJ 8 0 0 42 36 12 4 466 440 97 162 5.047 3.425 

ODT MB 8 0 0 5 5 4 4 252 229 29 29 2.352 1.882 

ODT MS 10 0 0 11 11 58 0 156 140 39 36 816 978 

ODT NG 8 0 0 3 0 135 125 152 142 26 19 357 603 

ODT NM 1 0 0 3 2 0 0 131 130 21 27 923 923 

ODT PT 0 0 0 1 1 1 1 98 94 39 34 546 606 

ODT SG 3 0 0 0 0 0 0 26 26 2 2 340 429 

OPP 0 0 0 0 0 1 1 15 13 0 0 125 53 

SDT 113 1 0 53 48 223 208 262 243 55 49 430 649 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

Skupaj 167 1 0 140 124 586 490 2.381 2.238 496 537 15.449 14.288 

 
 
 

Tabela 19: Postopki po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora 
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2016 18 10 10 1 1 2 13 4.302.011,82 

2015 20 3 3 1 0 2 15 5.983.353 

2014 20 7 7 1 2 1 8 8.837.714 

2013 55 10 10 3 1 0 7 3.719.514 

2012 77 2 2 2 1 0 0 0 
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Tabela 20(p): Pregled dela državnih tožilstev v zvezi s finančnimi preiskavami in pripravo procesnega 
gradiva po zakonu, ki ureja odvzem premoženja nezakonitega izvora za fizične osebe 

Državno 
tožilstvo 

Skupni znesek 
(vrednost) 
premoženja 
nezakonitega 
izvora, zaradi 
katerega je bila 

uvedena finančna 
preiskava 

Št.  zadev, v 
katerih je bila 
ustanovljena 

finančna 
preiskovalna 

skupina 

Št. vloženih tožb 
zaradi odvzema 
premoženja 
nezakonitega 

izvora 

Skupen znesek 
(vrednost) 
premoženja 
nezakonitega 
izvora, zaradi 
katerega je bila 
vložena tožba 
zaradi odvzema 

 
Št. oseb, 
zoper katere 
je bila izdana 
pravnomočna 
sodba o 
odvzemu 
premoženja 
nezakonitega 
izvora 

Skupen znesek 
(vrednost) 

pravnomočno 
odvzetega 
premoženja 

ODT CE 50.000 1 0 0 0 0 

ODT KK 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 0 0 0 0 0 0 

ODT KR 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 50.000 1 0 0 0 0 

ODT MB 50.000 1 0 0 0 0 

ODT MS 0 0 0 0 0 0 

ODT NG 50.000 1 0 0 0 0 

ODT NM 0 0 0 0 0 0 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 

SDT 200.000 4 12 3.987.540,82 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 400.000 8 12 3.987.540,82 0 0 

 

 
 
Tabela 20(po): Pregled dela državnih tožilstev v zvezi s finančnimi preiskavami in pripravo procesnega 
gradiva po zakonu, ki ureja odvzem premoženja nezakonitega izvora za pravne osebe 
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ODT CE 0 0 0 0 0 0 

ODT KK 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 0 0 0 0 0 0 

ODT KR 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 0 0 0 0 0 0 

ODT MB 0 0 0 0 0 0 

ODT MS 0 0 0 0 0 0 

ODT NG 0 0 0 0 0 0 

ODT NM 0 0 0 0 0 0 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 1 314.471 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 0 0 1 314.471 0 0 
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ZOPNI je v letu 2012 v slovenski pravni red uvedel povsem nov koncept zaplembe 
premoženja, ki izvira iz kriminalne dejavnosti, brez kazenske obsodbe. Poglavitni postopki po 
ZOPNI so finančne preiskave, začasno zavarovanje odvzema in začasen odvzem premoženja 
nezakonitega izvora ter odvzem premoženja nezakonitega izvora. V letu 2016 sta število 
novih postopkov po ZOPNI in višina premoženja, ki je predmet teh postopkov, ostala na ravni 
predhodnih let. Povečalo pa se je število toženih strank v pravdnih postopkih v katerih 
Slovenija odvzema premoženje nezakonitega izvora. 
 
Finančne preiskave vodi državno tožilstvo, ki je pristojno za predkazenski ali kazenski 
postopek zaradi kataloškega kaznivega dejanja iz 4. člena ZOPNI, torej bodisi posamezno 
okrožno državno tožilstvo bodisi SDT RS. V okviru finančnih preiskovalnih skupin poteka tudi 
intenzivno sodelovanje z drugimi organi, ki lahko prispevajo k uspešnemu odkrivanju 
premoženja nezakonitega izvora, zlasti s FURS, Policijo, Uradom za preprečevanje pranja 
denarja ter Komisijo za preprečevanje korupcije.  
 
Državni tožilci Civilno finančnega oddelka SDT RS nudijo asistenco ostalim tožilcem SDT RS in 
tožilcem okrožnih državnih tožilstev pri vodenju finančnih preiskav. V praksi je opaziti, da je 
bil pretežni del finančnih preiskav odrejen na SDT RS. Prav tako so opazne razlike pri številu 
odrejenih finančnih preiskav med posameznimi okrožnimi državnimi tožilstvi, saj nekaj 
okrožnih državnih tožilstev ni odredilo še nobene finančne preiskave, posledično pa ni izvedlo 
tudi nobenih drugih aktivnosti po ZOPNI. Na pobudo SDT RS so v teku mehanizmi za 
povečevanje števila odrejenih finančnih preiskav na okrožnih državnih tožilstev.  
 
Za učinkovit odvzem premoženja nezakonitega izvora je ključno njegovo odkritje in 
zavarovanje v zgodnji fazi postopka. Pozornost vseh organov, ki zaznavajo premoženje 
nezakonitega izvora, mora biti usmerjena tudi na premoženje, ki ni razvidno iz javnih baz, s 
katerim pa določena oseba in z njo povezane osebe dejansko razpolagajo ali pa so 
razpolagale. Ugotavljanje premoženja nezakonitega izvora in njegovo zavarovanje je 
velikokrat odvisno tudi od faze kazenskega postopka, ki se nanaša na kataloško kaznivo 
dejanje. Kazenski postopek mora biti namreč v takšni fazi, da državnemu tožilcu omogoča 
natančno razmejitev premoženjsko pravne koristi in premoženja nezakonitega izvora. 
Navedeno je pomembno, saj se finančna preiskava skladno z 10. členom ZOPNI lahko odredi 
le, če je izpolnjen tudi pogoj, da premoženje nezakonitega izvora ne predstavlja 
premoženjske koristi, pridobljene s kataloškim kaznivim dejanjem ali zaradi njega. V primerih, 
ko se premoženje nahaja v tujini, je uspešnost odkritja in odvzema premoženja nezakonitega 
izvora omejena z učinkovitostjo razpoložljivih instrumentov mednarodnega sodelovanja in 
mednarodne pravne pomoči. Pomembno je, da se v okviru finančno preiskovalnih skupin 
ustrezno uporabijo vse poti mednarodnega sodelovanja, ki so posameznim organom na 
razpolago. 
 
Če primerjamo odrejanja finančnih preiskav po vseh tožilstvih po ZOPNI v letu 2016, glede na 
leto 2015 je ugotoviti, da gre za primerljive podatke, saj je v letu 2016 skupno po vseh 
tožilstvih bilo odrejenih pet finančnih preiskav zoper skupno 18 subjektov, v letu 2016 pa je 
bilo odrejenih osem  finančnih preiskav zoper skupno tudi 18 subjektov. 
 
V fazi postopkov za odvzem premoženja nezakonitega izvora je v letu 2016 prvostopenjsko 
pravdno sodišče izdalo sodbo, s katero je tožbi za odvzem premoženja nezakonitega izvora 
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ugodilo in eni osebi odvzelo nepremičnino in ji naložilo plačilo denarnega zneska v plačilo, vse 
v skupni vrednosti 178.405,34 EUR. Sodba je tudi že postala pravnomočna. Gre za drugo 
pravnomočno zadevo po ZOPNI (v prvi je višina dosojenega zneska 309.559,77 evrov, v tretji 
zadevi, ki pa je tudi rezultirala s sodbo s katero je RS uspela v pretežnem delu tožbenega 
zahtevka in je sodba bila izdaja v letu 2015, pa še nimamo podatkov o pravnomočnosti. 
Skupna vrednost dosojenega zneska v vseh treh zadevah znaša 2.176.574,67 evrov. 
 
V letu 2016 so državni tožilci SDT RS vložili 7 tožb za odvzem premoženja nezakonitega 
izvora, in sicer zoper skupaj 13 subjektov, skupna vrednost tožbenega zahtevka pa je znaša 
4.302.011,82 evrov. V primerjavi z letom 2015 gre tako za povečevanje vlaganja tožb, saj so 
v letu 2015 bile vložene tožbe v štirih zadevah in to zoper 15 subjektov. Do današnjega dne 
od uveljavitve ZOPNI v letu 2012 dalje, je bilo v postopkih po ZOPNI vloženih skupno 16 tožb, 
od tega deset tožb na podlagi finančnih preiskav odrejenih na SDT RS in 6 tožb na podlagi 
finančnih preiskav odrejenih na okrožnih državnih tožilstvih. Tožbe so bile vložene zoper 37 
fizičnih in 7 pravnih oseb, skupno zoper 44 pravnih subjektov. Skupna vrednost tožbenih 
zahtevkov je znašala 22.842.593,16 evrov. 

3.3 INSTITUT PRIZNANJA KRIVDE 

3.3.1 UVODNO POJASNILO 

 

Sporazum o priznanju krivde, ki ga skleneta državni tožilec in obdolženec, priznanje krivde na 
predobravnavnem naroku ali na glavni obravnavi ter predobravnavni narok in narok za izrek 
kazenske sankcije so inštituti, ki jih je uveljavila novela ZKP-K, pričeli pa so se uporabljati 15. 
5. 2012. Po več kot štirih letih uporabe je že mogoče ugotoviti nekatere splošne značilnosti. 
 

3.3.2 SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVDE 
 
Tabela 21: Sporazum o priznanju krivde in predobravnavni narok oziroma narok za izrek kazenske 
sankcije 

 
Državno 
tožilstvo 

Pogajanja 

 
Sporazum o 
priznanju 
krivde 

 
Izjava o 
priznanju 
krivde 

Predobravnavni narok 
Narok za izrek kazenske 

sankcije 

Okrajna 
sodišča 

Okrožna 
sodišča 

Skupaj 
Okrajna 
sodišča 

Okrožna 
sodišča 

Skupaj 

ODT CE 69 54 372 100 597 697 153 204 357 

ODT KK 29 25 63 29 90 119 22 24 46 

ODT KP 28 28 198 161 310 471 91 133 224 

ODT KR 24 22 179 76 229 305 37 121 158 

ODT LJ 63 55 584 405 1.104 1.509 135 357 492 

ODT MB 43 39 403 212 414 626 81 128 209 

ODT MS 30 29 180 152 247 399 60 112 172 

ODT NG 16 15 112 41 129 170 38 62 100 

ODT NM 12 11 152 89 291 380 27 116 143 

ODT PT 38 35 103 44 204 248 15 95 110 

ODT SG 9 7 66 30 101 131 19 47 66 

OPP 0 0 5 8 15 23 2 3 5 

SDT 45 45 29 4 98 102 0 32 32 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 406 365 2.446 1.351 3.829 5.180 680 1.434 2.114 

 



50 

 

V letu 2016 so se državni tožilci pogajali s 406 obdolženci (leto 2015 - 275), gre za 47 
odstotkov porast števila obdolžencev s katerimi so se državni tožilci pogajali. Glede na upad 
števila oseb, zoper katere je bila vložena obtožba (za sedem odstotkov), je povečano število 
pogajanj v letu 2016 presenetljivo in ta podatek tako dokazuje, da so pogajanja zares 
zaživela. 
 
V več zadevah so bila pogajanja uspešno končana, tako da so državni tožilci sklenili 
sporazume s 365 obdolženci (v letu 2014 z 221 obdolženci). Glede na porast števila pogajanj 
(47 odstotkov) se je število sklenjenih sporazumov povečalo za 60 odstotkov. 
 

Državno 
tožilstvo 

Število 
obtoženih 

oseb 
Pogajanja 

Odstotek 
pogajanj od 
obtoženih 

Sporazumi 
Odstotek 

sporazumov 
od obtoženih 

Odstotek 
sporazumov 
od pogajanj 

ODT CE 
1080 69 6.39 54 5.00 78.26 

ODT KK 
607 29 4.78 25 4.12 86.21 

ODT KP 
844 28 3.32 28 3.32 100.00 

ODT KR 
583 24 4.12 22 3.77 91.67 

ODT LJ 
2692 63 2.34 55 2.04 87.30 

ODT MB 
1307 43 3.29 39 2.98 90.70 

ODT MS 
692 30 4.34 29 4.19 96.67 

ODT NG 
327 16 4.89 15 4.59 93.75 

ODT NM 
727 12 1.65 11 1.51 91.67 

ODT PT 
307 38 12.38 35 11.40 92.11 

ODT SG 
198 9 4.55 7 3.54 77.78 

OPP 61 0 0.00 0 0.00 0.00 

SDT 145 45 31.03 45 31.03 100.00 

Skupaj 9570 406 4.24 365 3.81 89.90 

 

Praviloma državni tožilci in obramba pričnejo s pogajanji ob vložitvi obtožbe ali neposredno 
po tem. To predvsem velja za priporne zadeve. Zato je odstotek pogajanj in sklenjenih 
sporazumov izračunan od skupnega števila obtoženih oseb.  
 
Statistični podatki kažejo, da je glede na državni nivo največje število pričetih pogajanj v 
primerjavi z vloženimi obtožbami v letu 2016 (enako leta 2015) imelo SDT RS (31,03 
odstotkov), sledijo pa ODT na Ptuju, v Celju, Novi Gorici, Krškem, Slovenj Gradcu in Murski 
Soboti. Praviloma je bilo pri teh državnih tožilstvih tudi sklenjeno več sporazumov kot pri 
drugih tožilstvih. Toda večje število pričetih pogajanj še ne pomeni, da je bilo v teh primerih 
sklenjenih več sporazumov. Ravno obratno, največji delež sklenjenih sporazumov je ravno na 
tistih tožilstvih, kjer je bilo pričetih najmanj pogajanj (razen SDT RS) npr. ODT v Novi Gorici 
in Novem mestu, medtem ko po pogajanjih izstopajoča državna tožilstva (Celje, Krško) pri 
sklenjenih sporazumih v primerjavi s številom pogajanj ne dosegajo državnega povprečja. Ob 
primerjavi števila pogajanj glede na število obtoženih oseb in sklenjenih sporazumov glede na 
število pogajanj je tako v letu 2016 v povprečju najuspešnejše SDT RS, takoj za njim pa ODT 
v Kopru in Murski Soboti. 
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Državna tožilstva, pri katerih odstopa število pogajanj od državnega povprečja navzgor, to 
pripisujejo posebni organiziranosti izvajanja pogajanj (ODT v Celju, kjer pogajanja praviloma 
vodi višja državna tožilka, ostala tožilstva pa zaradi večjega angažiranja državnih tožilcev). 
SDT RS ocenjuje, da je do povečanega števila pogajanj in sklenjenih sporazumov prišlo tudi 
zaradi medijske odmevnosti nekaterih pogajanj, ki so bila uspešno zaključena v preteklih 
letih, ob ugotovitvi obdolžencev, da uspešno zaključena pogajanja pripomorejo k nižji izrečeni 
kazni in tudi manjšim stroškom postopka. Državna tožilstva, pri katerih odstopa število 
pogajanj od državnega povprečja v negativnem smislu, pa poročajo, da je do tega prišlo tudi 
zaradi preveč birokratskega in dolgotrajnega sistema pogajanj, zaradi veliko dodatnega, na 
zunaj manj vidnega dela zlasti z vabili, s postavitvami zagovornikov tistim obdolžencem, ki 
zagovornika še nimajo, s privedbo priprtih obdolžencev ali tistih, ki so na prestajanju zapornih 
kazni. Nekatera državna tožilstva menijo, da je manjši vložek pri neformalnih pogajanjih pred 
pričetkom predobravnavnega naroka, ki so hitrejša, bolj učinkovita in z manjšimi stroški, kot 
je to pri formalnih pogajanjih in je zadevo potrebno presojati tudi iz vidika smotrne porabe 
javnih financ. Vendar pa ob takšnem neformalnem načinu pogajanj ni nobenega zagotovila, 
da bo sodišče sicer neformalno dogovorjeni kazni tudi sledilo. 
 
Instituta sporazum o priznanju krivde in samo priznanje krivde skrajšujeta trajanje postopka, 
zmanjšujeta stroške kazenskega postopka in obremenjenost sodišč, nalagata pa dodatne 
aktivnosti državnemu tožilcu, saj mora biti aktiven tako v fazi pogajanj glede sklenitve 
sporazuma o priznanju krivde, kot tudi v fazi udeležbe na predbravnavnem naroku, ki terja 
njegovo dobro pripravljenost, tudi zaradi bojazni, da bo prekludiran pri nadaljnjem podajanju 
dokazov. Primerjava obeh institutov pokaže, da se prvi v praksi uporablja za težje, bolj 
kompleksne, tudi priporne zadeve, v katerih se izrečejo strožje kazni ali pa kombinirane 
(zaporna in denarna kazen ali pogojna obsodba z dodatnim pogojem, da obdolženec izpolni 
določeno nalogo do predložitve sporazuma sodišču). Državna tožilstva so posebej izpostavila 
možnost dogovora za alternativni način prestajanja kazni, obročnega odplačevanja denarnih 
kazni in odvzete premoženjske koristi, kar tudi vpliva na povečano število sklenjenih 
sporazumov. Za lažje zadeve, predvsem tiste iz okrajne pristojnosti, ko priznanje krivde glede 
na ostale dokaze ne doprinese veliko k hitrejši rešitvi zadeve pa se praviloma uporablja 
priznanje krivde na predobravnavnem naroku. 
 
Sicer pa državna tožilstva ocenjujejo, da so bile praviloma v sporazumu dogovorjene kazni in 
njihova višina ustrezne vsem okoliščinam, ki se upoštevajo pri izbiri kazni in določitvi njene 
višine, ter ustrezno prilagojene dejstvu, da so bile dogovorjene v okviru pogajanj.  
 
Priznanj krivde je bilo v letu 2016 2.446 (v letu 2014 jih je bilo 2.838), kar glede na 
zmanjšanje števila obsodilnih sodb v primerjavi z letom 2014 (iz 8.006 na 7.255 oziroma 
deset odstotkov manj) predstavlja realen upad. Tudi v letu 2016, enako kot leto prej, je bilo 
več kot tretjina obsodilni sodb izrečenih na podlagi priznanja krivde. 
 
Glede na stvarno pristojnost Posebnega oddelka, tudi v letu 2016 ni bilo pogajanj in 
sporazumov o priznanju krivde, enako kot v preteklih letih, priznanj krivde je bilo le pet, kar 
je za dve manj od preteklega leta. Glede na druga tožilstva je priznanj krivde malo, razlog pa 
je, da ima obsodilna sodba policista lahko za posledico odpoved pogodbe o zaposlitvi 
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Izjava o priznanju krivde 
Državno 
tožilstvo 

Št. obsojenih oseb Priznanje krivde Delež 

ODT CE 
731 372 50.89 

ODT KK 
446 63 14.13 

ODT KP 
667 198 29.69 

ODT KR 
463 179 38.66 

ODT LJ 
1934 584 30.20 

ODT MB 
912 403 44.19 

ODT MS 
601 180 29.95 

ODT NG 
278 112 40.29 

ODT NM 
557 152 27.29 

ODT PT 
354 103 29.10 

ODT SG 
163 66 40.49 

OPP 45 5 11.11 

SDT 104 29 27.88 

Skupaj 7255 2446 33.71 
    

 

Iz statističnih podatkov, koliko od obsojenih oseb je priznalo krivdo, ni mogoče sprejemati 
neke splošne zaključke. Priznanje krivde je v prvi vrsti odvisno od obdolženčeve ocene 
dokaznega gradiva oziroma možnosti pričakovane obsodilne ali oprostilne sodbe, in predvsem 
od sicer, s strani državnega tožilca, predlagane sankcije oziroma njene višine. Državna 
tožilstva poročajo, da na predobravnavnih narokih praviloma predlagajo sankcijo v okviru 
kaznovalne politike pri njih, ki je sicer lahko drugačna (višja) od dogovorjene sankcije v 
sporazumih. 
 

3.3.3 PREDOBRAVNAVNI NAROK IN NAROK ZA IZREK KAZENSKE 
SANKCIJE 

Na okrožnih sodiščih je bilo v letu 2016 opravljenih skupaj 3.829 predobravnavnih narokov (v 
letu 2015 4.502), na okrajnih sodiščih pa 1.351 narokov (v letu 2015 1.453 narokov). Skupaj 
je bilo v letu 2016 opravljenih 5.180 predobravnavnih narokov (5.955 v letu 2015), torej gre 
za skoraj 20 odstotni upad opravljenih narokov, v letu 2015 je bil ta upad 30 odstotkov . 
  
Okrajna in okrožna sodišča so opravila skupaj 2.114 narokov za izrek kazenske sankcije (v 
letu 2015 je bilo 2.418 narokov), torej za deset odstotkov manj. Upad števila opravljenih 
narokov je pripisati dejstvu, da so sodišča v letu 2016 izrekla manj sodb in tudi manj 
obsodilni sodb kot leta 2015 (deset odstotni upad).  

3.4 ALTERNATIVNE OBLIKE KAZENSKEGA PREGONA TER DRUGE 

POENOSTAVITVE KAZENSKEGA POSTOPKA 

3.4.1 UVODNO POJASNILO 

Državni tožilec se lahko ob pogojih, ki morajo biti podani tako na zakonski kot podzakonski 
ravni, odloči namesto za kazenski pregon za izvedbo alternativnega reagiranja. V ta namen 
ima državni tožilec na razpolago inštitut poravnavanja, urejen v 161.a členu ZKP, odloženi 
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pregon, urejen v 162. členu ZKP ter kaznovalni nalog po 445.a členu ZKP. Inštitut 
poravnavanja in odloženi pregon državni tožilec lahko uporabi zoper osumljence kaznivih 
dejanj iz pristojnosti okrajnega sodišča in za nekatera taksativno našteta kazniva dejanja, za 
katera sicer zakon predpisuje kazen višjo od treh let, pri čemer inštitut poravnavanja lahko 
uporabi tako v fazi odločanja o kazenski ovadbi kot tudi v fazi glavne obravnave. 
Poenostavitev kazenskega postopka predstavlja postopek za izdajo kaznovalnega naloga. 
Slednjega tožilec lahko vloži ob obtožnem predlogu za kazniva dejanja iz pristojnosti 
okrajnega sodišča in v njem predlaga (po 445.a členu ZKP) izrek kazenske sankcije ali ukrepa 
brez oprave glavne obravnave pred sodiščem. Glede na to, da se v zadnjih letih znižuje 
pripad kazenskih ovadb na tožilstvih, se zmanjšuje tudi število zadev, ki jih tožilstva rešujejo z 
alternativnimi oblikami pregona. 

3.4.2 OBSEG IN USPEŠNOST UPORABE INSTITUTA ALTERNATIVNEGA 
PREGONA 

 
V letu 2016 so državni tožilci na posameznih okrožnih državnih tožilstvih rešili nekoliko manj 
kazenskih ovadb z alternativnimi oblikami kazenskega pregona kot v letu 2015 (manjši tudi 
pripad ovadb). Tako so v letu poročanja alternativno obravnavali kazenske ovadbe zoper 
4.220 oseb (v letu 2015 zoper 4.409 oseb, v letu 2014; 3.766, v letu 2013; 2.910). V 2.442 
primerih se je kazenski pregon zaključil z zavrženjem kazenske ovadbe, kar predstavlja 58 
odstotkov vseh alternativno obravnavanih, kar je manj kot v letu 2015, ko je bilo le-teh 63 
odstotkov ter manj kot v letu 2014, ko je bilo na ta način zaključenih 61 odstotkov zadev). 

 

Tabela 22: Obseg in uspešnost alternativnega pregona  

Državno tožilstvo 
Število narokov po 

163a/2 čl. ZKP 

Skupno število vseh 
alternativno 
obravnavanih 

Število zavrženih 
ovadb 

Odstotek zavrženih od vseh 
alternativno obravnavanih 

ODT CE 70 557 360 65 

ODT KK 16 153 141 92 

ODT KP 1 173 101 58 

ODT KR 1 339 218 64 

ODT LJ 7 1.334 721 54 

ODT MB 13 613 335 55 

ODT MS 10 353 176 50 

ODT NG 25 216 145 67 

ODT NM 1 156 65 42 

ODT PT 5 172 84 49 

ODT SG 15 139 87 63 

OPP 1 15 9 60 

SDT 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 

Skupaj 165 4.220 2.442 58 
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Opravljenih je bilo tudi 165 narokov po drugem odstavku 163.a člena ZKP, to je določila, ki 
tožilcu dopušča uporabo alternativnih oblik reagiranja potem, ko si predhodno pridobi 
dodatne podatke neposredno od osumljenca ali od oškodovanca.  
 
Rezultati dela dokazujejo, da se državni tožilci zavedajo, da je postopek odloženega 
kazenskega pregona za osumljence, kot tudi oškodovance, prijazen, hiter ter učinkovit način 
odločanja o kazenski ovadbah. Za odložen pregon se odločajo tudi zato, ker želijo zaključiti 
postopek ekonomično in uspešno, na podlagi na podlagi izkušenj pa vedo, da je tak učinek 
mogoče doseči s tem postopkom. 
 

3.4.3 ODLOŽENI KAZENSKI PREGON 

 
V letu 2016 so se državni tožilci odločili za postopek odloženega pregona zoper 3.141 
polnoletnih storilcev, kar je manj kot v letu 2015, ko so se tako odločili zoper 3.435 ter več 
kot v letu 2014, ko je tak postopek stekel zoper 3.009 oseb. V 1.394 zadevah tožilec za 
uporabo inštituta odloženega pregona ni pridobil soglasja storilca oziroma oškodovanca.  
 
V letu poročanja je bil s sklepom kazenski pregon odložen zoper 1.747 oseb, 1.322 
polnoletnih oseb je izpolnilo vlogo vloženo s strani državnega tožilca, v 558 zadevah so bili 
podani drugi razlogi za zavrženje kazenske ovadbe, skupno pa so bile zavržene ovadbe zoper 
1.880 oseb.  

 

Tabela 23(p): Odloženi kazenski pregon zoper polnoletne storilce 

  
Državno 
tožilstvo 

Zadeve, v 
katerih se DT 

odloči za 
odloženi 

pregon (čl. 
162/1) 

  
Ni soglasja 
strank za 
odložitev 

  
Pregon 
odložen 
(število 
sklepov) 

Zavržena ovadba v postopku odloženega 
pregona 

  
Odstotek 

zavrženih od 
vseh 

odstopljenih Naloga 
izvršena 

Drugi razlogi za 
zavrženje 
ovadbe v 
postopku 

odloženega 
pregona 

Skupaj zavrženo 

ODT CE 404 174 230 181 88 269 67 

ODT KK 126 20 106 103 21 124 98 

ODT KP 138 57 81 63 19 82 59 

ODT KR 275 120 155 130 46 176 64 

ODT LJ 913 449 464 357 162 519 57 

ODT MB 492 167 325 196 84 280 57 

ODT MS 289 139 150 110 36 146 51 

ODT NG 132 73 59 44 39 83 63 

ODT NM 108 63 45 32 20 52 48 

ODT PT 144 77 67 48 25 73 51 

ODT SG 105 46 59 52 15 67 64 

OPP 15 9 6 6 3 9 60 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 3.141 1.394 1.747 1.322 558 1.880 60 

 
Uspeh – odstotek izpolnitve naloženih nalog je nekoliko slabši kot v prejšnjem obdobju (letos 
75,67 odstotkov, lani 79,58 odstotkov), vendar gre še vedno za relativno velik odstotek 
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izpolnitve nalog, kar potrjuje dobro izbiro primernih zadev za obravnavanje v okviru 
navedenega inštituta, kakor tudi prilagoditev osumljenčevim možnostim izvršitve oziroma 
odplačevanja določenih plačil na obroke, kar bistveno olajša izpolnitev nalog osumljencem. 
Izkazalo se je tudi, da so oškodovanci, ki pogosto sicer ne pridejo na tožilstvo, v resnici 
pripravljeni na odložitev kazenskega postopka, saj vrnejo izpolnjeno pisno izjavo o strinjanju z 
izvedbo takega postopka z morebitnimi zahtevami v zvezi z zaščito njihovih interesov. Zaradi 
slabšega finančnega položaja osumljencev se dostikrat določajo daljši roki za izpolnitev, 
obročno plačevanje. Vse več osumljencev je brez osebnih dohodkov, ali pa so ti minimalni, 
kar v posledici pripelje tudi do nekoliko nižjega uspeha pri izpolnitvi nalog, določenih v 
postopku odloženega pregona. 
 
Razlike v obsegu uporabe inštituta odloženega pregona med različnimi tožilstvi so skozi leta 
postale konstanta, kar odraža naravo in specifiko kriminalitete območja posameznega 
okrožnega državnega tožilstva.  
 

Tabela 23(m): Odloženi kazenski pregon proti mladoletnikom  

  
Državno 
tožilstvo 

Zadeve, v 
katerih se DT 

odloči za 
odloženi 

pregon (čl. 
162/1) 

  
Ni soglasja 
strank za 
odložitev 

  
Pregon 
odložen 
(število 
sklepov) 

Zavržena ovadba v postopku odloženega 
pregona 

  
Odstotek 

zavrženih od vseh 
odstopljenih Naloga 

izvršena 

Drugi razlogi za 
zavrženje 
ovadbe v 
postopku 

odloženega 
pregona 

Skupaj 
zavrženo 

ODT CE 48 14 34 22 9 31 65 

ODT KK 10 3 7 6 3 9 90 

ODT KP 15 6 9 5 3 8 53 

ODT KR 16 3 13 11 2 13 81 

ODT LJ 34 8 26 22 9 31 91 

ODT MB 29 12 17 13 8 21 72 

ODT MS 9 3 6 6 1 7 78 

ODT NG 5 4 1 0 4 4 80 

ODT NM 8 5 3 3 3 6 75 

ODT PT 7 3 4 2 5 7 100 

ODT SG 3 1 2 1 1 2 67 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 184 62 122 91 48 139 76 

 
Odloženi kazenski pregon proti mladoletnikom so tožilci v letu 2016 začeli proti 184 
mladoletnikom (215-im v letu 2015, 186 v letu 2014 in 169 v letu 2013), soglasja strank niso 
pridobili v 62 primerih, uspešno z izpolnitvijo naloge naložene mladoletniku so zaključili 
postopke proti 91 mladoletnikom.  
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Tabela 24(p): Pregled nalog pri odloženem pregonu zoper polnoletne storilce 

  
Državno 
tožilstvo 

Naloge 

Skupaj 
odloženih 
pregonov 

Vplačilo v korist 
javnih ustanov 

Vplačilo v 
dobrodelne 
namene 

Poravnava 
preživninskih 
obveznosti 

Splošno 
koristno delo 

Poravnava 
škode 

Drugo 

ODT CE 230 91 5 1 13 82 9 

ODT KK 106 41 69 0 4 101 3 

ODT KP 81 31 15 0 2 14 1 

ODT KR 155 66 8 2 31 36 4 

ODT LJ 464 174 58 4 73 147 9 

ODT MB 325 37 20 7 25 63 23 

ODT MS 150 28 6 6 21 52 5 

ODT NG 59 21 8 2 6 13 8 

ODT NM 45 11 4 1 2 17 3 

ODT PT 67 9 10 2 9 25 2 

ODT SG 59 15 13 0 1 16 6 

OPP 6 3 0 1 1 1 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.747 527 216 26 188 567 73 

 
Pri polnoletnih storilcih kaznivih dejanj so se državni tožilci v okviru odloženega pregona v 
letu 2016 najpogosteje odločali za nalogo po 2. točki prvega odstavka 162. člena ZKP, to je 
vplačilo v korist javnih ustanov, in sicer kar v 527 primerih, v 567 so določili poravnavo škode, 
na tretjem mestu z 216 primeri je plačilo v dobrodelne namene. Oprava kakšnega splošno 
koristnega dela je bila storilcem naložena v 188 primerih, v letu 2015 pa v 186. Iz poročil 
izhaja v letu 2016 primer visokega prispevka 1.500 evrov, ki ga je v korist javne ustanove 
plačal osumljenec, ovaden zaradi kaznivega dejanja ponarejanja listin po tretjem odstavku 
251. člena KZ-1 (ODT v Celju) in povračila škode 10.628 evrov zaradi kaznivega dejanja 
poslovne goljufije po prvem odstavku 228. člena KZ-1 (ODT v Kranju), plačila škode 
19.477,48 evrov (ODT v Mariboru). 
 
Pri mladoletnikih, pri katerih je namen kazenskega postopka usmerjen v osveščanje 
mladoletnika o neprimernosti njegovega dejanja ter s tem v vzgojnem pomenu k njegovi 
največji koristi, se je to odražalo pri izbiri nalog, naloženih mladoletnim storilcem. Tako je 
najpogosteje naložena naloga splošno koristno delo, in sicer je bila taka naloga naložena 64 
mladoletnikom, poravnava škode 55 mladoletnikom in le štirim mladoletnikom plačilo v korist 
javnih ustanov ter štirim plačilo v dobrodelne namene.  
 
V postopku odloženega pregona za polnoletne storilce je bilo v korist prejemnikov vplačil 
nakazanih 241.731,25 evrov, za mladoletne pa 1.630 evrov (za polnoletne 347.789 v letu 
2015, 269.817 v letu 2014 in 293.893 v letu 2013). Na dan 31. 12. 2015 je bilo v seznam 
prejemnikov vplačil iz naslova odloženega pregona vpisanih 74 upravičencev. Državni tožilci 
so višino določenega prispevka vedno oblikovali upoštevaje naravo kaznivega dejanja, odnos 
storilca do dejanja in njegovo premoženjsko stanje. 
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Tabela 24(m): Pregled nalog pri odloženem pregonu proti mladoletnikom  

  
Državno 
tožilstvo 

Naloge 

Skupaj 
odloženih 
pregonov 

Vplačilo v korist 
javnih ustanov 

Vplačilo v 
dobrodelne 
namene 

Poravnava 
preživninskih 
obveznosti 

Splošno 
koristno delo 

Poravnava 
škode 

Drugo 

ODT CE 34 1 0 0 14 13 1 

ODT KK 7 0 0 0 2 8 3 

ODT KP 9 0 0 0 2 4 0 

ODT KR 13 0 0 0 11 4 0 

ODT LJ 26 2 2 0 21 12 0 

ODT MB 17 1 2 0 4 10 0 

ODT MS 6 0 0 0 3 3 0 

ODT NG 1 0 0 0 1 0 0 

ODT NM 3 0 0 0 3 0 0 

ODT PT 4 0 0 0 2 1 0 

ODT SG 2 0 0 0 1 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 122 4 4 0 64 55 4 

 

 

Tabela 25: Skupna višina vplačil pri odloženem pregonu  

Državno 
tožilstvo 

Višina vplačil 
polnoletnih storilcev v 

evrih 

 
 

Višina vplačil 
mladoletnikov v evrih 

ODT CE 34.410 150 

ODT KK 36.652,25 0 

ODT KP 18.220 400 

ODT KR 25.574 0 

ODT LJ 68.841 580 

ODT MB 16.876 500 

ODT MS 11.350 0 

ODT NG 8.750 0 

ODT NM 5.300 0 

ODT PT 5.950 0 

ODT SG 8.708 0 

OPP 1.100 0 

SDT 0 0 

VDT 0 0 

Skupaj 241.731,25 1.630 
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3.4.4 PORAVNAVANJE 

 

Tabela 26(p): Uspešnost poravnavanja v postopkih zoper polnoletne storilce 

  
Državno 
tožilstvo 

  
Število vseh 
odstopljenih v 
poravnavanje o 
katerih je bilo 

odločeno 

  
Uspešno 

poravnavanje 

  
Odstotek 
uspešno 

poravnanih  
od vseh 

odstopljenih  

Zavržene ovadbe v postopku poravnavanja 

Sporazum 
izpolnjen 

Drugi 
razlogi za 
zavrženje 
ovadbe 

Skupaj 
zavrženo 

Odstotek 
zavrženih od 

vseh 
odstopljenih 

ODT CE 95 61 64 44 9 53 56 

ODT KK 13 8 62 4 0 4 31 

ODT KP 16 12 75 7 0 7 44 

ODT KR 47 31 66 22 5 27 57 

ODT LJ 344 197 57 101 42 143 42 

ODT MB 70 44 63 18 4 22 31 

ODT MS 44 22 50 13 7 20 45 

ODT NG 68 51 75 38 13 51 75 

ODT NM 34 23 68 5 0 5 15 

ODT PT 20 10 50 2 1 3 15 

ODT SG 21 16 76 7 6 13 62 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 772 475 62 261 87 348 45 

 

V letu poročanja je bil znova zaznan porast števila postopkov poravnavanja, saj so državni 
tožilci v postopek poravnavanja odstopili kar 772 kazenskih ovadb zoper polnoletne storilce 
(680 v letu 2015, 471 v letu 2014 in 576 v letu 2013). Iz poročil okrožnih tožilstev je povzeti, 
da so pogostnost uporabe tega inštituta prilagodili tudi višini proračunskih sredstev, s katerimi 
so za ta namen razpolagali.  
 
Seveda je večji obseg zadev odstopljenih v postopek poravnavanja pripeljal tudi do večje 
številke uspešno zaključenih poravnav in sicer 475 zadev, kar predstavlja 62 odstotkov 
uspešno obravnavanih od vseh v poravnavanje odstopljenih zadev. Sporazume, ki sta jih 
sklenila storilec kaznivega dejanja in oškodovanec s pomočjo poravnalca je izpolnilo 261 
polnoletnih storilcev. Med razlogi za zavrženje kazenske ovadbe po začetem postopku 
poravnavanja prevladujejo umiki kazenskih ovadb s strani oškodovancev, ki z odmikom časa 
štejejo dejanje na njihovo škodo za dejanje majhnega pomena. 
 

Inštituta poravnavanja proti mladoletnim storilcem, kot to izhaja iz pričujoče tabele, državni 
tožilci tudi v letu 2016 skoraj niso uporabljali. Tako so le v 19 primerih kazensko ovadbo 
odstopili v postopek poravnavanja oseb (16 v letu 2015, sedem v letu 2014 in 17 v letu 
2013), obravnavanje je bilo uspešno v 13 primerih (68 odstotkov) s sklenitvijo sporazuma v 
11 primerih, v eni zadevi pa je bila kazenska ovadba proti mladoletniku zavržena iz drugih 
razlogov 
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Tabela 26(m): Uspešnost poravnavanja v postopkih proti mladoletnikom  

  
Državno 
tožilstvo 

  
Število vseh 
odstopljenih v 
poravnavanje o 
katerih je bilo 

odločeno 

  
Uspešno 

poravnavanje 

  
Odstotek 
uspešno 

poravnanih  
od vseh 

odstopljenih  

Zavržene ovadbe v postopku poravnavanja 

Sporazum 
izpolnjen 

Drugi 
razlogi za 
zavrženje 
ovadbe 

Skupaj 
zavrženo 

Odstotek 
zavrženih od 

vseh 
odstopljenih 

ODT CE 3 3 100 3 0 3 100 

ODT KK 0 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 0 0 0 0 0 0 0 

ODT KR 1 1 100 1 0 1 100 

ODT LJ 11 7 64 6 1 7 64 

ODT MB 1 1 100 0 0 0 0 

ODT MS 3 1 33 1 0 1 33 

ODT NG 0 0 0 0 0 0 0 

ODT NM 0 0 0 0 0 0 0 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 19 13 68 11 1 12 63 

 

Tabela 27(p): Razlogi za neuspešno poravnavanje v postopkih zoper polnoletne storilce  

Državno 
tožilstvo 

Vse odstopljene v 
poravnavanje o 
katerih je bilo 

odločeno 

Stranka se ne 
odzove na 

vabilo 

Stranka ne da 
soglasja 

Sporazum 
ni sklenjen 

Sporazum ni 
izpolnjen 

Drugi razlogi za 
zavrženje 
ovadbe v 
postopku 

poravnavanja 

S
ku

p
aj 

n
e
u
s
p
e
šn

o
 

ODT CE 95 10 19 12 1 9 42 

ODT KK 13 1 1 1 2 0 5 

ODT KP 16 3 2 0 0 0 5 

ODT KR 47 3 12 5 0 5 20 

ODT LJ 344 59 83 23 14 42 179 

ODT MB 70 10 18 0 2 4 30 

ODT MS 44 6 13 6 4 7 29 

ODT NG 68 8 9 5 3 13 25 

ODT NM 34 2 3 0 6 0 11 

ODT PT 20 1 5 1 3 1 10 

ODT SG 21 1 6 2 1 6 10 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 772 104 171 55 36 87 366 

 
Razloge za neuspešno poravnavanje v postopkih za polnoletne storilce je v največji meri iskati 
v odločitvi ene izmed strank, da ne da soglasja k poravnavanju (v 171 primerih), izostanku 
voljnega element sodelovati v postopku ene izmed strank, izraženega s tem, da se stranka na 
vabilo poravnalca ni odzvala (v 104 primerih). V 55 primerih poravnalec ni uspel doseči 
sporazuma med strankami, 36 storilcev kaznivih dejanj pa sprejetega sporazuma ni izpolnilo. 
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Tabela 27(m): Razlogi za neuspešno poravnavanje v postopkih proti mladoletnikom 

Državno 
tožilstvo 

Vse odstopljene v 
poravnavanje o 
katerih je bilo 

odločeno 

Stranka se ne 
odzove na 
vabilo 

Stranka ne da 
soglasja 

Sporazum ni 
sklenjen 

Sporazum ni 
izpolnjen 

Drugi razlogi za 
zavrženje 
ovadbe v 
postopku 

poravnavanja 

S
ku

p
aj 

n
e
u
s
p
e
šn

o
 

ODT CE 3 0 0 0 0 0 0 

ODT KK 0 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 0 0 0 0 0 0 0 

ODT KR 1 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 11 3 2 0 0 1 5 

ODT MB 1 0 0 0 0 0 0 

ODT MS 3 1 1 0 0 0 2 

ODT NG 0 0 0 0 0 0 0 

ODT NM 0 0 0 0 0 0 0 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 19 4 3 0 0 1 7 

 

Pri mladoletnih storilcih sta razloga za neuspešnost poravnavanja predvsem, da se stranka ne 
odzove na vabilo (štirje primeri), ali ne poda soglasja (trije primeri). 
 

Tabela 28(p): Naloge pri doseženih sporazumih v postopkih zoper polnoletne storilce  

Državno 
tožilstvo 

Opravičilo Plačilo škode Odprava škode 
Vrnitev 

predmetov 
Delo v korist 
oškodovanca 

Delo v 
korist 
drugih 

D
ru

g
o
 

S
ku

p
aj 

ODT CE 27 7 8 0 0 0 22 64 

ODT KK 0 6 3 0 0 0 0 9 

ODT KP 5 3 1 0 0 0 8 17 

ODT KR 15 3 0 0 0 0 8 26 

ODT LJ 71 54 18 0 0 1 38 182 

ODT MB 20 19 9 1 0 0 8 57 

ODT MS 9 8 1 0 0 0 1 19 

ODT NG 29 2 9 0 0 0 4 44 

ODT NM 6 14 4 0 0 0 18 42 

ODT PT 2 1 8 0 0 0 1 12 

ODT SG 6 3 1 0 0 0 2 12 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 190 120 62 1 0 1 110 484 
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Tabela 28(m): Naloge pri doseženih sporazumih v postopkih proti mladoletnikom  

Državno 
tožilstvo 

Opravičilo Plačilo škode Odprava škode 
Vrnitev 

predmetov 
Delo v korist 
oškodovanca 

Delo v 
korist 
drugih 

D
ru

g
o
 

S
ku

p
aj 

ODT CE 3 0 0 0 0 0 1 4 

ODT KK 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODT KR 0 0 0 0 0 1 0 1 

ODT LJ 5 0 0 0 0 0 1 6 

ODT MB 1 0 0 0 0 0 0 1 

ODT MS 1 0 0 0 0 0 0 1 

ODT NG 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODT NM 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 10 0 0 0 0 1 2 13 

 

Naloga, ki jo državni tožilci najpogosteje naložijo tako polnoletnim kot mladoletnim storilcem 
je opravičilo (190 za polnoletne storilce in deset za mladoletne storilce), sledi plačilo škode 
(120 za polnoletne storilce). 
 

Tabela 29: Pregled skupnih in povprečnih stroškov za delo poravnalcev po okrožnih državnih tožilstvih  

Državno 
tožilstvo 

Število odstopljenih zadev o katerih je 
odločeno Stroški bruto v evrih 

Stroški povprečno na zadevo 
v evrih 

ODT CE 80 13.295,61 166 

ODT KK 10 1.527,19 153 

ODT KP 15 2.489 166 

ODT KR 46 3.946 86 

ODT LJ 290 25.991,70 90 

ODT MB 64 6.527,25 102 

ODT MS 29 2.663 92 

ODT NG 64 6.794 106 

ODT NM 30 3.448 115 

ODT PT 17 1.524 90 

ODT SG 18 1.833 102 

OPP 0 0 0 

SDT 0 0 0 

VDT 0 0 0 

Skupaj 663 
 

70.038,75 
 

107 

 

V pregledu stroškov za delo poravnalcev je prikazanih 663 nagrad, te predstavljajo število 
odstopljenih zadev v poravnavanje, o katerih je bilo tudi odločeno. Povprečni strošek na 
posamezno poravnalno zadevo na vseh okrožnih državnih tožilstvih je znašal 107 evrov, pri 
čemer je opozoriti, da je v tem znesku upoštevan prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, ki ga računovodstvo v fazi izplačila prišteje k nagradi, ki se odmeri poravnalcu 
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skladno s Splošnim navodilom o pogojih in okoliščinah za odstopanje zadev v postopek 
poravnavanja. 
 

3.4.5 KAZNOVALNI NALOGI 

 

Tabela 30: Kaznovalni nalogi 

  
Državno 
tožilstvo 

  
Število 

predlaganih 
kaznovalnih 
nalogov 

  
Število 
izdanih 

kaznovalnih 
nalogov 

  
Odstotek 
izdanih od 
predlaganih 

  
Število 

pravnomočnih 
kaznovalnih 
nalogov 

  
Odstotek 

pravnomočnih 
kaznovalnih 

nalogov od izdanih 

Izrečene kazenske 
sankcije in ukrepi 

D
en

arn
a
 

kazen
 

P
o
g
o
jn
a 

o
b
so

d
b
a
 

D
ru

g
o
 

ODT CE 184 172 93 130 76 8 121 8 

ODT KK 259 237 92 192 81 17 176 5 

ODT KP 264 224 85 139 62 1 137 19 

ODT KR 194 145 75 73 50 19 53 2 

ODT LJ 722 854 118 392 46 34 356 7 

ODT MB 272 231 85 162 70 3 162 1 

ODT MS 203 199 98 126 63 24 110 15 

ODT NG 87 89 102 89 100 6 79 18 

ODT NM 239 229 96 140 61 16 125 4 

ODT PT 152 151 99 66 44 6 60 22 

ODT SG 43 42 98 31 74 1 28 2 

OPP 19 15 79 7 47 2 4 1 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 2.638 2.588 98 1.547 60 137 1.411 104 

 

Kaznovalne naloge državni tožilci predlagajo vselej, ko kvaliteta ovadb in zbrani dokazi to 
omogočajo.  
 
V letu 2016 so državni tožilci predlagali kaznovalne naloge zoper 2.638 (lani zoper 2.731 
oseb). Sodišča pa so jih izdala 2.588, kar pomeni 98 odstotkov od predlaganih, (medtem ko v 
letu 2015; 2.619, kar je 96 odstotkov), pravnomočnih pa je postalo 1.547 kaznovalnih 
nalogov, kar je 60 odstotkov od izdanih. 
 
S pravnomočnimi sodbami o kaznovalnih nalogih je bilo izrečenih 1.411 pogojnih obsodb, 137 
denarnih kazni, 104 osebam pa so bili izrečeni drugi ukrepi oziroma kazenske sankcije.  
 
Tudi v letu poročanja je število predlaganih denarnih kazni v okviru kaznovalnih nalogov 
nizko, razlog za kar je iskati v tem, da državni tožilci ob predlaganju kaznovalnega naloga ne 
razpolagajo s podatki o premoženjskem stanju obdolženca, ali pa gre za številne udeležence, 
za katere je že iz podatkov ovadbe razbrati, da denarne kazni ne bodo sposobni poravnati. 
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3.5 PRITOŽBENI POSTOPEK 

3.5.1 UVODNO POJASNILO 

 

Tabela 31: Pritožbe v letu poročanja 

Državno tožilstvo Število zadev  
Število 

obdolžencev 

Vlagatelj pritožbe 
Pritožba zaradi 

kazni 
Pritožba iz drugih 

razlogov 

Odt. Obd. Ošk. Odt. Obd. Ošk. Odt. Obd. Ošk. 

ODT CE 131 165 33 151 0 14 90 0 19 61 0 

ODT KK 89 106 36 96 1 13 75 1 23 21 0 

ODT KP 105 127 55 94 3 18 39 0 37 55 3 

ODT KR 85 93 42 68 1 29 46 1 13 22 0 

ODT LJ 333 371 148 289 1 66 194 0 82 95 1 

ODT MB 171 194 53 163 0 29 97 0 24 66 0 

ODT MS 112 137 59 101 1 24 52 0 35 49 1 

ODT NG 44 51 21 35 1 5 22 0 16 13 1 

ODT NM 123 140 52 106 3 21 67 1 31 39 2 

ODT PT 48 58 19 42 5 6 21 1 13 21 4 

ODT SG 30 34 11 32 1 6 18 1 5 14 0 

OPP 20 26 7 19 1 0 10 1 7 9 0 

SDT 34 76 47 51 0 15 31 0 32 20 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.325 1.578 583 1.247 18 246 762 6 337 485 12 

 
Skupno število zadev, v katerih so bile vložene pritožbe, se je v primerjavi s prejšnjim letom 
poročanja zmanjšalo od 1.408 zadev na 1.325. Nekoliko manjši je upad števila pritožb glede 
na število obdolžencev, saj je število pritožb še vedno visoko in znaša 1.578 pritožb v 
primerjavi s 1.632 pritožbami v prejšnjem letu poročanja. Bistveno pa je, da je zahvaljujoč 
prizadevanjem državnih tožilcev naraslo število pritožb, ki so jih vložili državni tožilci od 495 v 
prejšnjem letu poročanja na 583 pritožb v letu 2016. Na ta način se je zmanjšal tudi razkorak 
med pritožbami obdolžencev in pritožbami državnih tožilcev, kar je ob manjšem skupnem 
številu zadev gotovo pozitiven rezultat. To ustrezno pokaže tudi večje število tožilskih pritožb 
zaradi kazni, saj je to naraslo od 172 pritožb v prejšnjem letu poročanja na 246 pritožb za 
leto 2016. Naraslo je tudi število tožilskih pritožb iz drugih razlogov (od 323 na 337). To kaže, 
da državni tožilci ravnajo odgovorno tudi v primerih, ko skušajo izpodbijati oprostilne sodbe 
ali delujejo kot varuh zakonitosti ne glede na to, ali so pritožbe vložene v škodo ali v korist 
obdolženca. 
 
Pregled vloženih pritožb po tožilstvih pokaže, da je nekoliko manjše število pritožb na večjih 
tožilstvih (ODT v Ljubljani, ODT v Mariboru, ODT v Celju), večje pa je število pritožb na 
nekaterih manjših tožilstvih (npr. ODT v Slovenj Gradcu, ODT v Krškem).  
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3.5.2 PRITOŽBE DRŽAVNEGA TOŽILCA 

 

Tabela 32: Uspešnosti pritožb državnih tožilcev v letu poročanja 

Državno tožilstvo 

Š
tevilo

 za
d
e
v  

Š
tevilo

 
o
b
d
o
lže

n
c
ev

 

Pritožba zaradi kazni Pritožba iz drugih razlogov Pritožbe 

Število 
pritožb 

Število 
ugodenih 

Še 
nerešeno 

Število 
pritožb 

Število 
ugodenih 

Še 
nerešeno 

Neugodeno 

ODT CE 28 33 14 5 7 19 4 6 16 

ODT KK 27 34 13 4 6 23 4 18 15 

ODT KP 37 52 18 3 11 37 9 13 23 

ODT KR 38 41 29 6 18 13 5 10 21 

ODT LJ 124 146 66 23 26 82 33 48 81 

ODT MB 43 53 29 13 13 24 15 18 23 

ODT MS 44 56 24 2 9 35 10 20 41 

ODT NG 17 21 5 2 0 16 5 9 14 

ODT NM 40 51 21 7 9 31 23 20 19 

ODT PT 12 18 6 2 0 13 3 7 18 

ODT SG 8 11 6 0 3 5 0 3 3 

OPP 5 6 0 0 0 2 2 3 5 

SDT 22 45 15 6 0 32 7 11 24 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 445 567 246 73 102 336 119 186 303 

 

Kljub večjemu številu pritožb, ob manjšem skupnem številu zadev, v katerih so bile vložene 
pritožbe, je uspešnost pritožb državnih tožilcev ugodna. Tožilci so uspešni približno v vsaki 
tretji ali četrti zadevi; upoštevati pa je treba, da ostaja na sodiščih še vedno več kot polovica 
pritožb iz tega obdobja nerešenih in je pričakovati, da bodo pritožbe rešene v naslednjem 
obdobju. Opaziti je tudi določene težnje pritožbenih sodišč, da v čim večji meri ohranijo 
pravnomočnost sodnih odločb in le-te razveljavljajo ali spreminjajo odločbe o kazenski 
sankciji le v posebej utemeljenih primerih. Takšne težnje same po sebi niso negativne in so 
lahko – podobno kot v drugih državah EU (npr. v Avstriji) – koristne tudi z vidika prizadevanj 
tožilcev, vendar pa zmanjšujejo delež uspešnosti tožilskih pritožb. Obratno sorazmerno s 
številom uspešnih pogajanj državnih tožilcev o priznanju krivde, se zmanjšuje tudi potreba po 
vlaganju pritožb. Že v prejšnjem letu poročanja pa je VDT RS vsa okrožna državna tožilstva 
opozorilo, da je treba dosledno spoštovati Splošno navodilo generalnega državnega tožilca o 
predlaganju vrste in višine kazni z dne 26. 10. 2012 in Splošno navodilo generalnega 
državnega tožilca o pogajanjih ter predlaganju sankcij v primeru priznanja krivde in 
sporazuma o krivdi z dne 26. 10. 2012. Na ta način tožilstva zagotavljajo (zlasti s pritožbami 
glede kazenskih sankcij) ustrezno ravnotežje med doseganjem ciljev kaznovalne politike s 
pritožbami in z doseganjem enakih ciljev že v okviru pogajanj o priznanju krivde. Končno pa 
je za leto poročanja značilno, da večje absolutno število pritožb in večji delež pritožb državnih 
tožilcev v vseh pritožbenih zadevah, poleg večjega prizadevanja državnih tožilcev, nujno vodi 
tudi k zmanjševanju deleža uspešnosti. Prav takšni trendi pa zagotavljajo, da se izoblikuje 
ustrezna kaznovalna politika tudi preko pritožbenih sodišč. Števila pritožb, ki bi že po presoji 
tožilcev vodila k zanesljivo ugodnim rezultatom, ni mogoče uporabiti kot merilo, saj bi na ta 
način bilo onemogočeno ugotavljanje sodne prakse tako v zvezi z izbiro ustreznih kazenskih 
sankcij, kakor tudi rešitve posameznih pomembnejših pravnih vprašanj, ki lahko vodijo k 
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ustaljeni sodni praksi. Zato je prizadevanja državnih tožilstev v pritožbenih postopkih 
utemeljeno oceniti kot zelo uspešna.  
 

3.5.3 PRIPORNE ZADEVE 

Za priporne zadeve, ki so zajete v pritožbenih postopkih, je značilno, da se z njimi v največji 
meri ukvarjajo na največjih tožilstvih v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Celju. Še vedno pa je 
pomemben delež SDT RS. Statistični podatki kažejo, da si tožilstva prizadevajo, da bi bil v 
težjih zadevah, v katerih obstojijo priporni razlogi, odrejen pripor. V letu poročanja se je 
zmanjšal delež pritožb obdolžencev in je tako razmerje med številom pritožb državnih tožilcev 
in obdolžencev ugodnejše, kakor je bilo v letu poprej. 
 

Tabela 33: Pritožbe v zadevah, v katerih so bili obdolženci ob izreku sodbe v priporu 

  
Državno tožilstvo 

  
Število zadev 

  
Število obdolžencev 

Vlagatelj pritožbe 
Državno 
tožilstvo 

Obd 

ODT CE 5 6 1 5 

ODT KK 8 8 5 4 

ODT KP 9 10 10 6 

ODT KR 3 4 4 0 

ODT LJ 15 20 17 5 

ODT MB 5 8 8 0 

ODT MS 1 1 1 0 

ODT NG 2 3 2 1 

ODT NM 6 6 5 1 

ODT PT 1 1 1 0 

ODT SG 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 

SDT 9 13 9 4 

VDT 0 0 0 0 

Skupaj 64 80 63 26 

 

3.5.4 PRITOŽBE OBDOLŽENCEV IN NJIHOVIH ZAGOVORNIKOV 

Število pritožb obdolžencev in njihovih zagovornikov se je v zadnjem obdobju poročanja 
zmanjšalo s 1.357 na 1.247. VDT RS vzpodbuja tožilce, da vlagajo odgovore na pritožbe, 
vendar pa se je ta aktivnost po vključitvi t. i. pritožbenih tožilcev, ki so pred tem bili vključeni 
v zunanje oddelke VDT RS, iz objektivnih razlogov zmanjšala zaradi prevzema tudi vseh nalog 
na prvi stopnji. 

3.5.5 PRITOŽBE OŠKODOVANCEV 

Delež pritožb oškodovancev v skupnem številu pritožb je majhen, pravzaprav neznaten. To 
pomeni, da že državni tožilci z vidika oškodovancev uspešno opravijo svojo nalogo; v zadnjem 
letu poročanja pa se je delež pritožb oškodovancev še zmanjšal od 23 na 18. 
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3.5.6 PRITOŽBENI POSTOPEK V MLADOLETNIŠKIH ZADEVAH 

Kljub povečanju števila pritožb od 42 v prejšnjem letu poročanja na 48 pritožb v letu 
poročanja je delež pritožb v mladoletniških zadevah še vedno majhen. Manjše število pritožb 
na področju mladoletniškega kriminala kaže, da tožilstva uspevajo s svojimi predlogi o 
vzgojnih ukrepih in tako skrbijo skupaj s sodišči, da so vzgojni ukrepi prilagojeni 
mladoletnikovi osebnosti. Iz razumljivih razlogov je največji delež tožilske aktivnosti v 
pritožbenem postopku na ODT v Ljubljani.  
 

Tabela 34: Pritožbe v postopkih proti mladoletnikom v letu poročanja 

Državno 
tožilstvo 

Število zadev  Število mladoletnikov 
Pritožba zaradi vzgojnega 

ukrepa ali kazenske sankcije 
Pritožba iz drugih razlogov 

ODT CE 2 3 5 0 

ODT KK 7 7 5 3 

ODT KP 4 4 0 4 

ODT KR 1 1 1 0 

ODT LJ 21 28 17 14 

ODT MB 5 5 4 1 

ODT MS 2 2 2 0 

ODT NG 0 0 0 0 

ODT NM 4 4 1 3 

ODT PT 0 0 0 0 

ODT SG 2 2 2 0 

OPP 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 

Skupaj 48 56 37 25 

 

3.5.7 UDELEŽBA NA SEJAH 

Povečalo se je skupno število udeležb na pritožbenih sejah (od 68 na 74), s čimer državni 
tožilci izražajo svoj interes, da se zadeve za tožilstvo uspešno zaključijo tudi v pritožbenem 
postopku. K povečanju največ prispeva ODT v Mariboru, kjer je bila aktivnost državnih 
tožilcev v pritožbenih postopkih že v prejšnjih obdobjih tradicionalno močno poudarjena ob 
zavedanju, da šele pravnomočne sodbe pomenijo uspeh za državno tožilstvo. Iz letnih poročil 
posameznih tožilstev in koordinacijskih sestankov v zvezi z aktivnostjo tožilcev v pritožbenih 
postopkih na VDT RS je mogoče povzeti, da je aktivnost na pritožbenih sejah odvisna tudi od 
tega, kako jo sprejemajo posamezni pritožbeni senati in kakšna so v tej zvezi pričakovanja 
posameznih tožilstev in tožilcev glede vpliva na sodno odločbo. Vsekakor bo VDT RS kljub 
ukinitvi zunanjih oddelkov in spremembam zakonodaje še nadalje vlagalo ustrezen napor, da 
bi bila aktivnost t. i. pritožbenih tožilcev enakomerneje porazdeljena po posameznih okrožnih 
državnih tožilstvih. 
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Tabela 35: Pregled dela pred pritožbenim sodiščem  

Državno 
tožilstvo 

Število zadev z 
ugotovljenimi 

pomanjkljivostmi 
pri delu  

Število zadev z 
udeležbo državnega 

tožilca na sejah 
pritožbenega 

sodišča 

Število zadev, v katerih je 
okrajni oziroma okrožni 
državni tožilec nastopal 
na sejah pritožbenega 
sodišča skupaj z višjim 

državnim tožilcem 

ODT CE 0 8 1 

ODT KK 0 1 0 

ODT KP 0 2 0 

ODT KR 0 0 0 

ODT LJ 0 8 0 

ODT MB 0 43 0 

ODT MS 0 0 0 

ODT NG 0 2 0 

ODT NM 0 1 0 

ODT PT 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 

OPP 0 2 0 

SDT 0 7 0 

VDT 0 0 0 

Skupaj 0 74 1 

 

3.6 ODVEZA NADALJNJEGA DELA IN PREVZEM ZADEVE 

Po prvem odstavku 8. člena Pravilnika o obliki letnega poročila o poslovanju državnega 
tožilstva obsega poročilo tudi podatke o številu zadev, v katerih je prišlo do odveze 
nadaljnjega dela in prevzema zadeve, ki je eno od meril v okviru zakonskega kriterija 
učinkovitosti. Po drugem odstavku 14. člena navedenega pravilnika je tožilstvo dolžno na 
podlagi spremljanja, ugotavljanja in analiziranja kazalnikov učinkovitosti, uspešnosti in 
gospodarnosti dela državnih tožilcev na državnem tožilstvu podati tudi oceno doseganja ciljev 
na navedenem področju, primerjave med podatki za posamezna državna tožilstva, vzroke za 
morebitne razlike ter opredeliti ukrepe za izboljšanje stanja. Navedeno tako velja tudi za 
ukrepe odveze nadaljnjega dela in prevzema zadev. 
 
V prilogi k letnemu poročilu se o odvezi nadaljnjega dela in prevzemu zadeve poroča v 
poglavju 3.6 na podlagi tabele 36, v katerem so razdelani tudi posamezni zakonski razlogi za 
prevzem zadeve (170. člen ZDT-1) ter predvideno številčno poročanje o primerih odveze 
nadaljnjega dela (171. člen ZDT-1).  
 
Iz prejetih poročil okrožnih državnih tožilstev, SDT RS in Posebnega oddelka izhaja, da je v 
letu 2016 prišlo do prevzema le v enem primeru in sicer zaradi vztrajanja državnega tožilca 
pri sprejeti odločitvi, za katero je bilo ocenjeno, da ni v skladu s sprejetim splošnim 
navodilom. Državni tožilec je sam predlagal dodelitev zadeve drugemu tožilcu, ki je nato 
sprejel strokovno rešitev v skladu z napotili iz strokovnega pregleda.  
 
Drugih zadev, v katerih bi prišlo do odveze nadaljnjega dela in prevzema zadeve, ni bilo. Tako 
je do predodelitve zadev v reševanje drugim državnim tožilcem prihajalo predvsem zaradi 
prenehanja funkcije ali daljših bolniških in porodniških odsotnosti.  
 
 



68 

 

 

Tabela 36: Pregled zadev, v katerih je prišlo do odveze nadaljnjega dela in prevzema zadeve 

Državno 
tožilstvo 

Število zadev, kjer je prišlo do prevzema 

Število 
zadev, kjer 
je prišlo do 
odveze 

Vsebinsko 
nestrinjanje z 
odločitvijo  

(prva alinea 4. 
odst. 170. člena 

ZDT-1) 

Hujše nepravilnosti/ 
nezakonitosti 
(druga alinea 4. 
odst. 170. člena 

ZDT-1) 

Nevestno, 
nepravočasno, 
neustrezno, 

malomarno reševanje 
(tretja alinea 4. odst. 
170. člena ZDT-1) 

Ravnanja v 
nasprotju s 

splošnimi navodili  
(četrta alinea 4. 
odst. 170. člena 

ZDT-1) 

Druga 
ravnanja 

(peta alinea 4. 
odst. 170. 

člena ZDT-1) 

ODT CE 0 0 0 0 0 0 

ODT KK 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 0 0 0 0 0 0 

ODT KR 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 0 0 0 0 0 0 

ODT MB 0 0 0 1 0 0 

ODT MS 0 0 0 0 0 0 

ODT NG 0 0 0 0 0 0 

ODT NM 0 0 0 0 0 0 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 0 0 0 1 0 0 
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4 Trajanje postopkov 

4.1 UVODNO POJASNILO 

Podatki, prikazani v tabelah 37 do 42, kažejo podatke o trajanju postopkov na ravni glavnega 
kaznivega dejanja na obdolžencu. Upošteva se dejanski čas trajanja postopkov, ki preteče 
med dvema dejanjema v (pred)kazenskem postopku - bruto čas, ki zajema tudi čas, ko je 
ovadba na policiji, pri sodišču ali pri drugem organu.  
 
Prikazano trajanje postopka tako ne pomeni, da se v vmesnem času zadeve ni obravnavalo, 
saj se lahko v vmesnem obdobju izvede več procesnih dejanj pri različnih naslovnikih. Pri 
bruto trajanju postopka namreč ne gre (samo) za trajanje postopka na državnem tožilstvu, 
temveč tudi za čas, ko se zadeva na podlagi zahteve za dopolnitev kazenske ovadbe nahaja 
na policiji, se na podlagi poizvedb državnega tožilca nahaja pri drugem organu oziroma drugi 
pravni ali fizični osebi, ali pa se zaradi oprave posameznih preiskovalnih dejanj nahaja na 
sodišču. Všteva se tudi čas, ko je zadeva v postopku poravnavanja in čas odložitve 
kazenskega pregona. Čas reševanja zadeve je tako odvisen tudi od drugih udeležencev 
predkazenskega postopka, ki sodelujejo pri zbiranju procesnega gradiva, saj tožilske odločitve 
brez ustrezne dokazne podlage, pridobljene v predkazenskem postopku, ni mogoče sprejeti.  
 
V vseh navedenih primerih državni tožilec običajno nima posebnega vpliva na čas, potreben 
za to, da pridobi zahtevane podatke in nadaljuje z delom na zadevi. Tako državnemu tožilcu, 
ki mu je zadeva zaupana v delo, ni mogoče v celoti pripisati odgovornosti za morebitno 
dolgotrajnost postopka, odstopanja od časovnih standardov glede pričakovanega časa 
reševanja zadeve ali za prekoračenje zakonskega roka reševanja zadeve. 
 
Trajanje postopkov je odvisno od rokov, v katerih bo državni tožilec v zgoraj navedenih 
primerih prejel povratne informacije, v ožjem smislu – torej ob upoštevanju okoliščin, ki lahko 
vplivajo na dolžino reševanja zadeve na samem državnem tožilstvu – pa tudi od zahtevnosti 
posameznega primera, stopnje nujnosti reševanja zadeve in obremenjenosti posameznega 
državnega tožilca, pri čemer je pomembna tudi dejanska kadrovska zasedba državnega 
tožilstva. Za daljši čas reševanja gre največkrat v zadevah, ki so v pravnem in dejanskem 
pogledu zapletene, obsežne in zato zahtevne.  
 
Statistični podatki tako prikazujejo dejanski čas trajanja postopkov s seštevkom celotnega 
porabljenega časa pri vseh sodelujočih državnih organih in (pravnih) osebah v času med 
dvema procesnima dogodkoma ali dejanjema na državnem tožilstvu, ki ju posamezne tabele 
jemljejo kot začetno točko na eni in končno točko na drugi strani tako opredeljenega 
časovnega obdobja. Pri tem seštevki podatkov niso primerljivi s podatki iz ostalih tabel, ker se 
lahko ista zadeva pojavi v več kategorijah. 
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Tabela 37: Dejanski čas trajanja postopkov od pobude policije do vložitve predloga  
za opravo nujnih preiskovalnih dejanj  

Trajanje postopka Število zadev Podatek za preteklo leto 

do 2 dni 3.901 3.827 

od 3 do 5 dni 550 498 

od 6 do 10 dni 247 318 

nad 10 dni 394 613 

 

Kot nujna preiskovalna dejanja štejejo vsi prikriti preiskovalni ukrepi, stvarni omejevalnimi 
ukrepi in drugi ukrepi (npr. hišna in osebna preiskava), zlasti:  

- dovoljenje za prikrito evidentiranje, prirejeno identiteto – 23., 24. in 45. člen ZNPPoL, 
- tajno opazovanje - 149.a člen ZKP, 
- pridobitev podatkov o prometu v elektronskem komunikacijskem omrežju – 149.b 

člen ZKP, 
- ukrepi po 150. členu ZKP, 
- prisluškovanje in opazovanje v tujem stanovanju - 151. člen ZKP, 
- navidezni odkup - 155. člen ZKP, 
- tajno delovanje - 155.a člen ZKP, 
- pridobitev podatkov o vlogah, depozitih, stanju in prometu na računih – 156. člen 

ZKP, 
- dovoljenje za odložitev izvajanja ukrepov - 159. člen ZKP, 
- hišna in osebna preiskava – 214. in 215. člen ZKP, 
- preiskava elektronskih naprav 219.a člen ZKP, 
- začasno zavarovanje – 502. člen ZKP. 

 
Tabela prikazuje vsak ukrep posebej: če je bilo na istem glavnem kaznivem dejanju na 
obdolžencu obravnavanih več predlogov za opravo nujnih preiskovalnih dejanj, so v tabeli 
prikazani vsi predlogi.  
 
V tabeli so zajeti podatki tako za zadeve, v katerih je nujna takojšnja aktivnost tožilca (npr. 
hišna in osebna preiskava, kjer je že po naravi stvari pomemben takojšen odziv državnega 
tožilca), kot tudi zadeve, kjer ta potreba ni tako izrazita (npr. pridobitev podatkov po 156. 
členu ZKP).  
 
Na čas reševanja zadev vpliva tudi čas prejema pobude (če je npr. pobuda na državno 
tožilstvo vložena v petek, odločitev o njej pa se sprejme v ponedeljek, bo čas reševanja 
znašal štiri dni) in dejstvo, da je v čas trajanja postopka vštet tudi čas dopolnjevanja pobude.  
 
V primerjavi z letom 2015 se je število zadev, v katerih so bili na sodišče vloženi predlogi za 
opravo nujnih preiskovalnih dejanj, zmanjšalo za 164, torej za tri odstotke. Pri tem se je čas 
reševanja v letu 2016 opazno skrajšal, kar kaže na večjo učinkovitost in odzivnost pri 
obravnavi pobud policije. Tako je 3.901 zadev, kar predstavlja 77 odstotkov (v letu 2015 pa 
3.827 oziroma 73 odstotkov), rešenih v roku do dveh dni. Le v 394 oziroma osem odstotkov 
zadev (v letu 2015 pa 613 oziroma 12 odstotkov) je čas reševanja daljši od desetih dni.  
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Tabela 38: Dejanski čas trajanja postopkov po prejemu ovadbe do zavrženja ovadbe  

Trajanje postopka 

 
Število zadev 

 
Podatek za preteklo leto 
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do 30 dni 1.974 5.726 830 0 2.304 5.982 739 15 

od 31 do 60 dni 456 1.505 405 0 501 1.488 394 1 

od 61 do 120 dni 554 2.606 939 6 570 2.500 911 1 

nad 120 dni 305 4.237 2.526 41 574 5.453 3.236 33 

 

Tabela prikazuje število zadev glede na bruto čas, ki poteče od prejema kazenske ovadbe do 
njenega zavrženja, pri čemer je vštet tudi čas, ko se ovadba ni nahajala pri državnem tožilcu, 
temveč v dopolnitvi ali poizvedbah na policiji in pri drugih organih, v posameznih 
preiskovalnih dejanjih na sodišču, oziroma v postopkih odloženega pregona in poravnavanja. 
 
Podatki so prikazani ločeno za posamezne skupine zadev: bagatelne zadeve (torej zadeve, v 
katerih je bila kazenska ovadba zavržena zaradi nesorazmernosti med majhnim pomenom 
kaznivega dejanja ter posledicami, ki bi jih povzročil kazenski pregon), Kt zadeve iz okrajne 
oziroma okrožne pristojnosti in zadeve posebnega pomena (zadeve, ki so posebej označene 
kot take). Pri tem je glede na določbe Pravilnika kot zgornja časovna meja določen rok 120 
(in ne 90) dni. 
 
V letu 2016 je bilo skupno zavrženih 22.110 kazenskih ovadb. Od tega je bilo 8.530 (39 
odstotkov) kazenskih ovadb zavrženih v 30 dneh po prejemu. Pri tem gre predvsem za 
zadeve, o katerih je bilo mogoče odločiti že na podlagi same prejete ovadbe, brez 
dopolnjevanja pri policiji ali pri drugih organih, oziroma zadeve, kjer se državni tožilec ni 
odločil za izvajanje postopka poravnavanja ali odloženega pregona. Zato je večina zadev, ki 
so bile rešene v roku 30 dni, bagatelnih (1.974 oziroma 23 odstotkov ovadb, zavrženih v roku 
30 dni) oziroma iz okrajne pristojnosti (5.726 oziroma 67 odstotkov ovadb, zavrženih v roku 
30 dni). 11 odstotkov kazenskih ovadb je bilo zavrženih 31 do 60 dni po prejemu, 19 
odstotkov v 61 do 120 dneh po prejemu in 32 odstotkov v več kot 120 dneh.  
 
Bruto čas reševanja je daljši pri zadevah iz okrožne pristojnosti (54 odstotkov zadev iz 
okrožne pristojnosti je zavrženih več kot 120 dni po prejemu) in zadevah posebnega pomena 
(87 odstotkov zadev posebnega pomena je zavrženih več kot 120 dni po prejemu), kar je 
med drugim posledica same narave teh zadev, ki terjajo bolj izčrpen predkazenski postopek. 
Pri zadevah iz okrajne pristojnosti trajanje postopka podaljšujejo alternativni postopki 
reševanja kazenskih zadev (npr. postopek poravnavanja, v katerem ima poravnalec za 
izvedbo svojega postopka na voljo trimesečni rok, odložitev kazenskega pregona, pri katerem 
se kazenska ovadba zavrže šele, ko osumljenec izpolni določeno nalogo, za kar ima lahko na 
voljo tudi šestmesečni rok).  
 



72 

 

V letu 2016 se je v primerjavi z letom 2015 število zavrženih kazenskih ovadb zmanjšalo za 
2.592 oziroma deset odstotkov (z 24.702 v letu 2015 na 22.110 v letu 2016). Pri tem se je 
trajanje postopkov skrajšalo, saj se je število zadev, pri katerih je bruto čas reševanja 
presegal 120 dni, opazno zmanjšalo (z 9.296 (38 odstotkov) v letu 2015 na 7.109 (32 
odstotkov) v letu 2016). Upad zadev z najdaljšim trajanjem postopka je opazen v vseh 
kategorijah razen pri zadevah posebnega pomena, kjer je število teh zadev naraslo s 33 (66 
odstotkov) v letu 2015 na 41 (87 odstotkov) v letu 2016. 

 

Tabela 39: Dejanski čas trajanja postopkov po prejemu ovadbe do vložitve zahteve za preiskavo 
oziroma posamezna preiskovalna dejanja 

Trajanje postopka 
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do 30 dni 63 990 101 77 1.013 94 

od 31 do 60 dni 58 325 0 33 273 13 

od 61 do 120 dni 96 793 7 90 713 3 

nad 120 dni 186 1.259 53 235 1.715 64 

 

Zgornja tabela prikazuje dejanski čas trajanja postopkov od prejema kazenske ovadbe do 
vložitve zahteve za preiskavo oziroma posamezna preiskovalna dejanja, pri čemer je 
prikazano bruto trajanje postopka, v katero je vštet tudi čas, ko se zadeve nahajajo v 
dopolnitvah pri policiji ali drugih organih oziroma v postopkih poravnavanja in odloženega 
pregona.  
 
V letu 2016 je bila zahteva za preiskavo oziroma posamezna preiskovalna dejanja vložena v 
3.931 zadevah, kar je 392 oziroma devet odstotkov manj kot v letu 2015, ko jih je bilo 
vloženih 4.323. V 29 odstotkov (1.154 zadev) je postopek trajal do 30 dni, v 38 odstotkov 
(1.498 zadev) pa nad 120 dni. Zadeve posebnega pomena se rešujejo zelo hitro, saj je kar 63 
odstotkov  teh zadev rešenih v 30 dneh po prejemu kazenske ovadbe (med okrajnimi 
zadevami je takih 16 odstotkov , med okrožnimi pa 29 odstotkov), k čemur prispeva 
intenzivno usmerjanje predkazenskega postopka in tesno sodelovanje s policijo v času pred 
podajo kazenske ovadbe.  
V primerjavi z letom 2015 se je čas trajanja postopkov skrajšal, saj se je delež zadev, pri 
katerih postopek traja do 30 dni, povečal s 27 odstotkov v letu 2015 na 29 odstotkov v letu 
2016. Zmanjšal se je tudi delež zadev, pri katerih postopek traja več kot 120 dni, in sicer s 47 
odstotkov (2.014 zadev) v letu 2015 na 38 odstotkov (1.498 zadev) v letu 2016.  
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Tabela 40: Dejanski čas trajanja postopkov po prejemu ovadbe (brez preiskave) do vložitve obtožnega 
akta  

Trajanje postopka 

Število zadev Podatek za preteklo leto 
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do 30 dni 1.118 77 2 946 58 2 

od 31 do 60 dni 718 27 2 578 39 0 

od 61 do 120 dni 1.304 143 0 1.146 99 0 

nad 120 dni 2.513 275 4 3.230 281 1 

 

Zgornja tabela prikazuje dejanski bruto čas trajanja postopkov od prejema kazenske ovadbe 
do vložitve neposrednega obtožnega akta, torej zadeve, v katerih ni bila vložena zahteva za 
preiskavo oziroma posamezna preiskovalna dejanja.  
 
V letu 2016 je bilo vloženih 6.183 neposrednih obtožnih aktov, kar je 197 oziroma tri odstotke 
manj kot v letu 2015, ko jih je bilo 6.380. V 19 odstotkov (1.197 zadev) je postopek trajal do 
30 dni, v 45 odstotkov (2.792 zadev) pa nad 120 dni. V zadevah iz okrajne pristojnosti je bil v 
roku 30 dni, ki ga določa 433. člen ZKP, vloženih 1.118 obtožnih predlogov, kar predstavlja 
20 odstotkov vseh neposrednih obtožnih predlogov, vloženih v letu 2016.  
 
V primerjavi z letom 2015 se je čas trajanja postopkov skrajšal, saj se je delež zadev, pri 
katerih postopek traja do 30 dni, povečal s 16 odstotkov (1.006 zadev) v letu 2015 na 19 
odstotkov (1.197 zadev) v letu 2016. Zmanjšal se je tudi delež zadev, pri katerih postopek 
traja več kot 120 dni, in sicer s 55 odstotkov (3.512 zadev) v letu 2015 na 45 odstotkov 
(2.792 zadev) v letu 2016.  
 
Tabela 41: Dejanski čas trajanja postopkov po koncu preiskave oziroma posameznih preiskovalnih 
dejanj do vložitve obtožnega akta 

Trajanje postopka 

Število zadev Podatek za preteklo leto 
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do 15 dni 198 879 112 193 1.028 10 

od 16 do 30 dni 88 248 11 94 274 3 

nad 30 dni 708 1.451 69 711 1.582 0 

 

V tabeli so prikazani le obtožni akti, vloženi po končani preiskavi oziroma po opravljenih 
posameznih preiskovalnih dejanjih. Prikazan je bruto čas trajanja postopka. 
 
V roku 15 dni po končani preiskavi oziroma posameznih preiskovalnih dejanjih je vloženih 
1.189 (32 odstotkov) obtožnih aktov. Čas trajanja postopkov se v primerjavi z letom 2015 ni 
bistveno spremenil 
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Tabela 42: Dejanski čas trajanja postopkov po prejemu ovadbe do odločitve državnega tožilca o kateri 
od alternativnih oblik kazenskega pregona (odložen pregon in poravnavanje) 

Trajanje postopka 

Število zadev Podatek za preteklo leto 

Odložen pregon Poravnavanje Odložen pregon Poravnavanje 

do 30 dni 1.199 233 1.231 191 

od 31 do 60 dni 636 66 647 75 

od 61 do 120 dni 865 152 902 101 

nad 120 dni 761 349 1.169 442 

 

Tabela 42 prikazuje bruto čas trajanja postopka od prejema kazenske ovadbe do izdaje 
sklepa, s katerim se kazenski pregon odloži, oziroma sklepa o določitvi poravnalca.  
 
V primeru odloga kazenskega pregona čas trajanja postopka zajema tudi čas dopolnjevanja 
kazenske ovadbe, saj mora zadeva biti razjasnjena do stopnje, ki omogoča vložitev obtožnega 
akta v primeru neuspešnega alternativnega postopka. Všteva se tudi čas, potreben za razpis 
naroka, vročanje vabil strankam in izvedbo naroka. 
 
Pri zadevah, odstopljenih v postopek poravnavanja, je potrebno upoštevati, da se zadeve 
lahko v poravnavanje odstopijo tudi v fazi glavne obravnave ali po opravljenih posameznih 
preiskovalnih dejanjih, kar vpliva na število zadev, pri katerih je čas trajanja postopka daljši 
od 120 dni.  
 
V letu 2016 je bilo v roku do 120 dni po prejemu kazenske ovadbe sprejetih 74 odstotkov 
odločitev o odlogu kazenskega pregona in 66 odstotkov odločitev o postopku poravnavanja.  
 
V primerjavi z letom 2015 je opazno predvsem zmanjšanje števila in deleža zadev, pri katerih 
je do odločitve o katerem od alternativnih načinov reševanja kazenskih zadev preteklo več kot 
120 dni, in sicer pri odloženem pregonu s 1.169 (30 odstotkov) zadev v letu 2015 na 761 (22 
odstotkov) zadev v letu 2016, pri postopkih poravnavanja pa s 442 (55 odstotkov) zadev v 
letu 2015 na 349 (44 odstotkov) zadev v letu 2016.  
 
Tabela 43 prikazuje skupno število dni prekoračitve časovnega standarda in povprečno 
trajanje prekoračitve.  
 
Kot prvi časovni standard se upošteva 90 dnevni rok, določen v Merilih za kakovost dela 
državnih tožilcev za oceno državnotožilske službe (Merila), pri čemer se kot začetek roka šteje 
datum zadnje bremenitve (torej npr. vrnitev spisa s policije, premik iz koledarja, vrnitev spisa 
po opravljenih posameznih preiskovalnih dejanjih ipd.). Državni tožilci lahko na podlagi 12. 
člena Meril v določenih primerih podajo predlog za podaljšanje roka reševanja zadeve, ki pa 
bo kljub morebitnemu podaljšanju roka zajeta v zgornji tabeli. 
 
Kot drugi časovni standard se upošteva 15 dnevni rok za vložitev obtožnice po končani 
preiskavi, določen v drugem odstavku 184. člena ZKP. Upoštevan je bruto čas, saj gre za 
zakonski rok. 
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Tabela 43: Število vseh zadev, ki jih v letu poročanja niso rešili v pričakovanem času glede na časovni 
standard in seštevek vseh dni prekoračitve 

Kategorizacija 
zadev 

Faza 
postopka 

Časovni 
standard oz. 
pričakovani 

čas 

Prekoračitev v 
dneh 

Povprečni dejanski čas 
trajanja 

Podatek za preteklo leto 

Bagatelne 
zadeve 

Od ovadbe 
do tožilske 
odločitve 

90 dni 3.198 23 29 

Zadeve iz 
okrajne 
pristojnosti 

Od ovadbe 
do tožilske 
odločitve 

90 dni 48.674 25 34 

Zadeve iz 
okrožne 
pristojnosti 

Od ovadbe 
do tožilske 
odločitve 

90 dni 28.772 44 60 

Posebej 
pomembne 
zadeve 

Od ovadbe 
do tožilske 
odločitve 

90 dni 689 54 51 

Zadeve iz 
okrajne 
pristojnosti 

Od vrnitve 
spisa po 

preiskavi ali 
ppd. do 

obtožnega 
akta 

90 dni 435 20 33 

Zadeve iz 
okrožne 
pristojnosti 

Od vrnitve 
spisa po 

preiskavi ali 
ppd. do 

obtožnega 
akta 

15 dni 87.464 63 70 

Posebej 
pomembne 
zadeve 

Od vrnitve 
spisa po 

preiskavi ali 
ppd. do 

obtožnega 
akta 

15 dni 1.438 54 6 

 
Za izračun je, drugače od prejšnjih tabel, uporabljena metoda glavnega kaznivega dejanja na 
spisu in ne glavnega kaznivega dejanja na obdolžencu, saj bi sicer prišlo do seštevanja 
prekoračitev na istem spisu. 
 
Največ prekoračitev je pri zadevah iz okrožne pristojnosti, kjer je za vložitev obtožnega akta 
po vrnitvi spisa iz preiskave določen 15 dnevni instrukcijski rok. Ta rok je prekoračen za 
skupno 87.646 dni oziroma povprečno 63 dni na zadevo (kar je sicer sedem dni na zadevo 
manj kot v letu 2015). Že iz tabele 41 izhaja, da je bilo v letu 2016 v roku do 15 dni po vrnitvi 
spisa iz preiskave vloženih le 34 odstotkov obtožnih aktov v zadevah iz okrožne pristojnosti. 
To kaže na potrebo po temeljiti analizi razlogov za takšne prekoračitve, proučitvi potrebe po 
morebitni spremembi sedanje ureditve oziroma sistemski odpravi razlogov za takšno stanje. 
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5 Sodelovanje in izobraževanje 

5.1 UVODNO POJASNILO 

Državno tožilstvo kot del pravosodja pri izvajanju državnotožilske funkcije sodeluje s 
številnimi državnimi organi in organizacijami, zlasti z ministrstvom za pravosodje, Državnim 
zborom RS, Varuhom človekovih pravic RS, Komisijo za preprečevanje korupcije, Računskim 
sodiščem RS, Vlado RS, ter s policijo, FURS, centri za socialno delo, raznimi inšpekcijskimi 
službami ter drugimi organi in organizacijami, če za to obstaja potreba. Posebni oddelek, 
glede na svojo pristojnost, sodeluje tudi z Vojaško policijo, Obveščevalno varnostno službo 
ministrstva za obrambo in Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo. Na področju 
odkrivanja in pregona storilcev kaznivih dejanj državno tožilstvo sodeluje s tujimi 
pravosodnimi organi in z mednarodnimi institucijami (Eurojust, EUROJUSTICE, SEEPAG, 
OLAF, AFCOSS, IAP, in drugimi). Sodelovanje z drugimi organi poteka tudi na strokovni ravni 
zlasti v okviru različnih delovnih skupin. Tipične delovne skupine te vrste so Moneyval (Urad 
za preprečevanje pranja denarja) ter GRECO in OECD (Komisija za preprečevanje korupcije). 
 
Naloge strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja za potrebe državnih 
tožilstev, državnih tožilcev in državnotožilskega osebja opravljal Center za izobraževanje v 
pravosodju (v nadaljevanju Center) kot organizacijska enota ministrstva za pravosodje, z 
sodelovanjem Oddelka za izobraževanje in strokovni nadzor pri VDT RS ter Društvom 
državnih tožilcev RS, posamezna izobraževanja pa tudi samo VDT RS. Izobraževanja v tujini 
so organizirana v okviru izobraževanj Evropske mreže centrov za izobraževanje v pravosodju 
v sodelovanju s Centrom. 

5.2 SODELOVANJE DRŽAVNEGA TOŽILSTVA 

5.2.1 SODELOVANJE Z DRUGIMI DRŽAVNIMI ORGANI 

5.2.1.1 SODELOVANJE Z MINISTRSTVOM, PRISTOJNIM ZA DRŽAVNO 
TOŽILSTVO 

Razmerje med državnim tožilstvom in ministrstvom je po definiciji ambivalentno in po svoje 
napeto. Bistveno je, da se oba organa tega v polni meri zavedata, skratka, da je jasno, 
kakšne dolžnosti in kakšne pristojnosti ima vsaka od obeh strani, da jih izvajata domišljeno in 
v pravi meri, toda korektno ter v polnem medsebojnem spoštovanju. Ministrstvo mora 
zagotavljati tožilski organizaciji potrebne pogoje za njeno delo, ima pa pomembno vlogo v 
pravosodni in nekoliko drugačno v državnotožilski upravi. 
 
Na drugi strani je kazenski pregon v celoti v rokah državnih tožilcev, torej državnotožilske 
organizacije, in mora ostati popolnoma zunaj dometa politike.  
 
V zadevah pravosodne uprave, je sodelovanje med ministrstvom in VDT RS v obdobju, o 
katerem poročamo, potekalo dobro. Tekoče zadeve so bile reševane sproti in brez zamud. 
Pozdraviti velja aktivnejšo udeležbo ministrstva pri pripravi izhodišč za proračunske 
dokumente, zlasti v postopku pogajanj z ministrstvom, pristojnim za finance o višini mase 
proračunskih sredstev, namenjenih za državna tožilstva. Še pomembnejša je podpora 
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postopkom za kadrovsko okrepitev državnih tožilstev, s katero je ministrstvo nadaljevalo tudi 
v obravnavanem obdobju.  
 
Na področju zagotavljanja pogojev za ustrezno informacijsko podporo se tožilstvo kot celota, 
še vedno sooča z resno zastarelostjo programske in strojne opreme, ki ovira in zmanjšuje 
učinkovitost našega dela. Reševanje tega vprašanja v okviru sredstev nove finančne 
perspektive EU, kar zagovarja ministrstvo, ni brez težav in poteka počasi. VDT RS, ki po 
svojih najboljših močeh izdatno pomaga pri oblikovanju podlag za njihovo črpanje, si še 
vedno želi jasnejšega koncepta modernizacije, ki ga mora v okviru strateškega pogleda na 
razvoj pravosodja predstaviti ministrstvo. Strategija razvoja pravosodja, in znotraj nje razvoja 
organa pregona, ki je bila s strani ministrstva napovedana že pred časom, tudi v tem letu ni 
ugledala luči sveta. Takšen strateški koncept bi omogočil jasno razdelitev vlog in odgovornosti 
ter v pomembni meri pripomogel k večji učinkovitosti. 

5.2.1.2 SODELOVANJE S POLICIJO 

Izhajajoč iz hierarhije državnotožilske organizacije se VDT RS kot reprezentativen organ 
celotnega tožilstva vključuje v odnose z drugimi domačimi in tujimi državnimi organi, 
organizacijami, institucijami in posamezniki, ki se nanašajo na sistemska in razvojna 
vprašanja in v okviru svojih pristojnosti tudi v konkretnih kazenskih zadevah. 
 
Skupni temeljni cilj policije in tožilstva je zagotavljanje občutka varnosti v družbi z zadostitvijo 
pričakovanjem, da bodo zakonsko opredeljena deviantna ravnanja odkrita, storilci kazensko 
preganjani ali ustrezno drugače (zunajsodno) obravnavani. S tem so zagotovljeni pogoji, da 
bo v zadevah, v katerih javni interes ne dopušča presoje smotrnosti pregona, dosežen sodni 
epilog. Ob zavedanju obstoja komplementarne vloge policije in tožilstva pri obravnavanju 
kriminalitete in potrebe po strateškem sodelovanju so se tudi v letu 2016 med tožilstvom, 
policijo in Ministrstvom za notranje zadeve ohranjali stiki na najvišji ravni.  
 
V zvezi s pripravo letnih usmeritev in obveznih navodil za pripravo načrta dela policije, ki jih 
izdaja Direktorat za policijo in druge varnostne naloge na MNZ, so bila med predstavniki 
tožilstva in ministrstva obravnavana sistemska vprašanja (ureditev odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj, ki jih izvršijo policisti, potencialni učinki predlagane novele ZKP-N na 
delovanje policije in tožilstva) in usklajevanja taktične narave (način in obseg obveščanja 
državnih tožilcev s strani policije, število finančnih preiskav).  
 
Izmenjava stališč glede konkretnih oblik sodelovanja med tožilstvom in policijo je bila 
izvedena na delovnem posvetu s predstavniki Generalnega policijskega urada. Šlo je za 
iskanje učinkovitih rešitev pri obveščanju tožilcev v dežurni službi, ustanavljanju 
specializiranih preiskovalnih skupin, posredovanju dokumentarnega gradiva in možnosti 
skupnega nastopanja pri obveščanju javnosti v odmevnih zadevah. Sodelovanje tožilstva se 
lahko izkaže kot koristno tudi v primeru obravnavanja posameznih problemov, ki jih policija 
zazna v praksi, prizadevajo pa interese obeh organov. Tako je od sestanka s predstavniki 
Zdravniške zbornice RS, ministrstva za zdravje in ministrstva za pravosodje, izvedenega na 
pobudo policije, mogoče pričakovati odstranitev ovir za zagotavljanje strokovnih mnenj, ki so 
potrebna v postopkih preiskovanja kaznivih dejanj v zdravstvu. Rezultati bodo razvidni v 
dobro utemeljenih kazenskih ovadbah oziroma poročilih s tega področja.  
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Pojav novih oblik delikvence, ki ga omogoča tehnološki razvoj, družbene spremembe in zlasti 
spremembe kaznovalnega prava, zahtevajo stalno spremljanje občutljivega razmerja med 
učinkovitim odkrivanjem, preiskovanjem in pregonom kaznivih ravnanj ter ustavno zaščitenim 
poljem človekove zasebnosti in dostojanstva. V letu 2016 smo nadaljevali prakso, po kateri 
Uprava kriminalistične policije GPU oziroma MNZ naslovi določena vprašanja o obravnavanju 
kaznivih dejanj oziroma prekrškov na VDT RS, le-to, če je potrebno, pridobi stališča in zbere 
prakso prvostopenjskih tožilstev, ter na kolegiju pripravi strokovno mnenje z navodilom 
oziroma priporočilom ter o njem obvestil policijo in tožilstva. Policijo obvešča tudi stališčih, 
pomembnih za njeno delo, ki nastanejo na pobudo tožilstev. 
 
V letu 2016 so bile na pobudo policije obravnavane naslednje zadeve: stek med kaznivim 
dejanjem nasilja v družini po 191. členu KZ-1 s kaznivim dejanjem lahke telesne poškodbe po 
122. členu KZ-1, vstop v tuj prostor in hišna preiskava s privolitvijo lastnika, zavarovanje sledi 
in njihova analiza pri mučenju in poginu živali, uporaba 58. člena Zakon o zasebnem 
varovanju v povezavi z določbami ZKP, problematika kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic 
delavcev, hramba podatkov o DNK preiskavah, kaznivo dejanje ponarejanja listin s strani 
migrantov, pridobivanje podatkov na podlagi 149.b člena ZKP in stroški zagovornika v 
predkazenskem postopku,  
 
Sodelovanje s policijo in ministrstvom je bilo zavzeto, osredotočeno in izvedeno ob 
spoštovanju pristojnosti vseh vpletenih.  
 
Naš predstavnik je v letu 2016 vodil Delovno skupino za spremljanje izvajanja omenjene 
Uredbe in izvajanje Strategije obvladovanja gospodarske kriminalitete. Predstavnik VDT RS je 
bil član Medresorske delovne skupine za nadzor nad izvajanjem Resolucije o nacionalnem 
programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012 do 2016. 

5.2.1.3 SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI 

Sodelovanje tožilstev z drugimi organi v največji meri obsega sodelovanje s tistimi organi, ki 
so posebej opredeljeni v ločenih delih tega poročila. Po naravi stvari sta to predvsem policija 
in resorno ministrstvo.  
 
Sodelovanje z drugimi organi poteka na strokovni ravni zlasti v okviru različnih delovnih 
skupin. Med tistimi z mednarodnim elementom velja omeniti predvsem OECD in GRECO 
(Komisija za preprečevanje korupcije) ter Moneyval (Urad za preprečevanje pranja denarja), 
v okviru katerega so v obravnavanem obdobju potekale intenzivne aktivnosti v zvezi s petim 
krogom ocenjevanja. Zaradi boljšega razumevanja pravnih in dejanskih okoliščin delovanja 
ter olajšane medsebojne izmenjave informacij med organi, sodelovanje v teh delovnih 
skupinah na strokovni ravni pozitivno vpliva tudi na sodelovanje s posameznimi organi. 
 
Poleg sodelovanja z organi, opredeljenimi v posebnih točkah tega poročila, se je v obdobju, 
na katerega se nanaša poročilo, nadaljevalo sodelovanje z Vrhovnim sodiščem RS v obliki 
obravnave aktualnih vprašanj državnotožilske oziroma sodne uprave, ki so v skupnem 
interesu obeh institucij, kot so vprašanje učinka kadrovske okrepitve tožilstev na poslovanje 
sodišč ter vprašanje organiziranosti sodnega procesa v luči kapacitet posameznih 
državnotožilskih entitet.  
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V obravnavanem obdobju je bilo zaključeno sodelovanje z Vrhovnim sodiščem RS na področju 
prevzemanja računalniške opreme, kot oblike njene delne tehnične posodobitve. Kot smo že 
poročali, je do zadnje posodobitve računalniške strojne opreme na državnih tožilstvih prišlo v 
letu 2014, ko je sodišče tožilstvom odstopilo več deset delovnih postaj in nekaj strežniške 
opreme. Čeprav je šlo za opremo, ki je bila za sodno rabo odpisana kot zastarela, je za 
državna tožilstva ta brezplačni prenos pomenil znatno posodobitev. Ob odsotnosti možnosti, 
da materialne pogoje za ustrezno tehnično opremljenost tožilstev zagotovi ministrstvo, je bilo 
tovrstno sodelovanje s sodiščem tudi v obravnavanem obdobju edina realna možnost za 
najnujnejše posodobitve računalniške opreme. Nadaljnje prevzemanje tovrstne opreme je bilo 
v letu poročanja prekinjeno zaradi obljube pristojnega ministrstva, da bo samo zagotovilo 
posodobitev informacijske podpore tožilstev. To se do konca leta, za katero se poroča, ni 
zgodilo.  
 
Velik poudarek vsa tožilstva dajejo tudi sodelovanju z okrožnimi in okrajnimi sodišči na 
svojem območju, tako na neformalni kot na formalni ravni. Na prvem mestu je usklajevanje 
politike razpisovanja glavnih obravnav, z željo, da bi sodniki na razpravni dan razpisovali 
zadeve istega tožilca oziroma čim več zadev istega tožilca, razpisovanje glavnih obravnav pa 
bi moralo biti čim bolj skoncentrirano, zaradi boljše izrabe časa in resursov obeh institucij. 
Takšna usklajevanja so uspešna predvsem med manjšimi tožilstvi in sodišči. Glede zastopanja 
avtorja obtožb je uspeh delen, predvsem pri pripornih ter hujših in zahtevnih kazenskih 
zadevah. Še vedno pa je preveč primerov, tudi pri zahtevnih zadevah, ko se je pri zastopanju 
obtožb, zaradi neusklajenega razpisovanja glavnih obravnav, zvrstilo več različnih državnih 
tožilcev. Posamezna tožilstva in sodišča dobro sodelujejo tudi pri odpravi sodnih zaostankov. 
 
Državna tožilstva so v obravnavanem obdobju redno sodelovala z Varuhom človekovih pravic 
RS. To je obsegalo tako sodelovanje v posameznih zadevah, v katerih se je varuh obrnil na 
nas z zaprosili za podatke oziroma stališča, kot tudi sodelovanje vodstev obeh organov na 
splošno. Podobno velja tudi za Računsko sodišče RS in Državno pravobranilstvo RS. 
 
Od sodelovanja z drugimi organi velja omeniti še Državni zbor RS in Komisijo za 
preprečevanje korupcije. S prvim je VDT RS sodelovalo zlasti v obliki udeležb na sejah 
njegovih delovnih teles, posredno pa tudi v obliki prispevkov pri pripravi odgovorov na 
številna poslanska vprašanja, povezana z delom tožilstev. Z drugim pa je VDT RS sodelovalo 
pri izvajanju nalog s področja zagotavljanja transparentnosti in krepitve integritete.  
 
Z Vlado RS je VDT RS v obdobju, na katerega se nanaša poročilo, sodelovalo v obliki 
udeležbe v medresorskih komisijah, kot sta komisija za droge, medresorska delovna skupina 
za boj proti trgovini z ljudmi in širša pogajalska skupina za področje plač v javnem sektorju in 
kolektivnih pogodb.  
 
S posredovanjem statističnih podatkov o pojavnosti kriminalitete, kolikor je to v okviru 
predpisov dopustno, pa je VDT RS sodelovalo z drugimi ministrstvi, nekaterimi nevladnimi 
organizacijami in s posameznimi znanstvenimi institucijami. 
 
Sodelovanje z drugimi organi je potekalo tudi v okviru Delovne skupine za spremljanje 
izvajanja Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije, in drugih pristojnih državnih 
organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju 
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specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin in za spremljanje izvajanja strategije 
obvladovanja gospodarske kriminalitete v Republiki Sloveniji. Delovno skupino vodi višji 
državni tožilec, njeni člani pa so predstavniki ministrstev za notranje zadeve, za finance, za 
pravosodje, policije, FURS, Agencije RS za trg vrednostnih papirjev, Urada RS za 
preprečevanje pranja denarja, Komisije za preprečevanje korupcije in Javne agencije RS za 
varstvo konkurence. 
 
Delovna skupina skrbi za vzpostavitev pregleda obstoječih evidenc državnih organov in 
institucij z nalogo zagotovitve neposrednega dostopa upravičencev do podatkov za njihovo 
uporabo pri preiskovanju gospodarske kriminalitete, pregleda sklenjenih sporazumov, 
dogovorov in drugih aktov za sodelovanje na navedenem področju in za uresničevanje 
načrtovanih programov in nalog strategije, koordinacijo dela ter za zbiranje predlogov 
sprememb ali dodatnih ukrepov za uresničevanje strategije ter za letno poročanje Vladi RS in 
sodelujočim organom in institucijam.  
 
V okviru strateških ciljev in akcijskega načrta, ki jih določa strategija pregona gospodarske 
kriminalitete, je Delovna skupina opravila dva delovna sestanka, na katerih je obravnavala 
izvajanje Uredbe, Predlog akcijskega načrta za obdobje 2016-2020, predloge za izboljšanje 
sodelovanja med državnimi organi in institucijami, poročanje in medsebojno obveščanje, 
oblikovanje in delo specializiranih preiskovalnih skupin in finančnih preiskovalnih skupin in 
druga aktualna vprašanja s področja uresničevanja strateških ciljev in akcijskega načrta. 
 
Skoraj vsa tožilstva poročajo o zelo dobrem sodelovanju s FURS-om, s posameznimi Uradi so 
imeli več delovnih sestankov, neformalne in tudi formalne narave. 
 
Vsa državna tožilstva poudarjajo uspešno sodelovanje s centri za socialno delo, kar je 
izjemnega pomena pri obravnavanju mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, kaznivih dejanj 
nasilja v družini ter zanemarjanja otrok in surovega ravnanja. Državi tožilci se redno 
udeležujejo sestankov kriznih timov, aktivno sodelujejo na delovnih srečanjih strokovnih služb 
na področju obravnave nasilja v družini. S centri za socialno delo sodelujejo tudi v postopkih 
odloženega kazenskega pregona v primerih, ko se storilcem kot določena naloga odredi delo 
v splošno korist in v zvezi z izvajanjem Zakona o duševnem zdravju. 
 
ODT v Krškem tudi letos posebej izpostavlja aktivno sodelovanje državne tožilke s strokovnimi 
prispevki v okviru izobraževanj za potrebe Centrov za socialno delo oziroma problematike 
družinskega in spolnega nasilja, ki jih slednji organizirajo v okviru svojih aktivnosti osveščanja 
strokovne in ostale javnosti, tudi državni tožilci ODT v Kranju so aktivno sodelovali pri 
takšnem izobraževanju. 
 
Pri opravljanju zadev iz svoje pristojnosti so državna tožilstva sodelovalo tudi z upravnimi 
enotami v zvezi v zvezi z izdajo dovoljenj tujcem za stalno oziroma začasno prebivanje na 
ozemlju Slovenije in dovoljenj za nošenje orožja, z ministrstvom za notranje zadeve v zvezi z 
izdajo dovoljenj varnostnikom zasebnega varovanja in z ministrstvom za obrambo v zvezi z 
zaposlitvami, in z drugimi državnimi organi s posredovanjem različnih podatkov.  
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5.2.2 PREVZEMU PREGONA OD OŠKODOVANCEV KOT TOŽILCEV 

Primerov, ko so državni tožilci prevzeli pregon od oškodovanca kot tožilca, je bilo tudi v letu 
2016 zelo malo. O njih poročata le ODT v Celju (dva primera, šlo je za primera s področja 
klasičnega kriminala) in ODT v Mariboru (ena zadeva). Pri ODT v Kopru sta odprti dve takšni 
zadevi (ne v fazi tožilskega odločanja) iz preteklih let. Druga tožilstva v državi prevzemov lani 
niso imela, poročajo pa na splošno o merilih, kdaj se za takšen ukrep odločijo. Njihova 
stališča so ustrezna. 
 
V skupnem lahko ugotovimo, da se stanje na tem področju ni v ničemer spremenilo: primerov 
prevzema pregona je zelo malo, zato iz tega podatka ni mogoče delati nobenih sklepov.  

5.2.3 SODELOVANJE Z MEDSEBOJNIM OBVEŠČANJEM, 
USMERJANJEM DELA POLICISTOV TER DRUGIH PRISTOJNIH 
DRŽAVNIH ORGANOV IN INSTITUCIJ 

5.2.3.1 SODELOVANJE S POLICIJO 

Državna tožilstva so v letu 2016 uspešno sodelovala s policijo pri izvajanju kazenskega 
pregona. Sodelovanje je bilo dobro in je potekalo brez večjih nesoglasij, morebitne težave v 
praksi so se reševale na skupnih sestankih. 
 
Sodelovanje med državnimi tožilstvi in policijo poteka na več nivojih. Posamezni državni tožilci 
in policisti sodelujejo v predkazenskem postopku pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih 
dejanj, sodelovanje poteka med vodji posameznih državnih tožilstev in krajevno pristojnih 
policijskih uprav, prav tako pa sodelovanje poteka med VDT RS ter vodstvom policije. SDT RS 
RSnajveč sodeluje z Nacionalnim preiskovalnim uradom ter s Sektorji kriminalistične policije 
Generalne policijske uprave in posameznih policijskih uprav po Sloveniji. 
  
Policija v skladu s kazensko zakonodajo preiskuje kazniva dejanja, tožilstvo pa usmerja 
predkazenski postopek in odloča o nadaljnjem kazenskem pregonu. Sodelovanje med 
posameznimi okrožnimi tožilstvi in policijo poteka tekoče, največkrat so podane ustne 
usmeritve, kar se je v praksi pri preiskovanju manj zahtevnih kaznivih dejanj izkazalo kot 
hitrejša in učinkovitejša oblika sodelovanja. Pri sodelovanju je pomemben dejavnik tudi 
velikost posameznega tožilstva oziroma policijske uprave in tip kriminalitete v določenem 
kraju. 
 
Gospodarski in korupcijski kriminal, ki ga najpogosteje in v najzahtevnejših oblikah obravnava 
SDT RS, pa zahteva specifičen pristop k preiskovanju. Takšna kazniva dejanja se v praksi 
velikokrat preiskujejo tudi v sodelovanju z drugimi državnimi organi. V večini primerov 
pridobivanje dokazov še vedno poteka na način, da se posreduje formalno zaprosilo na 
posamezen državni organ.  
 
V nekaterih primerih pa se oblikujejo skupine preiskovalcev različnih profilov in znanj, ki 
prihajajo iz različnih državnih organov. Skupine so lahko formalizirane v obliki specializiranih 
preiskovalnih skupin po 160. a členu ZKP, lahko pa v praksi delujejo brez posebne 
formalizacije. Člani specializiranih preiskovalnih skupin se ves čas preiskovanja na skupnih 
sestankih srečujejo po potrebi in ne delujejo dnevno - kontinuirano skupaj z enega sedeža.  
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Sodelovanje med policijo in državnimi tožilstvi ni optimalno v postopkih, ki jih ureja ZOPNI. 
Državna tožilstva prejmejo premalo pobud za uvedbo finančne preiskave, tako od policije kot 
tudi od drugih državnih organov. Prav tako se zaradi kadrovskih težav na policiji pojavljajo 
težave pri preiskovanju gospodarske in korupcijske kriminalitete v predkazenskem postopku, 
saj zaradi omenjenih težav preveritve kazenskih ovadb drugih ovaditeljev in preiskovanje 
posameznih naznanjenih kaznivih dejanj traja predolgo. 
V 2016 so finančne preiskave v 4 zadevah odredili državni tožilci na SDT RS, v štirih zadevah 
pa državni tožilci na drugih okrožnih državnih tožilstvih. Z namenom povečanja števila 
finančnih preiskav na okrožnih državnih tožilstvih je generalni državni tožilec RS v letu 2016 
sprejel Splošno navodilo o finančnih preiskavah. 

5.2.3.2. SODELOVANJE Z DRUGIMI DRŽAVNIMI ORGANI  

Državna tožilstva Republike Slovenije poleg policije največ sodelujejo s predstavniki FURS in 
Uradom za preprečevanje pranja denarja. Sodelovanje poteka tudi z ministrstvom za 
pravosodje, ki za državna tožilstva predstavlja matično ministrstvo. 
 
V letu poročanja je sodelovanje na področju pregona gospodarskega in korupcijskega 
kriminala dobro potekalo tudi z Računskim sodiščem RS, Agencijo za trg vrednostnih papirjev, 
Uradom za varstvo konkurence ter Komisijo za preprečevanje korupcije, pri pregonu 
organiziranega kriminala ter specifičnih kaznivih dejanj pa tudi s ministrstvom za obrambo, 
vojaško policijo, centri za socialno delo ter inšpekcijskimi službami. 
 
Izpostaviti je treba predvsem sodelovanje s FURS, saj slednji državni organ poleg zaznavanja 
in naznanjanja kaznivih dejanj z davčnega področja aktivno sodeluje tudi pri preiskovanju 
drugih kriminalnih ravnanj, pomembno vlogo pa ima tudi pri ugotavljanju premoženja 
nezakonitega izvora.  
 
Za izboljšanje sodelovanja in komunikacije z drugimi državnimi organi so zelo pomembna 
skupna izobraževanja in izmenjava znanj, katerih so se predstavniki državnih tožilstev in 
omenjenih organov v večjem številu udeleževali tudi v letu 2016.  

5.2.4 SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI NA PODROČJU 
ODKRIVANJA IN PREGONA 

Državno tožilstvo Republike Slovenije mora izpolnjevati naloge, ki izhajajo iz obveznosti 
članstva v inštitucijah EU, Sveta Evrope in drugih mednarodnih organizacij ter opravljati 
druge aktivnosti, ki jih oceni kot pomembne za delovanja tožilskih inštitucij. V preteklem letu 
so tožilci bodisi preko napotitev VDT RS, kjer ima osrednjo koordinacijsko vlogo Oddelek za 
mednarodno sodelovanje, bodisi v okviru opravljanja tožilske službe na matičnem okrožnem 
tožilstvu, uspešno zastopali slovensko tožilsko organizacijo tudi pred različnimi mednarodnimi 
institucijami. 
 
V okviru EU je najpogostejše sodelovanje med državnimi tožilstvi in Eurojustom, ki je 
evropska inštitucija za mednarodno sodelovanje in v kateri ima državno tožilstvo svojo 
nacionalno predstavnico in pomočnika nacionalne predstavnice. V tem uradu kot nacionalni 
eksperti sodelujejo tudi drugi tožilci iz Slovenije, ki se menjavajo na tri mesece. Glede na 
obveznosti iz evropskih predpisov, ki so vključene v ZDT-1, je generalni državni tožilec z 
obveznim splošnim navodilom ustanovil tako imenovani nacionalni koordinacijski sistem za 
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sodelovanje s Eurojustom in nacionalne kontaktne točke za različna področja. Na podlagi tega 
predpisa bi moral koordinacijski sistem voditi namestnik nacionalnega predstavnika v 
Eurojustu in istočasno delovati kot nacionalna kontaktna točka za Eurojust. Ta doslej še ni bil 
imenovan zato sistem vodi nacionalna predstavnica v Eurojustu in istočasno deluje kot 
nacionalna kontaktna točka za Eurojust. V okviru tega sistema kot kontaktne točke delujejo 
še nacionalni korespondent za terorizem, nacionalni korespondent za genocid, nacionalni 
korespondent za skupne preiskovalne skupine (JIT) ter predstavniki evropske pravosodne 
mreže (EJN). V letu 2016 je bila ustanovljena še ena mreža in sicer mreža za boj proti 
računalniški kriminaliteti (EJCN), v kateri imamo prav tako svojo predstavnico. Del sistema za 
usklajevanje dejavnosti z Eurojustom so tudi predstavniki oziroma predstavnice evropske 
pravosodne mreže za sodelovanje (EJN). V tej mreži imamo pet predstavnikov, ki pokrivajo 
vsa območja pod pristojnostjo višjih sodišč. Kontaktne točke posredujejo informacije o 
pristojnih organih v tujini, o možnih oblikah mednarodnopravne pomoči v kazenskih zadevah, 
svetujejo glede postopka pridobivanja dokazov oziroma podatkov iz tujine, preverjajo 
kaznivost dejanja v tujini, nudijo pomoč pri iskanju ustrezne pravne podlage za odstop spisa, 
s pomočjo orodij na spletni strani EJN posredujejo informacije o pristojnih organih in po 
potrebi stopijo v stik s tujo kontaktno točko, po drugi strani pa posredujejo in pomagajo pri 
zaprosilih v primerih, ko se nanje obrnejo tuji kolegi. Naše kontaktne točke so se srečevale na 
sestankih v Ljubljani, kjer so usklajevale svoje delovanje, se dogovarjale glede dela, 
pripravljale srečanje EJN IPA v mesecu oktobru 2016 v Ljubljani in aktivno sodelovali pri 
usklajevanju svojega dela z Eurojustom. Prav tako je bila zagotovljena udeležba na EJN 
konferencah v Amsterdamu in Muenchnu, regionalnem zasedanju v Bregenzu in na srečanjih 
v Haagu in Bratislavi. 
 
Državni tožilci skladno z njihovimi pristojnostmi v konkretnih kazenskih zadevah neposredno 
sodelujejo s tujimi tožilstvi, sodišči in drugimi inštitucijami. Pri tem je tožilcem v veliko pomoč 
slovensko predstavništvo v Eurojustu, ki je tudi v preteklem letu razvijalo in nadgrajevalo 
aktivnosti pri omogočanju hitrega, učinkovitega in usklajenega pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah nanašajočih se na Slovenijo in še eno ali več držav članic oziroma na 
države nečlanice. Pomoč je bila nudena tako v predkazenskem kot tudi v kazenskem 
postopku in se je najpogosteje nanašala na pridobivanje podatkov in dokazov, potrebnih za 
začetek ali nadaljevanje kazenskega postopka. Tako se je število zadev, obravnavanih na 
podlagi zaprosil državnih tožilcev glede na lansko leto občutno povečalo (42 zadev v letu 
2015 in 63 zadev v letu 2016). Med državnimi tožilstvi je največkrat zaprosilo za pomoč SDT 
RS (19 zadev), sledili sta mu Okrožni državni tožilstvi v Ljubljani in Novi Gorici (vsako 15 
zadev). Skladno s pričakovanji je med sodišči največ zadev predložilo Okrožno sodišče v 
Ljubljani (23 zadev), sledilo pa mu je Okrožno sodišče v Novi Gorici z 19 zadevami. V več 
konkretnih zadevah so bili v organizaciji Eurojusta izvedeni tudi koordinacijski sestanki, kjer 
so se nosilci zadev srečevali s predstavniki pristojnih organov tujih držav z namenom 
usklajevanja delovanja. 
 
V okviru EU je potrebno omeniti tudi Posvetovalni forum generalnih državnih tožilcev in 
direktorjev javnih tožilstev držav članic EU (CPGE) in Mrežo javnih tožilcev oziroma drugih 
ustreznih institucij, ki delujejo pred vrhovnimi sodišči držav članic EU. Tako v forumu, ki sicer 
deluje pod okriljem Eurojusta, kot tudi v Mreži smo tožilci v letu 2016 prav tako sodelovali. 
 



84 

 

V zvezi s prizadevanji in aktivnostmi za vzpostavitev Urada evropskega javnega tožilca, je 
VDT RS v letu 2016 sodelovalo pri obravnavanju dokumentov za ustanovitev. V postopku 
ustanavljanja inštitucije, ki bo decentraliziran tožilski urad EU z izključno pristojnostjo za 
preiskovanje, pregon in vlaganje obtožnic zoper kazniva dejanja v zvezi s proračunom EU, in 
ki jo v načelu podpiramo, smo prispevali svoja stališča o ustanovitvi inštitucije in opozorili na 
ovire, ki bi lahko nastale pri uveljavljanju predlagane zakonodaje in pri delovanju evropskega 
javnega tožilstva v naši državi.  
 
Udeleževali smo se tudi drugih oblik sodelovanja v inštitucijah EU, kamor smo bili povabljeni 
na konference in sestanke za določeno aktualno področje. Tako smo se udeležili taktičnega 
srečanja na temo tihotapljenja nezakonitih migrantov, prisotni smo bili na konferenci o 
odvzemu protipravne premoženjske koristi, ki jo je pripravila Nizozemska v okviru njihovega 
predsedovanja EU, na konferenci o pravosodnem sodelovanju v zadevah kaznivih dejanj 
povezanih z davki, ki je bila v okviru slovaškega predsedovanja EU, na konferenci o 
kibernetskih zadevah, na konferenci ARO platforme članov skupine visokih predstavnikov 
uradov za odvzem premoženjske koristi, na konferenci v zvezi s prirejanjem športnih 
rezultatov in ilegalnimi stavnicami v EU, ki ga je organizirala Evropska komisija in na treh 
sestankih, ki jih je organizirala skupina Evropske unije na visoki ravni za boj proti rasizmu, 
ksenofobiji in drugih oblikah nestrpnosti. 
 
Nadaljevalo se je delo na mednarodnem področju glede odvzema premoženjske koristi 
pridobljene s kaznivim dejanjem. Sodelovali smo na letni konferenci CARIN – neformalna 
mreža za odvzem premoženjske koristi in na konferenci uradov za odvzem premoženja ARO.  
 
V okviru aktivnost pod okriljem OSCE v Srbiji smo se udeležili konference »Upravljanje s 
kompleksnimi podatki v zadevah organiziranega kriminala«, kjer je bila istočasno tudi 
podpisana Deklaracija o nameri glede izmenjave podatkov, regionalnega sestanka tožilcev za 
organizirani kriminal, ki ga je izvedlo Specializirano državno tožilstvo iz Beograda v 
sodelovanju z OSCE, generalni državni tožilec pa se je v Beogradu udeležil konference o 
pravnih sredstvih. Prav tako smo se udeležili Konference generalnih tožilcev in vodij 
specializiranih tožilstev v Črni gori.  
 
Tudi v preteklem letu se je nadaljevalo s sodelovanjem z Uradom EU za zaščito finančnih 
interesov EU (OLAF). Vrhovni državni tožilec je član nacionalnega telesa za boj proti 
finančnim goljufijam na škodo EU in je zadolžen za sodelovanje z uradom. V okviru 
nacionalnega poročanja je VDT RS pripravilo pregled postopkov na tožilstvih, ki se nanašajo 
na kazniva dejanja, ki ogrožajo finančne interese EU. VDT RS je delovalo tudi v organih Sveta 
Evrope. Ena izmed intenzivnejših oblik sodelovanja je sodelovanje pri delu Posvetovalnega 
sveta evropskih tožilcev (CPPE), za uresničevanje Priporočila Sveta Evrope 19 (2000) o vlogi 
in položaju tožilca v pravosodnih sistemih držav članic Sveta Evrope. Kot vsako leto je 
posvetovalni svet sprejel Mnenje, tokrat že enajsto po vrsti, ki obravnava pravočasnost, 
pravilnost in učinkovitost dela javnih tožilcev držav članic Sveta Evrope, posebej še v boju 
zoper terorizem in organiziran kriminal. Pri tem je sodelovalo tudi VDT RS. Nadaljnje obsežno 
področje delovanja vrhovnega tožilstva v okviru Sveta Evrope je bilo delo v zvezi s skupino 
držav za boj proti korupciji GRECO. V četrtem krogu ocenjevanja na tem področju smo se 
aktivno vključili tudi na Vrhovnem državnem tožilstvu RS. Glede na priporočila GRECA je bil 
sprejet etični kodeks za ravnanje tožilcev, ustanovljena komisija za etiko in integriteto 
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tožilcev, ki je že pričela s svojim delom, opravljena anketa med tožilci o korupciji, na vseh 
tožilstvih je bil sprejet načrt integritete. Naše delo je bilo ocenjeno kot uspešno, saj sta od 
šestih priporočil ostali delno neizpolnjeni le še dve priporočili za kateri pa pričakujemo, da 
bosta izpolnjeni do naslednjega poročanja. VDT RS je sodelovalo tudi pri delu odbora 
strokovnjakov Sveta Evrope za področje boja proti pranju denarja MONEYVAL. Te aktivnosti 
so potekale celo leto 2016. Pri tem je tako z domačimi kot tujimi organi sodelovalo tudi več 
tožilcev in strokovnih sodelavcev z več okrožnih tožilstev. To delovanje je bilo ocenjeno kot 
uspešno. Izmed drugih inštitucij je potrebno poročati o angažiranosti VDT RS pri ocenjevanju 
naših aktivnosti v zvezi s Konvencijo o podkupovanju tujih javnih uslužbencev s strani OECD-
ja. Sodelovali smo v tretjem krogu ocenjevanja in se udeleževali sestankov zasedanja 
Delovne skupine OECD proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnih finančnih 
transakcijah. Bili smo tudi na plenarnem zasedanju delovne skupine na katerem smo poročali.  
 
Tožilci so na konferencah tudi aktivno sodelovali kot predavatelji. Tako je bilo na konferenci 
UNDOC (United Nations Office of Drugs and Crime), kjer so bili predstavljeni delovanje 
preiskovalcev in pregona v zvezi s tihotapljenjem migrantov in izvršitvene oblike omenjenih 
kaznivih dejanj, s slovenske strani pa posamezni primeri iz kazensko-sodne prakse Slovenije. 
V decembru smo s strokovnim prispevkom sodelovali tudi pri projektu Makedonija – krepitev 
zmogljivosti za uspešno preiskovanje korupcije. 
 
Potrebno pa je omeniti tudi sodelovanje s tujimi varnostnimi organi. Kot je bilo že omenjeno, 
se tožilci s predstavniki srečujejo zlasti v okviru koordinacijskih sestankov, poleg tega pa je 
bilo v lanskem letu na pobudo avstrijskega tožilca organizirano srečanje s predstavniki dveh 
okrožnih tožilstev in policijskih uprav. Sestanek je bil namenjen predstavitvi načina 
pridobivanja podatkov v okviru mednarodne pravne pomoči za posamezno državo. 
 
Generalni državni tožilec je z delegacijo v preteklem letu opravil tri uradne obiske tujih 
tožilstev. Obiski na Madžarskem v juniju, Bolgariji v oktobru in Srbiji v novembru, so bili 
usmerjeni k obojestranskim predstavitvam inštitucij, potekali pa so tudi pogovori o 
medsebojnem sodelovanju. 
 
V preteklem letu so v okviru študijskih izmenjav VDT RS obiskali tožilka iz Romunije, vodja 
tožilstva Bolgarije, šest sodniških kandidatov iz Francije in Belgije in dva nemška tožilca ter 
makedonska delegacija, sestavljena iz varuha človekovih pravic, profesorja kazenskega prava, 
policistov in tožilcev. V vseh primerih smo gostom pripravili predstavitev organiziranosti 
državnega tožilstva v Sloveniji, predstavili temeljne naloge in pristojnosti tožilcev. V zvezi s 
prizadevanji in potekajočimi aktivnostmi na področju ustanavljanja Evropskega javnega 
tožilstva pa smo na dveh ločenih obiskih naše poglede in dileme predstavili evropski komisarki 
Veri Jourovi in svetovalcu za EEPO pri Evropski Komisiji Petru Csonki.  

5.2.5 MEDNARODNA PRAVNA POMOČ 

Državni tožilci na vseh okrožjih se pri obravnavanju konkretnih zadev v čedalje večji meri 
srečujejo s primeri, ko v različnih fazah postopka naletijo na potrebo po pomoči in 
sodelovanju z drugo državo. Kriminalna dejavnost namreč ni omejena z mejami držav, še 
vedno pa države ohranjajo svojo suverenost, kar je pri pregonu kaznivih dejanj z 
mednarodnim elementom lahko resna ovira predvsem z vidika pridobivanja dokazov in 
vprašanja njihove zakonitosti in uporabnosti pred slovenskimi sodišči. Iz tega razloga se krepi 
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pomen mednarodne kazenskopravne pomoči, ki se intenzivno razvija in postaja nepogrešljiva 
oblika vzajemnega sodelovanja držav v okviru kazenskega pravosodja.  
 
Pri mednarodni pravni pomoči gre za izvedbo določenega procesnega dejanja, za katerega 
država prosilka uradno zaprosi tujo državo oziroma njen organ, ki je za izvedbo takšnega 
procesnega dejanja pristojen. Podlaga za mednarodno pravno pomoč in izvršitev 
mednarodnih pogodb v kazenskopravnih zadevah je določena v XXX. poglavju ZKP, kjer je 
določeno, da se mednarodna kazenskopravna pomoč daje po določbah zakona, če ni z 
mednarodno pogodbo in zakonom določeno drugače. Glede na to, da se večina mednarodne 
pravne pomoči odvija med državami EU, se za tovrstno pomoč največkrat uporabi ZSKZDČEU-
1. V pretežni meri sistem mednarodne pravne pomoči temelji na zaupanju med državami. 
Način postopanja državnega tožilca je odvisen od faze postopka, procesnega dejanja, ki naj 
se opravi, sam način posredovanja zaprosila pa tudi od tega, ali je zaprošena država članica 
EU ali ne. Od slednjega je namreč odvisno, ali se zaprosila posredujejo preko ministrstva za 
pravosodje, kar pride v poštev vedno, ko zaprošena država ni država članica EU, ali pa se 
posredujejo neposredno med pristojnimi organi v državi prosilki in zaprošeni državi. 
 
Mednarodna pravna pomoč je v letu 2016 obsegala najrazličnejše oblike in institute ter 
instrumente mednarodnega sodelovanja (odstop in prevzem kazenskega pregona, izročitev, 
predaja, prenos izvršitve kazni, kot tudi malo mednarodno pravno pomoč). Najpogostejša je 
tako imenovana mala mednarodna pravna pomoč, ki obsega razna pojasnila o teku ali fazi 
kazenskega postopka, pojasnila o veljavni zakonodaji in tudi izvršitev procesnih dejanj kot 
npr. pridobivanje dokazov, vročanje vabil in odločb, zaslišanje obdolženca in prič in drugo, kar 
pristojni organi zaprošene države opravijo upoštevajoč lastno zakonodajo. Še vedno je 
poslanih več zaprosil, kot pa je prejetih, kar je pričakovano in je mogoče pripisati majhnosti 
države. Po poročanju tožilstev so najpogostejša zaprosila za pridobivanje dokazov, za katere 
se pričakuje, da bodo potrebni za izvedbo kazenskega postopka v Sloveniji. Pri tem je 
potrebno omeniti, da se zaradi različnih nacionalnih ureditev lahko med državami razlikuje 
tudi način pridobitve enakih dokazov. V okviru male mednarodno pravne pomoči so bila tako 
določena zaprosila posredovana neposredno s strani tožilstva, v primerih, kjer pa je bila 
potrebna predhodna odredba sodišča, pa so bili podani predlogi na sodišče, ki je bodisi samo 
posredovalo zaprosilo v tujino bodisi zgolj izdalo odredbo ter je bilo nato posredovano enotno 
zaprosilo za različna dejanja s strani tožilstva. V primerih, kjer se naša zakonodaja razlikuje 
od tuje, tožilstva zaradi spoštovanja suverenosti zaprošene države lahko le opozorijo na 
predpisan način pridobivanja dokazov v slovenskem pravnem redu, ne morejo pa zahtevati, 
da zaprošena država dokaze pridobiva po naših predpisih. Kadar so dokazi pridobljeni 
neodvisno od naših zaprosil, je uveljavljen pristop Vrhovnega sodišča RS, da so tuji dokazi 
dopustni, če so v skladu s temeljnimi ustavnimi in mednarodnimi načeli varstva pravic 
posameznika. 
 
Pri odločitvi o odstopu pregona tuji državi tožilec upošteva okoliščine, na podlagi katerih je 
mogoče sklepati, da bo tuja država pregon zoper tujca lažje izvedla. Odstop pregona je vedno 
fakultativen. Tudi kadar tuja država predlaga, da pregon prevzame slovenski tožilec, je 
končna odločitev v diskreciji tožilca. V teh primerih so v praksi predlagani odstopi pregonov 
bolj pogosti kot prejeta zaprosila za prevzem pregona. 
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V zvezi z izročitvami prav tako ločimo postopke izročitve obdolžencev in obsojencev, ki tečejo 
na podlagi prošenj držav nečlanic EU in so urejeni v mednarodnih pogodbah, subsidiarno pa 
je postopek urejen v določbah XXXI. poglavja ZKP, in prijetje in predajo zahtevane osebe, ki 
ga ureja ZSKZDČEU-1, kar pride v poštev v primerih, ko predajo osebe zahtevajo države 
članice EU. Državni tožilec v teh postopkih nima statusa stranke; vloga državnega tožilca v 
teh postopkih je, da ščiti interese zaprošene države in je zato njegova vloga kot organa 
pregona omejena. V praksi tožilci v teh primerih sodelujejo na narokih za zaslišanje oseb, ko 
se lahko izjasnijo o prošnji za izročitev, lahko pa podajo tudi predlog, da se oseba pripre za 
čas trajanja postopka oziroma da se zoper njo odredijo drugi nadomestni ukrepi. Iz poročil 
tožilstev, ki so navajala tudi statistične podatke je razvidno, da je bilo več prejetih prošenj za 
izročitev oziroma predajo in manj izdanih. 
 
Kot izhaja iz poročil okrožnih državnih tožilstev, ocenjujejo mednarodno sodelovanje v okviru 
pravne pomoči kot uspešno, zavedajo pa se tudi pomena neposrednih stikov in vzdrževanja 
dobrih odnosov s pristojnimi organi vsaj tistih držav, ki mejijo na pristojnost posameznih 
okrožij. V tem okviru se tožilci zaradi usklajevanja in skupnega delovanja pri odkrivanju 
kaznivih dejanj in zbiranja dokazov po potrebi srečujejo na skupnih sestankih s tožilci in 
varnostnimi organi tujih držav. Je pa opaziti, da se večkrat kot težava pri zaprosilih okrožnih 
državnih tožilstev navaja dolgotrajnost postopkov oziroma počasna odzivnost pristojnih tujih 
organov v posameznih primerih. V večini takšnih primerov se tožilci za pomoč obrnejo na 
slovensko predstavništvo v Eurojustu, ki urgira pri predstavništvih zaprošenih držav. V 
nekaterih primerih se je zgodilo tudi, da so tožilci po že poslanem zaprosilu zaradi 
zaključenega kazenskega postopka svoje zaprosilo preklicali, saj bi bila njegova izvršitev, tudi 
če bi zaprosilu bilo ugodeno, brez pomena. Vsekakor pa so takšni primeri redki, zato je 
mogoče zaključiti, da mednarodna pravna pomoč poteka utečeno in da se tožilci pri svojem 
delu poslužujejo predvidenih institutov. 

5.3 AKTIVNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 

5.3.1 IZOBRAŽEVANJE DRŽAVNIH TOŽILCEV IN DRŽAVNOTOŽILSKEGA 
OSEBJA 

Tudi v letu 2016 je naloge strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja za 
potrebe državnih tožilstev, državnih tožilcev in državnotožilskega osebja opravljal Center za 
izobraževanje v pravosodju (v nadaljevanju Center) kot organizacijska enota ministrstva za 
pravosodje, s sodelovanjem Oddelka za izobraževanje in strokovni nadzor pri VDT RS. V 
začetku leta 2016 je bil pripravljen okvirni program izobraževanja državnih tožilcev in 
državnotožilskega osebja, ki je bil med letom tudi spremenjen in prilagojen izobraževanjem, 
ki so jih prirejale druge institucije (Policija, Upravna akademija itd.). 
 
Tako smo v okviru tradicionalnih izobraževalnih tožilskih dnevov junija 2016 drugi dan 
organizirali različna predavanja. Letos smo dali poudarek področju kiber kriminala (»Kiber 
kriminal« ter »Zlorabe negotovinskih plačilnih sredstev na spletu), ter delu v splošno korist 
(»Ovire pri izrekanju dela v splošno korist« in »Delo v splošno korist v Zvezi Sonček«), 
predstavljene pa so nam bile tudi novosti na področju probacije. Predavali so tako 
predavatelji državni tožilci kot tudi zunanji strokovnjaki. 
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Tradicionalno jesensko izobraževanje državnih tožilcev decembra 2016 se je prvi dan pričelo s 
predavanji s področja kibernetske kriminalitete: »Kibernetska kriminaliteta in slovenska 
policija«, »Vloga Europola pri preiskovanju kibernetske kriminalitete«, »Izgubljeni v 
kiberprostoru« in »Vloga Eurojusta pri odkrivanju in preiskovanju računalniškega kriminala«, 
kolegica višja državna tožilka pa je prikazal praktični primer kazenske zadeve in sicer 
»Dogovarjanje rezultatov nogometnih tekem«. Drugi dan smo namenili področju 
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja s predavanji: »Odgovornost pravnih oseb za 
kazniva dejanja«, »O protipravnosti odločitev organov vodenja in nadzora gospodarskih 
družb«, »Obdolžena pravna oseba: procesna subjektiviteta, jamstva in njihove meje« ter 
prikazali »Prerez tožilske prakse pregona pravnih oseb«. Tudi na teh izobraževalni dnevih so 
predavali državni tožilci kot tudi zunanji strokovnjaki. 
 
Udeležba na obeh izobraževalnih dnevih je bila odlična, saj se je izobraževanja udeležilo 
obakrat preko 200 tožilcev, strokovnih sodelavcev in pripravnikov. 
 
Za nove državne tožilce, strokovne sodelavce in državnotožilske pripravnike smo novembra in 
decembra, skupaj s Centrom, organizirali posebno izobraževanje na temo »Opisi kaznivih 
dejanj«. Na petih delavnicah so slušatelji (skupaj 60 oseb), na podlagi izbranih primerov, 
morali pripraviti osnutke državnotožilskih odločitev, katere so nato voditelji delavnic 
pregledali, opozorili na napake in predlagali ustrezne rešitve, tako s teoretičnega kot tudi 
praktičnega vidika. Ocenjujemo, da je bilo izobraževanje, glede na ocene in odzive, zelo 
uspešno. 
 
Državni tožilci, strokovni sodelavci in drugo državnotožilsko osebje na VDT RS so se udeležili 
različnih izobraževanj, konferenc, seminarjev, posvetov in delavnic in sicer: 

- projekt Themis – 6. delavnica goljufije na škodo EU, 
- projekt Themis – delavnica Mednarodno sodelovanje pri preiskovanju goljufij na 

škodo EU, 
- 15. posvet Pot do otroka, 
- Civilnopravna sodniška šola 2016,  
- Strokovna ekskurzija v Vzgojni zavod Slivnica, 
- seminar - Podkupovanje javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju, 
- Šola insolvenčnega prava 2016, 
- posvet-Izvedenstvo v (pred)kazenskem postopku: kriminalistični in kazenskopravni 

vidiki, 
- Usposabljanje Excel za javne uslužbence, 
- Šola evropskega prava, 
- XIV. Dnevi civilnega in gospodarskega prava, 
- Posvet o izvedenstvu kliničnih psihologov pri kaznivem dejanju nasilja v družini, 
- 11. dnevi prekrškovnega prava,  
- posvet E-zlorabe otrok: Delovanje storilcev in njihova obravnava, 
- seminar angleške pravne terminologije,  
- Strokovna konferenca – razprava o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

ZPP in Zakona o kolektivnih tožbah,  
- Varstvo osebnih podatkov v kazenskem postopku in medsebojno sodelovanje v 

kazenskih zadevah,  
- delavnica - sodni pregon v letalstvu (Agencija civilnega letalstva in Eurocontrol), 
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- usposabljanje – Medinstitucionalno in mednarodno sodelovanje pri odkrivanju in 
pregonu davčnih zatajitev in pranju denarja, 

- Preprečevanje korupcije – predavanje Petra J. Ainswortha, 
- Prekrškovnopravna šola 2016, 
- strokovno srečanje – Dan slovenskih bančnikov 2016, 
- šola za državne pravobranilce, 
- 9. konferenca kazenskega prava in kriminologije,  
- Delovni posvet policije in centrov za socialno delo, 
- Konferenca ob 15. obletnici sodišč pridružene mediacije »Od tožbe k sodni 

poravnavi«, 
- Letno strokovno srečanje za zaposlene na vodstvenih funkciji v pravosodju, 
- kriminalistični tečaj, 
- Žrtve trgovine z ljudmi, oblike izkoriščanja, 
- Medinstitucionalno sodelovanje pri odkrivanju in pregonu kršitev temeljnih pravic 

delavcev, 
- seminar-predstavitev novosti Zakona o javnem naročanju, 
- seminar-Spremljanje, ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev, 
- Mednarodna konferenca IAA- Slovenski inštitut za revizijo, 19. letna konferenca 

notranjih revizorjev, 
- Modul izobraževanja za državnotožilsko osebje, 
- seminar-Pravila in novosti varstva osebnih podatkov za IT strokovnjake, 
- Usposabljanje z vodilne zaposlene, 
- Sistem plač v javnem sektorju, 
- Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest. 

 

Na koncu lahko zaključimo, da je bilo v letu 2016 organiziranih zadovoljivo število 
izobraževanj iz različnih področij in tudi za različne profile (tako funkcionarje kot 
državnotožilsko osebje), in da je bila udeležba zaposlenih na VDT RS na teh izobraževanjih 
velika, pri čemer pa so prednjačila izobraževanja brez plačila kotizacij. 

5.3.2 MEDNARODNO (BILATERALNO) STROKOVNO SODELOVANJE IN 
IZOBRAŽEVANJE 

V letu 2016 je na področju mednarodnega strokovnega sodelovanja in izobraževanja v 25 
vsebinsko zaokroženih aktivnostih sodelovalo 45 udeležencev, praviloma državnih tožilcev, 
občasno pa tudi višjih pravosodnih svetovalcev. Zaradi proračunskih omejitev in varčevalnih 
ukrepov so bila državna tožilstva udeležbo na mednarodnih aktivnostih tudi v tem obdobju 
praviloma prisiljena omejiti zgolj na najpomembnejše dogodke in tiste, ki so (so)financirani s 
strani organizatorjev oziroma evropskih institucij in skladov. Gre za konference in projekte, ki 
so potekali predvsem v okviru Evropske pravosodne mreže za izobraževanje (EJTN), katere 
član je Center, ki deluje v okviru ministrstva za pravosodje. Med strokovnimi temami, ki so 
bile obravnavane na teh srečanjih, velja posebej izpostaviti preprečevanje trgovine z ljudmi v 
povezavi z begunci, tematiko finančnih preiskav in odvzema premoženja, ter različne teme s 
področja mednarodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Tožilci na teh dogodkih sodelujejo 
tudi z aktivnimi prispevki, v katerih kolegom iz tujine predstavljajo svoje izkušnje in izkušnje 
slovenskih državnih tožilstev. 
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Podatki o udeležbi izkazujejo, da se ta, po opaznem padcu števila dogodkov in udeležencev v 
preteklosti, tudi v tem obdobju umirja na sedanjem nivoju.  
 
Mednarodno strokovno sodelovanje in izobraževanje na državnih tožilstvih poteka pretežno v 
oblikah, ki so opisane v podpoglavju o sodelovanju z mednarodnimi institucijami na področju 
odkrivanja in pregona (5.2.4). Razen že omenjenih oblik, ki jih usklajuje VDT RS, državni 
tožilci sodelujejo s kolegi iz drugih držav v okviru Evropske pravosodne mreže za sodelovanje 
(EJN) ter na strateških in koordinacijskih sestankih, ki potekajo v organizaciji Eurojusta.  
 
VDT RS s svojim oddelkom za mednarodno sodelovanje opravlja vrsto aktivnosti, ki so 
pomembne za vse tožilce in vsa tožilstva v državi. Te aktivnosti ne opravljajo zgolj vrhovni ali 
višji državni tožilci ter strokovni sodelavci na VDT RS, ampak tudi drugi tožilci in strokovni 
sodelavci, ki VDT RS angažira za opravljanje nalog mednarodnega sodelovanja. V letu 2016 
so pri tem sodelovali: generalni državni tožilec, trije vrhovni državni tožilci, devet višjih 
tožilcev, štirje okrožni državni tožilci, sedem okrajnih državnih tožilcev in pet strokovnih 
sodelavcev.  
 
V okviru inštitucij EU poteka največ aktivnosti z Eurojustom. Ta intenzivno sodeluje z VDT RS, 
SDT RS in z okrožnimi tožilstvi in tožilci.  
 
Usklajevanje mednarodnega sodelovanja v evropskih mrežah, specializiranih za posamezna 
področja kriminalitete, poteka v obliki delovanja Nacionalnega sistema za usklajevanje 
dejavnosti Eurojusta, čigar redna srečanja potekajo na VDT RS, ki temu forumu nudi tudi 
logistično podporo. Na ta način poteka usklajevanje dejavnosti med nacionalnim 
korespondentom Eurojusta (začasno te naloge opravlja nacionalna predstavnica v EUROJUST-
u Eurojustu); nacionalnim korespondentom za področje terorizma; nacionalnim 
korespondentom Evropske pravosodne mreže (in še nekaterimi drugimi kontaktnimi točkami 
te mreže); nacionalnim korespondentom Evropske pravosodne mreže za področje genocida, 
vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu; kontaktno točko skupnih preiskovalnih skupin in 
kontaktno točko uradov za odvzem premoženjske koristi (ARO – kar, skladno z veljavnim 
ZDT-1, opravlja strokovno informacijski center pri VDT RS). V letu poročanja je bila 
ustanovljena še ena mreža, in sicer mreža za boj proti računalniški kriminaliteti, v kateri ima 
vrhovno državno tožilstvo svojo predstavnico. Del opisanega sistema za usklajevanje 
dejavnosti so tudi predstavniki oziroma predstavnice Evropske pravosodne mreže za 
sodelovanje (EJN). V tej mreži imamo pet predstavnikov iz okrožnih državnih tožilstev, ki so 
aktivno vključeni v vse oblike delovanja EJN.  
 
V zvezi s kontaktno točko ARO smo že v preteklosti poročali o tem, da je zakonska 
sprememba, vsebovana v ZSKZDČEU-1, ukinila neposredno pravno podlago kontaktne točke s 
področja zasega in odvzema premoženja pridobljenega iz kaznivih dejanj in premoženja 
nezakonitega izvora (ARO), ki je bila vzpostavljena pri Strokovno informacijskem centru VDT 
RS. Kljub posledičnim nejasnostim glede njenega nadaljnjega delovanja, je ta točka tudi v 
obravnavanem obdobju nadaljevala z delom. Dodeljeni državni tožilec, ki mu je zaupano 
izvajanje njenih nalog, se je redno udeleževal sestankov mednarodne platforme ARO, ki 
potekajo na ravni EU.  
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VDT RS je v obravnavanem obdobju aktivno sodelovalo, ko je v institucijah EU potekala 
obravnava dokumentov za ustanovitev Evropskega javnega tožilstva. Sodelovali smo s svojimi 
stališči o ustanovitvi te inštitucije, ki jo v načelu podpiramo, opozorili pa smo tudi na težave, 
do katerih bi lahko prišlo pri uveljavljanju predlagane zakonodaje in pri delovanju evropskega 
javnega tožilstva v naši državi.  
 
Predstavniki VDT RS so se udeleževali tudi drugih oblik sodelovanja v inštitucijah EU, kamor 
smo bili povabljeni na konference in sestanke za določeno aktualno področje. Tako smo se 
udeležili taktičnega srečanja na temo tihotapljenja nezakonitih migrantov, prisotni smo bili na 
konferenci o odvzemu protipravne premoženjske koristi, ki jo je pripravila Nizozemska v 
okviru njihovega predsedovanja EU, na konferenci o pravosodnem sodelovanju v zadevah 
kaznivih dejanj povezanih z davki, ki je bila v okviru slovaškega predsedovanja EU, na 
konferenci o kibernetskih zadevah, na konferenci ARO platforme članov skupine visokih 
predstavnikov uradov za odvzem premoženjske koristi, na konferenci v zvezi s prirejanjem 
športnih rezultatov in ilegalnimi stavnicami v EU, ki ga je organizirala Evropska komisija in na 
treh sestankih, ki jih je organizirala skupina EU na visoki ravni za boj proti rasizmu, 
ksenofobiji in drugih oblikah nestrpnosti.  
 
Generalni državni tožilec je v obravnavanem obdobju opravil tri uradne obiske tujih tožilstev. 
Obiski na Madžarskem v juniju, Bolgariji v oktobru in Srbiji v novembru, so bili namenjeni 
krepitvi medsebojnega sodelovanja. Udeležil pa se je tudi Konference o pravnih sredstvih v 
Beogradu in Konference generalnih tožilcev in vodij specializiranih tožilstev v Črni gori.  
 
Kot je to že običajno, je VDT RS v sodelovanju s Centrom aktivno sodelovalo pri delovnih 
obiskih delegacij tujih pravnih strokovnjakov. V preteklem letu so v nas okviru študijskih 
izmenjav obiskali: tožilka iz Romunije, vodja tožilstva Bolgarije, šest sodniških kandidatov iz 
Francije in Belgije, dva nemška državna tožilca ter makedonska delegacija, ki jo je vodil varuh 
človekovih pravic. V vseh primerih smo gostom pripravili predstavitev organiziranosti 
državnega tožilstva v Sloveniji ter predstavili temeljne naloge in pristojnosti tožilcev. V zvezi s 
prizadevanji in potekajočimi aktivnostmi na področju ustanavljanja Evropskega javnega 
tožilstva pa smo na dveh ločenih obiskih naše poglede in dileme predstavili evropski komisarki 
Veri Jourovi in visokim predstavnikom Evropske komisije. 
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6 Državnotožilska in pravosodna uprava 

6.1 UVODNO POJASNILO 

Državnotožilska uprava obsega odločanje in druga opravila, s katerimi so na podlagi ZDT-1, 
Državnotožilskega reda in drugih podzakonskih aktov zagotovljeni pogoji za redno, pravilno, 
vestno in učinkovito delovanje državnega tožilstva. Najbolj tipične zadeve državnotožilske 
uprave so določene v drugem odstavku 151. člena ZDT-1. Zadeve državnotožilske uprave so 
v pristojnosti vodij posameznih državnih tožilstev, generalnega direktorja oziroma direktorja. 
Nadzor nad opravljanjem zadev državnotožilske uprave izvaja generalni državni tožilec, na 
posameznem okrožnem državnem tožilstvu pa tudi vodja tožilstva. Tovrstni nadzor na 
državnih tožilstvih lahko izvaja tudi minister prek vodij državnih tožilstev ali neposredno po 
pravilih o pravosodnem nadzoru.  
 
Zadeve pravosodne uprave so določene v 158. členu ZDT-1. Z zadevami pravosodne uprave 
se zagotavljajo splošni pogoji za uspešno izvajanje državnotožilske funkcije. Sem sodi zlasti 
priprava zakonov in drugih predpisov s področja organizacije in poslovanja državnih tožilstev, 
skrb za izobraževanje in strokovno usposabljanje ter zagotavljanje kadrovskih, materialnih in 
tehničnih pogojev. Zadeve pravosodne uprave so v pristojnosti ministrstva, pristojnega za 
pravosodje (13. člen ZDT-1). 

6.2 PROBLEMATIKA S PODROČJA IZVAJANJA ZADEV 

DRŽAVNOTOŽILSKE IN  PRAVOSODNE UPRAVE 

Zadeve državnotožilske uprave so v obravnavanem obdobju na tožilstvih potekale tekoče. V 
veliki večini primerov za njihovo izvajanje skrbijo vodje državnih tožilstev, saj okrožna 
državna tožilstva praviloma nimajo direktorjev, ki bi jim pri tem pomagali. Razen generalnega 
direktorja, ki ga VDT RS mora imeti na podlagi zakona, imajo direktorje le tri državna 
tožilstva. Poleg največjega tožilstva v državi, je med temi tudi SDT RS.  
 
Vodje državnih tožilstev so v letu poročanja prvič izdelali letne programe dela, s katerimi so, 
skladno z zakonom in pravilnikom, ki ga je o tem izdal minister, določili predviden pripad 
zadev, obseg rešenih zadev, časovna merila za tipična procesna dejanja in reševanje zadev 
ter kazalce učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. V posebnem delu so določili tudi 
izvajanje politike pregona. S splošnimi navodili so vodje tožilstev določili vrste zadev in način 
obveščanja vodij o zadevah, v katerih morajo tožilci pred odločitvijo predložiti osnutek 
svojega akta na vpogled zaradi zagotavljanja učinkovitosti in enotnosti pregona. 
 
V letu poročanja kadrovska stiska, ki je v preteklosti najbolj zaznamovala pogoje dela na 
državnih tožilstvih, ni več v ospredju. Se je pa ob izvedbi kadrovskih postopkov tudi v tem 
obdobju izkazalo, da so zlasti postopki za imenovanje državnih tožilcev formalno zelo 
zapleteni in posledično dolgotrajni. Zaradi številnih postopkovnih faz in sistemov preveritev, 
tako znotraj posameznih faz kot med posameznimi fazami (predlog za objavo razpisa, razpis, 
formalni preizkus vlog, zbiranje dokazil, mnenja vodij o kandidatih, pripombe kandidatov na 
mnenja, dokončna mnenja, čemur sledi postopek na Državnotožilskem svetu in kasneje še na 
Vladi RS ter prisega), traja postopek imenovanja, zlasti če gre za več razpisanih mest, tudi 
več kot eno leto, včasih pa tudi dvakrat toliko. Tako dolgotrajni postopki onemogočajo 
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kadrovsko načrtovanje in tožilstva obremenjujejo z izvajanjem vmesnih nujnih ukrepov 
(programi reševanja kadrovske stiske, dodelitve državnih tožilcev, prenosi zadev med 
tožilstvi), s katerimi smo prisiljeni blažiti učinke neustrezne kadrovske sestave posameznih 
državnih tožilstev. Zapletenost in posledična dolgotrajnost postopkov imenovanja vodje 
okrožnih državnih tožilstev je botrovala temu, da je Okrožno državno tožilstvo v Kopru celotno 
obravnavano obdobje vodila začasna vodja, ker postopka imenovanja vodje tega tožilstva ni 
bilo mogoče zaključiti.   
 
Tudi v obdobju tokratnega poročanja ostaja eden večjih izzivov za boljšo učinkovitost 
delovanja državnih tožilstev vprašanje usklajevanja narokov, ki jih razpisujejo sodišča. Ta 
problem ni neposredno povezan z velikostjo tožilstev ali sodišč, je pa, tako kot v preteklosti, v 
največji meri izražen pri največjem državnem tožilstvu v državi. Še vedno se namreč kaže, da 
enostransko uvajanje nekaterih rešitev, ki izboljšujejo poslovanje enega pravosodnega 
organa, drugemu povzroča težave. Tako imenovani predobravnavni referat, ki ga izvaja 
sodišče, pomeni razpisovanje večjega števila predobravnavnih narokov v zadevah, v katerih 
so obtožne akte sestavljali različni tožilci. Takšno razpisovanje, ki ne upošteva avtorstva 
obtožbe, je tudi v obdobju tokratnega poročanja predstavljalo za državno tožilstvo hudo 
obremenitev. Kot smo pojasnili že v poročilih za predhodno obdobje, v teh primerih prihaja do 
pogostih in nepotrebnih podvajanj pri študiju zadev, ki jih drugi tožilci že poznajo, kar je 
časovno potratno in tudi sicer za tožilce obremenjujoče. Druga okoliščina, ki je v precejšnji 
meri obremenjevala tožilsko delo tudi v obdobju tokratnega poročanja pa je snemanje glavnih 
obravnav v obliki in na način, kot trenutno poteka. Pristojno ministrstvo namreč tožilstvom ni 
zagotovilo potreben opreme, ki bi omogočala hitro in učinkovito pregledovanje takih zapisov, 
zaradi česar morajo tožilci prebirati fizične prepise zaslišanj. Ti dobesedni prepisi posnetkov 
zaslišanj pa so nepregledni, pogosto nerazumljivi, zlasti pa preobsežni, da bi omogočali 
učinkovito pripravo na nadaljevanje naroka. Neprimernost takšne ureditve snemanja se še 
posebej očitno kaže v primerih, ko se mora v nadaljevanju, zaradi nezmožnosti uskladitve s 
sodiščem, naroka udeležiti drugi tožilec, ki mora opraviti vnovičen študij zadeve v celoti na 
podlagi takšnih prepisov. Ta problem je posebej izražen pri SDT RS, ki tudi sicer posebej 
izrazito občuti zastarelost informacijske opreme državnih tožilstev, ki je podrobneje opisana v 
nadaljevanju, delu, ki se nanaša na zadeve pravosodne uprave.  
 
Zadeve pravosodne uprave so v pristojnosti ministrstva, pristojnega za pravosodje. Razmerje 
med državnim tožilstvom in ministrstvom je po definiciji ambivalentno in po svoje napeto. 
Bistveno je, da se oba organa tega v polni meri zavedata, da je jasno, kakšne dolžnosti in 
kakšne pristojnosti ima vsaka od obeh strani, da jih izvajata domišljeno in v pravi meri, toda 
korektno ter v polnem medsebojnem spoštovanju. Ministrstvo mora zagotavljati tožilski 
organizaciji potrebne pogoje za njeno delo, ima pa pomembno vlogo v pravosodni in nekoliko 
drugačno v državnotožilski upravi. Na drugi strani je kazenski pregon v celoti v rokah državnih 
tožilcev, torej državnotožilske organizacije, in mora ostati popolnoma zunaj dometa politike.  
 
V zadevah pravosodne uprave je sodelovanje med ministrstvom in VDT RS v obdobju, o 
katerem poročamo, potekalo dobro. Tekoče zadeve so bile reševane sproti in brez zamud. 
Več težav pa je bilo pri zagotavljanju dolgoročnejših materialnih pogojev za delo, ki jih je 
ministrstvo v okviru pravosodne uprave dolžno zagotavljati državnim tožilstvom. 
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Državno tožilstvo se kot celota še vedno sooča z resno zastarelostjo programske in strojne 
opreme, ki ovira in zmanjšuje učinkovitost dela na kar opozarjamo že vrsto let. Ta zastarelost 
se s časom veča in brez radikalne modernizacije, bodo pogoji za delo državnih tožilstev 
skrajno resno ogroženi.  
 
Vprašanje informacijske opremljenosti državnih tožilstev, kot ene izmed zadev pravosodne 
uprave, ki je v pristojnosti ministrstva, zato terja posebno pozornost in je opisano v 
nadaljevanju.  
 
Vsako leto večjo skrb zbuja tehnično neprimerna, zastarela in ne dovolj zmogljiva 
informacijska infrastruktura in sploh informacijska strojna opremljenost državnih tožilstev. Kot 
smo že večkrat poudarili, je bila zadnja večja investicija v informacijsko komunikacijsko 
tehnologijo izvedena v letih 2006/2007. Povedno je, da je bila po tem edina omembe vredna 
tehnična posodobitve računalniške strojne opreme na državnih tožilstvih izvedena leta 2014, 
pri kateri ni šlo za nakup nove opreme, ampak za prenos z drugega pravosodnega organa. 
Vrhovno sodišče RS je namreč tožilstvom na našo prošnjo odstopilo več deset delovnih postaj 
in nekaj strežniške opreme. Čeprav je šlo za opremo, ki je bila za sodno rabo odpisana kot 
zastarela, je za državna tožilstva ta brezplačni prenos pomenil znatno posodobitev. Ob 
odsotnosti možnosti, da materialne pogoje za ustrezno tehnično opremljenost tožilstev 
zagotovi ministrstvo, je bilo tovrstno sodelovanje s sodiščem tudi v obravnavanem obdobju 
edina realna možnost za najnujnejše posodobitve računalniške opreme.  
 
Neustreznost in zastarelost strojne in programske opreme računalniške opreme, se kaže na 
vseh državnih tožilstvih, najbolj neposredno pa verjetno na SDT RS. Obstoječi strežniški 
sistem ne zagotavlja potrebne varnosti osebnih podatkov in tajnih podatkov, ki jih hrani SDT 
RS. Vsakodnevne aktivnosti se izvajajo z osebnimi računalniki, ki so iztrošeni in delujejo samo 
na starejših operacijskih sistemih, ki ne omogočajo posodabljanja programske opreme in ne 
podpirajo novejših programov in evidenc. Računalniška oprema postaja ozko grlo in 
onemogoča normalen delovni proces, saj ni dovolj zmogljiva za izvajanje osnovnih delovnih 
nalog. Praktično vsi osebni računalniki so zaradi svoje starosti že v osnovi neprimerni za 
osnovno uporabo in popolnoma nezdružljivi z informacijskimi sistemi, ki jih uporabljajo 
Policija in drugi pravosodni organi, s katerimi se sodeluje dnevno. Sistem za hranjenje 
datotek (datotečni sistem) je na zastarelem strežniku, ki ne zadošča potrebam nobenega od 
tožilstev. Sistem je premalo zmogljiv, ima premalo prostora za hranjenje datotek. Ravno tako 
se na njem ne da ustrezno upravljati tveganj zaupnosti in celovitosti. SDT RS opozarja, da so 
sodišča že začela prehajati na nov sistem priprave zapisnikov o izvedenih glavnih obravnavah, 
in na tožilstvo pošiljajo magnetograme, ki pa jih tožilstvo zaradi dotrajanosti obstoječega 
sistema in nekompatibilnosti z novimi sistemi ne more obdelovati (poslušati, kopirati, hraniti). 
Podatki, tudi občutljivi, se na SDT RS trenutno hranijo tudi na manj varen način, denimo na 
osebnih računalnikih in zaščitenih USB ključih, saj je strežnik premalo zmogljiv in zastarel za 
hrambo vseh obstoječih podatkov. Navedeno predstavlja težavo zaradi zahtev veljavne 
zakonodaje glede zagotavljanja ustrezne stopnje varnosti in zaščite osebnih in tajnih 
podatkov. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) določa, da se morajo občutljivi osebni 
podatki ustrezno tehnično in fizično zaščititi, navedeno pa predvideva tudi nova Splošna 
uredba o varstvu podatkov, ki je bila sprejeta na nivoju EU. Takih sistemov za hrambo 
podatkov, ki bodo varni in učinkoviti, tožilstvo nima.  
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Ministrstvo je opisane probleme zastarele informatizacije tožilstev skušalo reševati v okviru 
sredstev nove finančne perspektive EU, vendar se v obravnavanem obdobju ta prizadevanja, 
kljub drugačnim zagotovilom ministrstva, niso materializirala v obliki posodobitve naše 
opreme. 
 
VDT RS, ki je po svojih najboljših močeh izdatno pomagalo pri oblikovanju podlag za črpanje 
omenjenih sredstev, še vedno čaka na jasnejši koncept modernizacije, ki ga mora v okviru 
strateškega pogleda na razvoj pravosodja predstaviti ministrstvo in ki, kljub drugačnim 
napovedim ministrstva, še vedno ni ugledala luči sveta.  
 

6.3 PROBLEMATIKA S PODROČJA PRORAČUNSKEGA FINANCIRANJA 

Državna tožilstva se v celoti financirajo iz sredstev proračuna RS. Posamezna državna 
tožilstva so samostojni proračunski uporabniki, skupni finančni načrt za vsa tožilstva pa 
pripravlja VDT RS, ki med letom skrbi tudi za ustrezne prerazporeditve sredstev med 
proračunskimi postavkami posameznih državnih tožilstev. Postopek priprave proračunskih 
dokumentov že nekaj let poteka tako, da ministrstvo, pristojno za finance, pripravljavcem 
finančnih načrtov posreduje razrez proračunskih sredstev, kot ga je določila vlada, oziroma 
limite, katerim se morajo proračunski uporabniki prilagoditi. Pri določanju teh limitov se 
upošteva poraba v preteklem proračunskem obdobju, zmanjšana za ustrezen indeks.  
 
Takšen način priprave proračuna državnim tožilstvom v veliki meri onemogoča učinkovito 
planiranje. Zaradi specifične strukture organa in porazdelitve pristojnosti med tožilstvi in 
pristojnim ministrstvom, je namreč domala celotna masa sredstev državnih tožilstev 
namenjena zagotavljanju zakonsko določenih obveznosti, v pretežni meri plač zaposlenih. Ta 
odstotek se v zadnjem času še zvišuje, kar možnosti za učinkoviti načrtovanje objektivno še 
zmanjšuje. Dodatno težavo pri načrtovanju predstavljajo izdatki, ki so nepredvidljivi in jih ni 
mogoče vnaprej oceniti. Tak primer so stroški prevodov, ki predstavljajo posebno težavo, 
tako v smislu načrtovanja kot v smislu zagotavljanja sredstev. S to težavo se srečujejo 
predvsem državna tožilstva, ki obravnavajo več zadev z mednarodnim elementom, pri čemer 
je v ospredju SDT RS.  
 
Splošni opis proračunskega poslovanja državnih tožilstev je podan pod poglavjem 2.3 
Finančne in materialno-tehnične podlage, v nadaljevanju pa so opisane nekatere posebnosti 
proračunskega financiranja v letu 2016.  
 
V letu 2016 je celoten proračun državnih tožilstev znašal 19.485.511,83 evrov. Pretežni del 
proračuna državnega tožilstva – 90,17 odstotkov vse porabe – so, kot je bilo pojasnjeno 
zgoraj, obsegala sredstva za plače v višini 17.537.188,15 evrov, medtem ko so sredstva za 
materialne stroške, alternativno reševanje sporov, za stroške po ZOPNI in male investicije 
skupaj znašala 9,83 odstotkov vse porabe oziroma 1.912.587,27 evrov.  
 
 S strogim varčevanjem in omejevanjem porabe smo proračunsko leto zaključili v okviru 
razpoložljivih sredstev, vendar na račun določenih posledic.  
 



96 

 

Tudi v obdobju tokratnega poročanja se kažejo nekatere negativnem posledice strogega 
varčevanja, ki ga zaradi proračunskih omejitev že več let dosledno izvajamo. Dejstvo, da 
tožilstva udeležbe na strokovnih usposabljanjih še vedno omejujejo skoraj izključno na 
dogodke, kjer ni kotizacij (pri dogodkih v tujini pa na dogodke, ki so tudi v smislu potnih 
stroškov in stroškov nastanitve v celoti financirani s strani organizatorja) in dejstvo, da se že 
nekaj let pri nabavi strokovne literature omejujejo na res zgolj najnujnejše, je na dolgi rok 
škodljivo. Takšno varčevanje ne prispeva k boljši strokovni usposobljenost, ampak nasprotno. 
Morda še bolj kot pri državnih tožilcih in strokovnih sodelavcih, ki so deležni izobraževanj v 
okviru Centra za izobraževanje pri ministrstvu za pravosodje, se to v negativnem smislu kaže 
pri ostalih javnih uslužbencih.  
 
Podobno kot za varčevanje pri usposabljanju in izobraževanju, velja tudi za varčevanje na 
področju vzdrževanja in malih investicij, v kar so tožilstva zaradi javnofinančnih omejitev že 
več let prisiljena. Tovrstno varčevanje, ki porabo omejuje zgolj na najnujnejša popravila in 
nabave, na kratki rok sicer omogoča poslovaje v danih finančnih okvirih, na dolgi rok pa ni 
smotrno. Ne omogoča namreč obnov in nadgradenj, ki postajajo nujne in katerih stroški 
postajajo z odlaganjem v prihodnost vse višji.  
 
Na koncu velja ponovno opozoriti na problematiko hude zastarelosti informacijske opreme, na 
kar tudi v povezavi s proračunskim financiranjem opozarjajo domala vsa državna tožilstva in o 
čemer tudi tokrat podrobno poročamo v poglavju 6.2 Problematika s področja pravosodne 
uprave. Ker ministrstvo, ki je sicer dolžno zagotavljati tovrstne pogoje, že več let ne 
zagotavlja nobenih posodobitev računalniške opreme, so tožilstva najnujnejše posodobitve v 
obliki nakupov posameznih monitorjev ali najema mrežnih multifunkcijskih naprav prisiljena 
zagotavljati iz lastnih sredstev. To predstavlja še dodatno obremenitev že tako skromnih 
sredstev posameznih državnih tožilstev na postavkah za male investicije in vzdrževanje.  
 
Podobno velja tudi za dotrajan in zastarel vozni park ter fotokopirne stroje. Tudi to sodi v 
okvir zagotavljanja materialnih pogojev, za katere bi moralo skrbeti pristojno ministrstvo, a 
zaradi nezagotavljanja nujnih posodobitev, stroški dragega vzdrževanja te opreme 
obremenjujejo tožilstva. 

6.4 PROBLEMATIKA PRI IZVAJANJU ZAKONODAJE 

Z ministrstvom za pravosodje je VDT RS v letu 2016 sodelovalo tudi v zakonodajnih postopkih 
ter pri pripravi podzakonskih aktov za področje državnega tožilstva. Kot najpomembnejše 
velja izpostaviti sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev Kazenskega zakonika (KZ-1D 
in KZ-1E) in Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N). Medtem, ko pri zakoniku sodelovanje 
lahko ocenimo kot uspešno, smo pri noveli kazenskega postopka, ki je za delo državnega 
tožilstva (in drugih organov v verigi kazenskega pravosodja) še pomembnejši, pogrešali širši 
in bolj poglobljen strokovni dialog. Na naša obsežno obrazložena stališča in predloge nismo 
prejeli odgovorov, zato izražamo resno zaskrbljenost za učinkovitost kazenskega pregona, če 
bodo uveljavljene spremembe in dopolnitve, ki podirajo občutljiva razmerja v predkazenskem 
in sodnem preiskovalnem postopku ter pristojne organe obremenjujejo s številnimi, 
nepotrebnimi in neživljenjskimi birokratskimi določbami. 
 



97 

 

Vključevanje državnega tožilstva pri drugih zakonskih projektih (hramba in upravljanje z 
zaseženim premoženjem, naloge in pooblastila policije, ustanovitev probacijske službe, 
spremembe državnotožilske zakonodaje) je bilo pravočasno, strokovno ustrezno vodeno in z 
vidika sprejetih rešitev uspešno.   
 
Žal še vedno ugotavljamo, da nekatere naše pomembne pobude za zakonodajne spremembe 
(zlasti na področju kazenskega materialnega in procesnega prava ter zakona o državnem 
tožilstvu) niso upoštevane, ali pa so odložene za nadaljnje novele zakonov, do katerih v 
prejšnjem letu ni prišlo. Na tem mestu posebej opozarjamo, da bi v okviru sprememb ZKP 
bilo potrebno ustrezno dopolniti določbe, ki urejajo (prikrite in druge) preiskovalne ukrepe v 
delu, ko te ukrepe odreja preiskovalni sodnik. Obstoječa ureditev namreč ne predvideva 
pravnega sredstva zoper odločitev sodnika, da predlaganih ukrepov ne bo odredil, kar pa bi 
bilo glede na njihov pomen za končni izid postopka nujno. Smiselno to velja tudi za odločitve 
senata v primeru, da se preiskovalni sodnik ne strinja z predlogom državnega tožilca.  
 
To pomeni, da ureditev, glede na pomen preiskovalnih ukrepov za uspešno odkrivanje in 
dokazovanje najzahtevnejših oblik sodobnega kriminala v praksi, odločitev o začetku in 
vodenju (s tem pa večkrat tudi o končnem uspehu) postopka, ostaja v rokah zgolj ene same 
osebe (preiskovalnega sodnika). Ta lahko z zavrnitvijo predloga dokončno in nepreklicno 
odloči o zadevi. Menimo, da taka rešitev z vidika ciljev in načel postopka, ni sprejemljiva.   
 
Glede statusne državnotožilske zakonodaje posebej izpostavljamo dolgotrajnost in zapletenost 
postopkov imenovanja državnih tožilcev, ki v večini primerov niso zaključeni niti v enem letu. 
Nujno je čim prej sprejeti primerjalno ustreznejše in tudi bolj objektivne podlage za izbiro 
kandidatov v postopkih skupnih (pol)letnih razpisov z oblikovanjem enotnega vrstnega reda in 
nato postopnim zasedanjem prostih mest na posameznih državnih tožilstvih. Boljše zakonske 
rešitve že dalj časa pričakujemo tudi glede mreže kazenskih sodišč in s tem povezane 
organizacije državnega tožilstva. 
 
V skladu s pričakovanji in potrebami je potekalo usklajevanje pri podzakonskih aktih 
(Državnotožilski red). Žal pa ni prišlo do nujne ocene primernosti rešitev sprejetih v Pravilniku 
o obliki in navodilu za pripravo letnega programa dela državnih tožilstev in Pravilniku o obliki 
letnega poročila o poslovanju državnega tožilstva, s tem pa tudi ne do izboljšanje podlage za 
celovito, pregledno in enotno spremljanje dela državnih tožilstev. Ocenjujemo, da zaradi tega 
delo vloženo v pripravo programov in letnih poročil ne omogoča doseganja načrtovanih 
učinkov, hkrati pa še vedno v preveliki meri statistično in administrativno obremenjuje 
poslovanje organov pregona. 
 
Glede na dosedanje izkušnje predlagamo, da pristojno ministrstvo vključi državno tožilstvo že 
v pripravo vsakokratnega letnega normativnega načrta in s tem omogoči sodelovanje že pri 
določitvi projektov, nato pa v obliki delovnih skupin, posvetov in strokovne razprave tudi pri 
njihovi izvršitvi.  
 
Državna tožilstva tudi v tem obdobju opažajo težave, ki so posledica pogostega spreminjanja 
zakonodaje. Odsotnost ustaljene sodne prakse, ki se v takih razmerah ne more izoblikovati, 
ne vpliva pozitivno na izvajanje funkcije kazenskega pregona. Tožilstva ugotavljajo, da 
pripravljanje zakonodajnih sprememb v naglici in vse prevečkrat ob pomanjkljivih strokovnih 
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analizah potrebnosti predlaganih sprememb in njihovih učinkov, ne omogoča kvalitetne 
preučitve in oblikovanja konstruktivnih predlogov za izboljšave predlaganih rešitev. 
 
Še vedno so nekatere obstoječe zakonodajne rešitve za tožilstva obremenjujoče. Takšen 
primer je veljavna ureditev hrambe arhivskega gradiva na državnih tožilstvih. Ker 
klasifikacijski načrt (ki je priloga Državnotožilskega reda) nalaga trajno hrambo domala vsega 
tožilskega dokumentarnega gradiva, se tožilstva soočajo z logističnimi težavami in s 
pomanjkanjem prostora za arhiviranje. Ministrstvu smo že v začetku leta 2016 formalno 
predlagali spremembo teh določb, a do teh sprememb še ni prišlo.  
 
Tudi v obdobju tokratnega poročanja so tožilstva opozorila na nekatere zakonske rešitve, ki 
jih ovirajo pri bolj učinkovitem pregonu storilcev kaznivih dejanj. Težave v zvezi z veljavnim 
režimom izrekanja denarnih kazni ter problematika sklepanja navideznih zakonskih zvez med 
tujci in državljani Slovenije z namenom pridobitve pravic v naši državi in problematika zlorab 
postopkov uveljavljanja pravic tujcev iz naslova združevanja družin s prikazovanjem 
neresničnih podatkov o prihodkih, kar je podrobneje opisano v poročilu za leto 2015, ostajajo 
aktualne tudi v obdobju tega poročanja. Svoje predloge za izboljšave veljavne 
kazenskopravne zakonodaje so državna tožilstva posredovala pristojnemu ministrstvu.  

6.5 DRŽAVNOTOŽILSKI NADZOR IN USMERJANJE 

6.5.1. UVODNA POJASNILA 

Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor VDT RS, v katerega pristojnost, poleg 
izobraževalne funkcije, ki je obravnavana v posebnem poglavju, sodi tudi nadzor nad 
zakonitostjo, strokovno pravilnostjo in pravočasnostjo dela okrajnih, okrožnih in višjih 
državnih tožilcev, tako pri enajstih okrožnih državnih tožilstvih in njihovih osmih zunanjih 
oddelkih kot v SDT RS in njegovem Posebnem oddelku, je v letu 2016 te naloge izvrševal 
preko splošnih, delnih in posameznih nadzorstvenih pregledov ter preko obravnave pritožb 
strank in drugih udeležencev v kazenskih postopkih oziroma drugih zainteresiranih oseb. 
Skladno z ZDT-1, Državnotožilskim redom, Merili za kakovost dela državnih tožilcev za oceno 
državnotožilske službe, ki jih je izdal Državnotožilski svet ter drugimi internimi akti in navodili, 
ki jih je delno tudi sam oblikoval, je preko strokovnih pregledov državnotožilskega poslovanja, 
dela in odločitev ter preko poročil in analiz, preverjal ažurnost ukrepanja, smotrnost uporabe 
procesnih pooblastil in možnosti ter pravilnost postopanja državnih tožilcev, pa tudi 
državnotožilskega osebja, na sistemskem nivoju in v konkretnih kazenskih zadevah. S 
podanimi napotili za odpravo pomanjkljivosti in napak, prenašanjem dobre prakse iz 
posameznih na vsa državna tožilstva ter izobraževanjem državnih tožilcev na področjih, na 
katerih se je pokazalo, da so najšibkejši, je poskušal poenotiti politiko pregona in še 
kvalitetnejšemu tožilskemu delu v prihodnje. 
 
Naloge Oddelka za izobraževanje in strokovni nadzor so, skladno z Letnim razporedom dela 
VDT RS, opravljali vrhovni in višji državni tožilci VDT RS ter začasno in delno dodeljeni državni 
tožilci drugih državnih tožilstev, o čemer je s posebnimi odločbami odločal generalni državni 
tožilec. Tako je bilo v letu 2016 v oddelek, poleg vodje, vključenih še pet vrhovnih državnih 
tožilcev, ki se ukvarjajo s kazenskopravnim področjem, trije vrhovni državni tožilci, ki se 
ukvarjajo s civilnim in upravnim področjem ter dva višja državna tožilca. Zaradi izjemne 
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obremenjenosti slednjih so bile posamezne nadzorstvene naloge, zlasti delni strokovni nadzori 
– torej nadzorstveni pregledi dela državnih tožilcev, ki predstavljajo podlago za odločitev 
Državnotožilskega sveta glede njihovega napredovanja, zaupane še štiriindvajsetim višjim 
državnim tožilcem, predvsem vodjem in namestnikom vodij okrožnih državnih tožilstev, ki so 
bili, z odločbo generalnega državnega tožilca, začasno in delno, največkrat za obdobje enega 
do dveh mesecev, dodeljeni na VDT RS in vključeni v oddelek.  
 
Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor je tako v letu 2016 opravil dva splošna 
strokovna pregleda poslovanja in dela okrožnih državnih tožilstev ter 71 delnih strokovnih 
pregledov za potrebe odločanja Državnotožilskega sveta, poleg tega pa obravnaval še 123 
nadzorstvenih in drugih pritožb nad delom posameznih državnih tožilcev, ki so jih vložili 
obdolženci, oškodovanci in ostale pravne ter fizične oseb, državni organi in institucije.  

6.5.1 SPLOŠNI STROKOVNI PREGLEDI 

Kot je bilo predvideno v Načrtu rednih splošnih strokovnih pregledov okrožnih državnih 
tožilstev v Sloveniji, je Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor v letu 2016 opravil 
preglede ODT v Slovenj Gradcu in Mariboru, dokončan pa je bil pregled ODT v Ljubljani z 
Zunanjimi oddelki v Domžalah, Kočevju in Trbovljah, ki je sicer bil odrejen že leta 2015. 
Splošni strokovni pregled ODT v Kopru ni bil odrejen. 
 
Strokovni nadzori so bili izvedeni s pregledom poslovanja državnega tožilstva, dela vodje, 
državnih tožilcev in tožilskega osebja v obdobju od zadnjega pregleda dalje, z analizo 
statističnih podatkov ter neposrednim pregledom spisov, vpisnikov in druge dokumentacije, 
po vzorcu, ki je zajel vse vrste zadev in odločitev, z ocenjevanjem zakonitosti dela, 
pravočasnosti reševanja zadev, smotrnosti uporabe procesnih pooblastil in možnosti, 
pravilnosti strokovnih odločitev, ustreznosti pisnih aktov ter urejenosti spisov in pisarniškega 
poslovanja. Na ta način je bilo preverjeno poslovanje državnega tožilstva kot celote ter dela 
državnih tožilcev in tožilskega osebja v posameznih kazenskih zadevah, poleg tega pa tudi 
odločitve v zadevah državnotožilske uprave. 
 
V vseh treh pregledih je bil odrejen pregled 1606 konkretnih kazenskih zadev, več zbirnih 
spisov in spisov državnotožilske uprave.  
 
Najobširnejši in z vidika organizacije najzahtevnejši pa je bil vsekakor strokovni pregled dela 
ODT v Ljubljani z Zunanjimi oddelki v Domžalah, Kočevju in Trbovljah, ki je največje državno 
tožilstvo v državi, kar posledično pomeni največje število zadev, ki jih je potrebno pregledati. 
Pregled je zaobsegel statistično analizo prejetih in rešenih zadev v obdobju od zadnjega 
pregleda dalje ter podrobnejši pregled spisov, vpisanih v Kt, Ktm, Ktpp, Kti in Ktr vpisnike ter 
zadeve v koledarju, po vzorcu, ki je zajel delo na treh notranjih organizacijskih enotah tega 
tožilstva (Oddelku splošne kriminalitete, kjer se je opravil pregled kazenskih zadev s področja 
prepovedanih drog, Oddelku za mladoletniško, družinsko in spolno kriminaliteto ter Oddelku 
za gospodarski kriminal, kjer se je opravil pregled določenih tipičnih kaznivih dejanj s 
področja gospodarstva) in vseh treh zunanjih oddelkih. Poleg petih vrhovnih državnih tožilcev 
in višje državne tožilke kazenskega oddelka VDT RS, je bilo v pregled vključenih še sedem 
višjih državnih tožilcev iz preostalih okrožnih državnih tožilstev, ki so bili z odločbo 
generalnega državnega tožilca začasno in delno dodeljeni na VDT RS. Pri pregledu dela vodje 
državnega tožilstva, njenih namestnic in direktorice državnega tožilstva ter vodij zunanjih 
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oddelkov v zadevah državnotožilske uprave, pa so po pooblastilu generalnega državnega 
tožilca RS sodelovali trije vrhovni državni tožilci. Pregled je bil zaključen v letu 2016.  
 
Pregled zadev Oddelka splošne kriminalitete je pokazal, da so kazenske zadeve v veliki večini 
rešene znotraj okvira 120 dni, čeprav bi se jih v posameznih primerih lahko rešilo še hitreje. 
Zgolj v nekaj primerih so bile zahtevane dopolnitve kazenskih ovadb, pa tudi te ne zaradi 
prikrivanja neupravičeno dolgo zadrževanja, pač pa so državni tožilci upravičeno zbirali 
dodatna dokazila za potrjevanje utemeljenega suma, da so storilci storili očitana jim kazniva 
dejanja. Večjih sistemskih napak pregled ni odkril, pač pa so pregledovalci opozorili zgolj na 
posamezne napake v konkretnih zadevah ter podali napotila za njihovo odpravo. Sicer so bile 
odločitve praviloma zakonite in strokovno pravilne, večjo pozornost pa bodo morali tožilci 
nameniti pisnemu izražanju in pravilni rabi slovenskega jezika. 
Pregled kazenskih zadev, ki so se nanašale na kazniva dejanja iz poglavja Kazenskega 
zakonika zoper gospodarstvo je pokazal, da tožilstvo obravnava težka in zahtevna kazniva 
dejanja. S tem je pogojena tudi hitrost njihovega reševanja zadev, ki večkrat odstopa od 
določenih okvirnih rokov za rešitev zadev.  
 
Pregledane zadeve so nadalje razkrile, da državni tožilci nimajo nobenega vpliva na tempo 
reševanja zadev na policiji. Tega ni spremenila niti Uredba o sodelovanju državnih tožilstev, 
policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev 
kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin, ki je zgolj 
birokratizirala delo (v spisih so številni predlogi policije za podaljšanje rokov in odobritve 
tožilcev) ter ustvarila iluzijo, da je državni tožilec gospodar tega dela postopka. Čeprav so 
reakcije tožilcev ažurne, tako pisne kot tudi v neposrednih ustnih kontaktih s kriminalisti, je v 
splošnem opaziti dolgo zadrževanje zadev v predkazenskem postopku. Ne glede na zahteve 
Uredbe, je edini učinkovit način rešitve tega problema ocena, katere so tiste zadeve, ki jih je 
ob preobilici zadev potrebno obravnavati prej, pri čemer je potrebno upoštevati tudi vidik 
ekonomičnosti in odgovornega odnosa do tega, kakšne stroške povzroči posamezni postopek 
in potrebna kritičnost, katere zadeve sploh zahtevajo obravnavo. 
 
Pregled Ktpp zadev je pokazal neažurno delo državnih tožilcev na spisih, saj je bila 
prekoračitev 120 dnevnega roka za opravo procesnih opravil prej pravilo kot ne. Tako je bilo 
ravno zaradi izdane odredbe o splošnem strokovnem pregledu dela, po izdaji odredbe 
povečana aktivnost dela na mnogih nerešenih spisih Ktpp. Ker gre v teh zadevah za 
usmerjanje predkazenskega postopka, ni razumnega razloga, da se neka zadeva raziskuje več 
let. Pregled je pokazal tudi nedosledno ali napačno pisarniško poslovanje oziroma delo 
evidenčno vpisniške službe, podani pa so bili konkretni napotki. 
 
Tudi pregled spisov Kti je pokazal določeno neažurnost. Ker gre za zadeve, ki so praviloma 
povezane s pravosodnimi organi tujih držav, mora državni tožilec delovati senzibilneje in 
izrecno ažurno. (Ne)ažurnost v teh zadevah je jasen znak o kvaliteti dela državnega tožilstva 
in državnega tožilca. Ugotovljen je bil tudi neenak pristop k odločanju o povsem enaki zadevi 
v različnih primerih, kar posebej velja za odločanje o privedbi zahtevane osebe v primeru 
mednarodne tiralice. Pregled spisov in vpisnika je pokazal veliko napak tudi pri delu 
evidenčno vpisniške službe. 
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Opravljen je bil tudi upravni del pregleda, ki je zaobsegel notranjo organizacijo in organizacijo 
poslovanja, udeležbo na glavnih obravnavah, narokih in drugih dejanjih, organizacijo dežurne 
službe, zagotavljanje in nadzor nad zakonitostjo in pravočasnostjo dela, obravnavanje 
nadzorstvenih pritožb in komunikacijo s strankami, uveljavljanje pravic, obveznosti in 
odgovornosti državnih tožilcev in tožilskega osebja, poročanje o problematiki dela državnega 
tožilstva, izobraževanje, spremljanje pravne prakse, pisarniško-tehnično poslovanje in 
kadrovsko-personalne zadeve. V tem delu so pregledovalci opravili analizo stanja ter na 
podlagi vpogleda v dokumentacijo in intervjujev, ocenili način in primernost vodenja 
okrožnega državnega tožilstva z oceno zadovoljivo, vodenje zunanjih oddelkov pa z oceno 
zelo uspešno, ter pripravili 17 predlogov in priporočil za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. 
 
Pregled ODT v Slovenj Gradcu je v okviru strokovnega nadzora obsegal statistično analizo 
prejetih in rešenih zadev v obdobju zadnjih let ter delo državnih tožilcev v Kt, Ktm, Ktpp in Ktr 
vpisnikih. Ta del pregleda je opravila revizijska skupina štirih vrhovnih državnih tožilcev in 
višje državne tožilke VDT RS. Hkrati je bil opravljen tudi upravni del pregleda, ki je zaobsegel 
notranjo organizacijo in organizacijo poslovanja, udeležbo na glavnih obravnavah, narokih in 
drugih dejanjih, organizacijo dežurne službe, zagotavljanje in nadzor nad zakonitostjo in 
pravočasnostjo dela, obravnavanje nadzorstvenih pritožb in komunikacijo s strankami, 
uveljavljanje pravic, obveznosti in odgovornosti državnih tožilcev in tožilskega osebja, 
poročanje o problematiki dela državnega tožilstva, izobraževanje, spremljanje pravne prakse, 
pisarniško-tehnično poslovanje in kadrovsko-personalne zadeve. V tem delu je morala 
pregledovalka opraviti analizo stanja ter na podlagi vpogleda v dokumentacijo in intervjujev, 
oceniti način in primernost vodenja okrožnega državnega tožilstva ter pripraviti morebitne 
predloge za spremembe.  
 
Ugotovljeno je bilo, da v večini pregledanih kazenskih zadevah problematika ni zapletena, ne 
po dejanski in ne po pravni plati, da neažurnosti v smislu prekoračitve 120 dnevnega roka ni 
bilo, bi pa bilo posamezne zadeve mogoče rešiti še hitreje. Sicer so bile odločitve v 
pregledanih zadevah pravilne, izreki in obrazložitve tožilskih aktov pa na strokovno visokem 
nivoju. Iz sprejetih državnotožilskih odločitev je tudi razvidno, da se ustrezno uporabljajo 
alternativne oblike pregona in je upoštevana politika pregona 
 
Opravljen je bil tudi upravni del pregleda, ki je pokazal, da je tožilstvo v Slovenj Gradcu med 
manjšimi tožilstvi prve stopnje v državi. To omogoča hiter pretok strokovnih informacij, 
uspešno kolegijsko delo in s tem doseganje dobrih rezultatov v postopkih obtoževanja. Delo 
je organizirano glede na specializacijo državnih tožilcev, dodeljevanje zadev poteka ob 
upoštevanju enakomerne obremenjenosti in specializacije. Tožilstvo uspešno zasleduje cilj, da 
tožilec zastopa obtožni akt v lastni zadevi. Dežurna služba je dobro organizirana, nadzor nad 
zakonitostjo in pravočasnostjo dela je skrben in učinkovit. Zaostankov državno tožilstvo v 
pregledovanem obdobju ni imelo, kar kaže na dobro organiziranosti in skrb vodje, državnih 
tožilcev in tožilskega osebja, kot dobro pa je ocenjeno tudi redno kolegijsko delo. 
 
Pregled je tako pokazal, da je bilo vodenje ODT v Slovenj Gradcu v pregledanem obdobju 
opravljeno dobro, skrbno, vestno in zavzeto ter v sodelovanju vodje z državnimi tožilci, 
direktorico in tožilskim osebjem.  
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Tožilstvo je na podane pripombe in napotila končnega poročila poslalo odzivno poročilo, v 
katerem je poročalo o odpravi ugotovljenih napak in pomanjkljivosti. Da so bile te dejansko 
odpravljene in napotila dosledno izvedena je potrdil tudi kontrolni pregled Oddelka za 
izobraževanje in strokovni nadzor.  
 
Podobno je bil koncipiran tudi splošni strokovni pregled dela ODT v Mariboru, ki je obsegal 
statistično analizo prejetih in rešenih zadev v obdobju od zadnjega pregleda dalje ter delo 
državnih tožilcev v Kt, Ktm, Ktpp, Kti, Ktr vpisnikih in zadevah v koledarju, posebno pozornost 
pa so pregledovalci namenili kaznivim dejanjem iz poglavij KZ-1 oziroma KZ-1B zoper 
gospodarstvo (kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti) in 
zoper premoženje (kazniva dejanja velike tatvine, ropa in roparske tatvine). V pregled je bilo 
vključenih pet vrhovnih državnih tožilcev, dva višja državna tožilca VDT RS in sedem višjih 
državnih tožilcev iz okrožnih državnih tožilstev. Istočasno je bil, na enak način kot pri ODT v 
Slovenj Gradcu, opravljen tudi pregled dela vodje državnega tožilstva in njegove namestnice 
v zadevah državnotožilske uprave.  
 
S pregledom je bilo ugotovljeno, da pregledane zadeve, ki se nanašajo na t.i. klasična kazniva 
dejanja, niso bile zahtevne, ne po dejanski in ne po pravni plati. Državni tožilci sprejemajo 
svoje odločitve ter tudi sicer ravnajo dosledno v skladu z veljavno zakonodajo, velika večina 
pregledanih zadev je bila rešena znotraj zahtevanih časovnih okvirjev, hitreje od predpisanih 
zakonskih rokov, občasno tudi izjemno ažurno ter brez nepotrebnega odlašanja. Večina 
postopkov je bila končanih že na predobravnavnih narokih. Tožilci so uporabili tudi druge 
institute za skrajšanje oziroma poenostavitev kazenskega postopka. Predlagane kazenske 
sankcije - vrste in višine kazni, kažejo na usklajeno kaznovalno politiko na državnem tožilstvu. 
 
Odločitve v pregledanih zadevah so bile strokovno pravilne, z izjemo posebej ugotovljenih 
nepravilnosti (pravilnost pravne opredelitve kaznivega dejanja roparske tatvine po prvem 
odstavku 207. člena KZ-1 in nepotrebno ločevanje med kaznivimi dejanji iz različnih stvarnih 
pristojnosti znotraj istega akta).  
 
Pregledani pisni akti, ki so jih tožilci vlagali, so bili ustrezni in brez pomanjkljivosti. Opisi 
kaznivih dejanj v aktih so bili kvalitetni, izreki kratki, jasni, jedrnati in so obsegali vse znake 
kaznivega dejanja. Obrazložitve vseh aktov so bile ustrezno argumentirane, natančne in 
dovolj obširne. Ob zahtevi po jasnosti izražanja v izrekih tožilskih aktov, kot tudi v 
obrazložitvah, pa so pregledovalci opozorili na potrebo po jezikovno in slovnično pravilni 
uporabi slovenskega jezika. Zlasti so izpostavili nepravilno sklanjanje priimkov (oziroma 
odsotnost sklanjanja). Pisni izdelki so bili sicer tudi oblikovno poenoteni, kar je pohvalno. 
 
Večjih sistemskih napak pregled ni odkril, pač pa so pregledovalci opozorili na dejstvo, da so 
spisi večinoma nezaključeni, čeprav bi nekateri že lahko bili.  
 
Opravljen je bil tudi upravni del pregleda, ki je pokazal, da je ODT v Mariboru med večjimi 
tožilstvi prve stopnje v državi. Delo je organizirano glede na specializacijo državnih tožilcev, 
njihovo strokovno usposobljenost in izkazan interes, v štirih oddelkih. Tožilstvo uspešno 
zasleduje cilj, da tožilec zastopa obtožni akt v lastni zadevi, vendar le v najpomembnejših 
zadevah. Dežurna služba je dobro organizirana, nadzor nad zakonitostjo in pravočasnostjo 
dela je skrben in učinkovit. Zaostankov državno tožilstvo v pregledovanem obdobju skoraj ni 
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imelo, kar kaže na dobro organiziranosti in skrb vodje, državnih tožilcev in tožilskega osebja, 
kot dobro pa je ocenjeno tudi redno kolegijsko delo. 
 
Pregled je tako pokazal, da so bile vse naloge državnotožilske uprave, kljub zaostrenim 
kadrovskim in finančnim pogojem, izvršene tako, da so bili zagotovljeni ustrezni pogoji za 
redno, pravilno, vestno in učinkovito delovanje državnega tožilstva ter izvajanje 
državnotožilske službe. 

6.5.2 DELNI STROKOVNI PREGLEDI 

Namen delnih strokovnih pregledov je preveriti delo vsakega posameznega državnega tožilca 
v triletnem obdobju, za katero se izdela ocena državnotožilske službe, na način, da se 
preizkusi in oceni njegove delovne sposobnosti in strokovno znanje, osebnostne lastnosti in 
socialne veščine, pri državnih tožilcih, ki opravljajo vodstvene funkcije, pa tudi sposobnost 
opravljanja nalog vodstvenega mesta. Ob tem se tudi ugotovi ali dosegajo ustrezno stopnjo 
uspešnosti, kakovosti in strokovnosti dela ter poda ocena ali ustrezajo tožilski službi in 
izpolnjujejo pogoje za redno, hitrejše napredovanje, v višji državnotožilski naziv, na višje 
državnotožilsko mesto ali na položaj svétnika.  
 
V letu poročanja je tako Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor prejel kar 84 predlogov 
za pregled dela državnih tožilcev, ki služijo kot podlaga za odločitev Državnotožilskega sveta 
pri izdelavi ocene državnotožilske službe. Navedeno predstavlja povečanje za 29 predlogov v 
primerjavi z letom poprej, ko je s strani Državnotožilskega sveta prejel 55 predlogov in je 
največje v celotni zgodovini tovrstnih pregledov. Na povečanje števila predlaganih pregledov 
je vplivala odločitev državnotožilskega sveta, da se bo za tožilce, ki so bili imenovani za 
okrajne državne tožilce 15. 9. 2015, za oceno državnotožilske službe, ki se izdela za prvo leto 
opravljanja funkcije, opravil pregled spisov. Pregled za 30 okrajnih državnih tožilcev je 
opravilo 6 vrhovnih in višjih državnih tožilcev oziroma tožilk. 
 
Generalni državni tožilec je izdal 62 odredb za delni strokovni pregled dela državnih tožilcev 
za potrebe izdelave ocene državnotožilske službe. 
 
Vrhovni in višji državni tožilci so bili z odločbami generalnega državnega tožilca določeni za 
pregled dela 35 okrajnih, 24 okrožnih in treh višjih državnih tožilcev, in sicer v 58 primerih 
zaradi rednega, v dveh primerih zaradi hitrejšega in v dveh primerih zaradi izjemnega 
napredovanja. 
 
52 pregledov je bilo v letu 2016 tudi zaključenih. Pri teh so pregledovalci ugotovili, da 47 
državnih tožilcev dosega ustrezno stopnjo obsega, pravočasnosti in kakovosti dela ter 
izpolnjuje pogoje za redno napredovanje, trije za hitrejše napredovanje v višji plačni razred, 
en kandidat za hitrejše napredovanje na položaj svétnika, en kandidat pa za izjemno 
napredovanje v višji državnotožilski naziv.  
 
Končanih je bilo tudi 19 pregledov, višjih državnih tožilcev - vodij državnih tožilstev in njihovih 
namestnikov, ki so bili odrejeni leta 2015. Za 17 tožilcev je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo 
pogoje za napredovanje, za dve višji državni tožilki, pa da pogojev za napredovanje ne 
izpolnjujeta  
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6.5.3 POSAMEZNI NADZORSTVENI PREGLEDI 

V letu 2016 je Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor v delo prejel 123 novih zadev, 
kar predstavlja manjši upad v primerjavi z letom 2015, ko je bilo takih zadev 131. Izmed teh 
jih je 119 izviralo iz pritožb strank in drugih upravičencev, štiri pa so nastale na lastno 
pobudo.  
 
Največ pritožb nad delom državnih tožilcev so podali oškodovanci, in sicer v 84 primerih, 
večinoma zaradi nestrinjanja z odločitvijo državnega tožilca za zavrženje njihovih kazenskih 
ovadb, ali zaradi odstopa od nadaljnjega pregona, sledijo jim obdolženci, in sicer v 15 
zadevah, v 17 primerih pa so pritožbe v zvezi s postopki pred državnim tožilstvom podale 
druge zainteresirane osebe. Posamezne pritožbe, in sicer tri, smo prejeli tudi s strani storilcev 
prekrškov, ki so v svojih vlogah izrazili nezadovoljstvo z delom vrhovnih državnih tožilcev, ki 
ob njihovih pobudah niso našli podlag za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti zoper 
odločbe o prekrških.  
 
Pritožniki so v svojih vlogah državnim tožilcem očitali domnevno neutemeljeno dolgo trajanje 
reševanja zadev oziroma na odlašanje z delovanjem v postopku (nadzorstvene pritožbe po 
155. členu ZDT-1) v 16 primerih (leta 2015 v 21 primerih), strokovno nepravilno odločitev v 
98 primerih (leta 2015 v 101 primeru) ter druga ravnanja, s katerimi naj bi bile kršile njihove 
pravice (zavrnitev zahteve za vpogled v državnotožilski spis, neprimerna ustna komunikacija) 
v dveh primerih (v letu 2015 v devetih primerih). 
 
Skladno z določili 56. člena ZDT-1 je Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor 
nadzorstvene pritožbe, ki so se nanašale na neažurnost postopanja državnih tožilcev (16), 
odstopil v pristojno obravnavo vodjem okrožnih državnih tožilstev in SDT RS, preostale, t.i. 
vsebinske pritožbe (100) pa obravnaval v okviru svojih nadzorstvenih pristojnosti.  
 
V primerih, v katerih je bila strokovna nepravilnost, neustreznost postopanja ali odločitve 
državnega tožilca jasna in nedvoumna že po proučitvi navedb pritožnika in priložene ali 
pridobljene listinske dokumentacije, se za odreditev strokovnega nadzorstvenega pregleda 
spisa nismo odločili.  
 
Strokovni nadzorstveni pregled pa so vrhovni in višji državni tožilci, na podlagi odredbe 
generalnega državnega tožilca RS, opravili v tistih zadevah, kjer brez pregleda spisa ni bilo 
mogoče z gotovostjo sklepati na nepravilnosti ali pomanjkljivosti dela državnih tožilcev, so se 
pa te nakazovale v vlogah strank in priloženih listinah ali obvestilih drugih državnih organov in 
institucij ter obvestil v medijih. V primerih ugotovitev, da je bila storjena strokovna napaka, 
smo preko vodje državnega tožilstva, z ugotovitvami seznanili državnega tožilca, ki je napako 
zagrešil in mu predlagali, naj zadevo ponovno prouči. Če je bilo napako še mogoče odpraviti 
smo podali tudi napotilo, na kakšen način naj se to stori. 
 
Tako je bil posamični strokovni nadzor izveden v sedmih kazenskih zadevah (leta 2015 v 15), 
in sicer v treh, v katerem so na nepravilnosti opozorile stranke in štirih, v katerih je bil 
pregled odrejen na lastno pobudo. V treh primerih je šlo za pregled dela državnih tožilcev 
ODT v Mariboru, dve zadevi sta se nanašali na delo ODT v Kopru, po eni pa na spise ODT v 
Ljubljani in Novi Gorici.  
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Iz ugotovitev pregledovalcev sledi, da so bile štiri pritožbe v celoti utemeljenih, strokovne 
napake in druge nepravilnosti, s tem pa pritožbe delno utemeljene, pa so bile zaznane tudi še 
v treh zadevah.  
 
Od celotnega števila 100 zadev, v katerih so vlagatelji zatrjevali, da so podane strokovne in 
druge vsebinske nepravilnosti pri delu državnih tožilcev je bila delno utemeljena le ena 
pritožba (leto prej 15 v celoti in ena delno). Preostalih 95 (štiri zadeve še niso zaključene) 
vsebinskih pritožb se ni izkazalo za utemeljenih. Število utemeljenih pritožb je tako najnižje v 
vseh letih njihovega spremljanja. Iz navedenega je mogoče sklepati, da državni tožilci svoje 
delo opravljajo dobro, primerno ažurno, vestno in strokovno pravilno, k čemur je prispeval 
tudi kvaliteten nadzor nad njihovim delom, hitra zaznava morebitnih napak in pomanjkljivosti 
ter ustrezen odziv nanje, tako v obliki konkretnih napotil kot tudi izobraževanj na ravni 
države. 
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7 Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj 

7.1 UVODNO POJASNILO 

V 12. členu Pravilnik določa spremljanje posameznih področij kriminalitete, kot je to 
razdelano v tem poglavju. Posamezna področja spremljanja so vezana na kazniva dejanja in 
skupine kaznivih dejanj, kot so določene v tabelah 44 Poročila posameznih državnih tožilstev, 
kot tudi Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2016 je v tem delu tako težje 
primerljivo s prejšnjimi letnimi poročili (razen s poročilom za leto 2015, že pripravljenem na 
podlagi Pravilnika), ki so spremljali več kaznivih dejanj in posameznih področij kriminalitete 
(odvisno tudi od obsega pojavnosti in aktualnosti v posameznem letu poročanja), kazniva 
dejanja in sklopi kaznivih dejanj pa niso bili omejeni s sedaj predpisano statistiko v tabelah 
44. 
 
Pravilnik terja tudi nov način poročanja oziroma obravnavanja posameznih sklopov 
spremljanja, saj v 12. členu določa, da se v tem poglavju na podlagi ugotovitev pri 
spremljanju državno tožilske prakse v splošnem statističnem delu opozori na vzroke in 
okoliščine za nastanek, povečanje, spreminjanje ali razvoj kriminalitete za deset taksativno 
navedenih področjih. Samo opisovanje primerov, četudi zanimivih, stopa tako v ozadje. 

7.2 RAZVOJ KRIMINALITETE NA DOLOČENEM PODROČJU 

7.2.1 GOSPODARSKA KRIMINALITETA 

Za gospodarsko kriminaliteto štejemo vsa kazniva dejanja iz poglavja Kazniva dejanja zoper 
gospodarstvo iz 24. poglavja kazenskega zakonika, tako iz KZ kot iz KZ-1. Poleg teh pa še 
kaznivo dejanje poneverba iz 245. člena KZ in poneverba in neupravičena uporaba tujega 
premoženja iz 209. člena KZ-1 ter kaznivo dejanje organiziranje denarnih verig in 
nedovoljenih iger na srečo iz 234. b člena KZ in 212. člena KZ-1. 
 
Kazenska represija na področju gospodarstva bi morala biti zadnja od možnosti pri 
zagotavljanju zakonitega delovanja fizičnih in pravnih oseb pri gospodarski dejavnosti ali z njo 
povezanih dejavnosti. Vzroki za nastanek gospodarske kriminalitete niso samo v družbenem 
okolju, kjer nastajajo razmere za ta pojav, kot so slabo finančno stanje fizičnih in tudi pravnih 
subjektov, premoženjski interes poslovodnih oseb, ki niso zadovoljne z materialnim stanjem 
na podlagi njihovega rednega dela, želja po bogatenju, splošno nezadovoljstvo v družbi, itd., 
ampak tudi v odsotnosti preprečevanja tovrstnega nezakonitega delovanja z ustreznimi 
oblikami nadzora poslovanja. Tako je še vedno slab nadzor organov nadzora v gospodarskih 
družbah in slabo delovanje zunanjih nadzornih inštitucij in pristojnih organov, ki bi morali 
bolje zaznavati tveganja za pojav nezakonitega poslovanja in se odločneje odzivati na 
nepoštene prakse. Upoštevati moramo, da je še vedno najboljša preventiva pričakovanje, da 
bo nezakonito dejanje odkrito in da bo prišlo do javne izpostavljenosti posameznika in vpliva 
tega dejstva na njegovo življenje in poslovanje. Z ustanovitvijo in začetkom delovanja 
specializiranih enot znotraj policije in državnega tožilstva se je povečala verjetnost, da bodo 
storilci tovrstnih kaznivih dejanj odkriti in obravnavani.  
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Statistično je večina kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete prikazana v priloženih tabelah 
44a(p), 44a(po) in 44b(p) ter 44b(po). Tabele vsebujejo podatke o vseh pomembnejših 
kaznivih dejanjih iz 24. poglavja, tako da je primerjava s prejšnjim obdobjem v tem obsegu 
mogoča, prav tako pa je v tem obsegu mogoča ocena gibanja in ocena vsebinskih značilnosti 
in opažanj pri obravnavi tovrstnih kaznivih dejanj. Podatki v tabelah so izračunani po 
dogodkih na kaznivo dejanje. 
 
Pojem gospodarska kriminaliteta ni opredeljen v katerem izmed znanih pravnih aktov. Zato je 
bilo s sklepom kolegija VDT RS določeno, katera dejanja se bodo v Skupnem letnem poročilu 
o delu državnih tožilcev obravnavala kot gospodarska kriminaliteta. V statističnem pregledu 
smo navedli kazniva dejanja iz tabel, predpisanih v Pravilniku o obliki letnega poročila o 
poslovanju državnega tožilstva. Te pa ne zajemajo nekaterih kaznivih dejanj iz 24. poglavja. 
To so naslednja kazniva dejanja iz KZ-1: protipravno omejevanje konkurence (225. člen), 
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen), neupravičena uporaba tujega 
izuma ali topografije (234. člen), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen), izdaja in 
neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen), zloraba informacijskega sistema 
(237. člen KZ), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih 
vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva 
(246. člen), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen), izdelava, 
pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen) in tihotapstvo (250. člen) ter 
kazniva dejanja iz KZ: ustvarjanje monopolnega položaja (231. člen), neupravičena uporaba 
tuje oznake ali modela (238. člen), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (239. 
člen), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (240. člen), izdaja in neupravičena pridobitev 
poslovne tajnosti (241. člen), vdor v informacijski sistem (242. člen), neupravičena uporaba 
(246. člen), ponarejanje denarja (249. člen), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic 
ali vrednostnih papirjev (250. člen), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za 
ponarejanje (251. člen), izdaja nekritega čeka in zloraba bančne ali kreditne kartice (253. 
člen) in tihotapstvo (255. člen). 
 
Iz vpisnikov smo pridobili podatke tudi za ta kazniva dejanja in jih prišteli kaznivim dejanjem 
navedenim v pravilniku ter tako ugotovili, da so za gospodarska kazniva dejanja, ki jih zajema 
predstavljena definicija, vsa državna tožilstva v Sloveniji obravnavala v letu 2016 4.680 
prejetih ovadb, kar predstavlja 14,7 odstotkov manj kot leto pred tem, 3.513 ovadb so 
zavrgla, kar je za 12.14 odstotkov manj kot v letu pred tem, vloženih je bilo 1.760 obtožnih 
aktov, kar je 10,8 odstotkov manj, in prejela 898 obsodilnih sodb, kar je 0,4 odstotkov manj 
kot v letu pred tem, prejela 145 oprostilnih sodb, kar je 1,4 odstotkov manj, in 139 zavrnilnih 
sodb, kar je 33 odstotkov več kot v letu pred tem. V letu 2015 vsa državna tožilstva v 
Sloveniji obravnavala 5.481 prejetih ovadb, 4.010 so jih zavrgla, vloženih je bilo 1.972 
obtožnih aktov in prejetih 901 obsodilnih, 147 oprostilnih in 104 zavrnilne sodbe. Primerjava s 
predhodnim letom pokaže, da je odstotek zavrženih kazenskih ovadb enak in znaša 73 
odstotkov, kar je več kot znaša ta odstotek zavrženih ovadb pri vseh obravnavanih kaznivih 
dejanjih, to je 60 odstotkov, pri čemer je bil v letu 2015 63 odstotkov . Ta razlika je posledica 
težje prepoznavnosti in dokazljivosti tovrstnih kaznivih dejanj. 
 
Tožilci zelo različno ocenjujejo ta upad. Nekateri pripisujejo to dejstvo boljši gospodarski 
situaciji in manjšemu številu stečajev, drugi znižanju števila najpogostejšega kaznivega 
dejanja (poslovna goljufija) zaradi dobre prakse delovanja tožilcev v preteklosti, tretji 
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težavam policije in drugih državnih organov pri odkrivanju tovrstnih dejanj ter težavam pri 
dopolnjevanju kazenskih ovadb. Pri tem opozarjajo, da je premalo kriminalistov, ki se 
ukvarjajo z gospodarskimi kaznivimi dejanji in na neustrezne organizacijske spremembe v 
policiji, itd. Prave razloge bi pokazala strokovna analiza načina obravnavanja zadev tako glede 
obsega, vsebine in tudi uspešnosti v okviru posebne tožilske službe za analizo. Kljub temu, da 
je bilo oblikovanje te enote načrtovano, do tega v letu 2016 ni prišlo. 
 
Pregled statističnih podatkov za leto 2016 kaže na znaten upad gospodarske kriminalitete, 
kolikor to pokaže število na državnih tožilstvih obravnavanih zadev. Ta podatek je po eni 
strani relevanten glede ocene obsega dela državnih tožilcev, po drugi strani pa velja 
ugotovitev, da je bilo obravnavanih več obsežnejših zadev z več osebami, zahtevnim 
dokazovanjem in strokovnimi vprašanji. 
 
Gospodarsko kriminaliteto v največjem obsegu izvršujejo ljudje, ki so glede na povprečno 
populacijo storilcev kaznivih dejanj bolj razgledani oziroma osveščeni. Z opravljanjem 
gospodarske dejavnosti je namreč povezano poznavanje delovne zakonodaje, finančno-
davčnih predpisov, obligacijskega prava in statusnega prava, kar zahteva bolj izobražene in 
inteligentne udeležence. Te osebne značilnosti se odražajo tudi pri kaznivih aktivnostih na 
področju gospodarstva, kjer gre praviloma za bolj trajajoče in premišljeno protipravno 
ravnanje kot pa pri drugih kaznivih dejanjih, ki jih lahko stori kdorkoli in kjer storilce pogosto 
vodijo najbolj elementarni, tudi hipni vzgibi. Storilci gospodarskega kriminala sistematično 
ravnajo tako, da bi svoje nezakonito početje čim bolj prikrili. 
 
Izvršitvene oblike so podobne kot so bile v preteklih letih, novih pojavnih oblik tožilstva niso 
zaznala. 
 
Odvzem protipravne premoženjske koristi pravnim osebam in zavarovanje zahtevkov za 
njihov odvzem se kaže kot premalo učinkovit. Procesirane pravne osebe večinoma ne 
poslujejo več in nimajo ne sredstev ne premoženja, saj so storilci praviloma poslovanje 
prenesli na drugo pravno osebo in dolgove pustili na toženi. Najpogostejši oškodovanec je 
ravno država. Obravnavana družba je pogosto ravno sredstvo, ki omogoča zlorabe. V bodoče 
bi veljalo usmeriti spremembe zakonodaje v smeri, ki bi dajala večje možnosti, da se 
premoženjska korist odvzame . 
 
Pregon gospodarske kriminalitete zahteva posebna znanja s številnih področij kot so: 
ekonomija, trženje, računovodstvo borzno poslovanje in poznavanje prakse na teh področjih.   
 
Temeljno kaznivo dejanje gospodarske kriminalitete je kaznivo dejanje zlorabe položaja ali 
pravic po 244. členu KZ oziroma kaznivo dejanje zlorabe zaupanja pri gospodarski dejavnosti 
po 240. členu KZ-1. Državna tožilstva so v letu 2016 zoper polnoletne storilce prejela 
kazenske ovadbe za 470 tovrstnih kaznivih dejanj. Število prejetih ovadb je za 11,8 odstotkov 
manjše kot v letu 2015, ko je bilo prejetih 533 kazenskih ovadb. Obravnavala so, vključno z 
ovadbami iz prejšnjega obdobja (832), 1.302 kazenske ovadbe, medtem ko leto poprej 1.201, 
kar pomeni 8,4 odstotkov povečanje. Zoper pravne osebe je bilo podanih ovadb za 65 
kaznivih dejanj, kar je več kot leto prej, ko je bilo prejetih 43 ovadb. Skupaj je bilo v 
reševanju 171 ovadb, kar je spet več, saj so v letu 2015 tožilci obravnavali skupaj 149 ovadb. 
Tožilci so za to kaznivo dejanje za polnoletne storilce 438 ovadb zavrgli (leto prej 319), vložili 
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98 obtožnih aktov (dva obtožna predloga, osem neposrednih obtožnic in 88 obtožnic po 
opravljeni preiskavi). Tako je obseg obtoževanja ostal na enakem nivoju, saj je bilo leto pred 
tem vloženih 99 obtožnih aktov. Za 238 kaznivih dejanj so vložili zahtevo za preiskavo (leto 
prej za 175 kaznivih dejanj) in prejeli 41 obsodilnih, 22 oprostilnih in štiri zavrnilne sodbe. Za 
pravne osebe so 63 kazenskih ovadb zavrgli, vložili tri obtožne akte (obtožnice po preiskavi), 
dvajset zahtev za preiskavo in prejeli eno oprostilno sodbo. V letu prej pa so 14 ovadb 
zavrgli, vložili tri obtožne akte (obtožnice po opravljeni kazenski preiskavi), vložili devet 
zahtev za preiskavo in prejeli dve obsodilni sodbi.  
 
To dejanje stori oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost. Največkrat so storilci člani uprav 
podjetij. Problem poštenega upravljanja pa je kompleksen problem, odvisen od nivoja splošne 
pravne kulture, tradicije spoštovanja zasebne lastnine, vzgoje in izobraževanja, kot tudi 
osveščenosti in profesionalne usposobljenosti poslovodij. 
 
Pri kaznivih dejanjih zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, ki jih so jih 
obravnavali državni tožilci, se struktura dejanj ni bistveno spremenila. V letu poročanja so kot 
izvršitvene oblike tega dejanja prevladovale iste oblike kot v prejšnjih letih, predvsem 
pridobivanje premoženjske koristi na podlagi fiktivnih poslov in finančnih tokov, ki ne 
temeljijo na opravljenem prometu blaga ali storitev, financiranje nakupov nepremičnin z nikoli 
vrnjenimi krediti, odobravanje kreditov za prevzem povezanih gospodarskih družb, pri čemer 
krediti nato prav tako niso bili vrnjeni. Ta dejanja je velikokrat potrebno dokazovati s 
pomočjo izvedencev, ki ocenjujejo pravo (tržno) vrednost prodanega premoženja 
(nepremičnin, deležev podjetij). Vrednosti zemljišč, kakor jih je ovrednotila GURS in so javno 
dostopne, ne veljajo za upoštevanja vredno cenitev pri ugotavljanju tržnih vrednosti. 
 
Pretežna večina kaznivih dejanj povezanih z bankami, so kazniva dejanja zlorabe položaja ali 
pravic. SDT RS je veliko pozornosti namenilo obravnavi kaznivih dejanj na škodo bank 
oziroma t.i. bančni kriminaliteti, pri čemer gre tako za dejanja, ki so jih storili zaposleni v 
bankah kot tudi dejanja t.i. zunanjih storilcev. V letu poročanja je tako SDT RS obravnavalo 
33 bančnih zadev, pri čemer v navedenem številu niso zajete zadeve, ki se nahajajo v fazi 
predkazenskega postopka, kjer še vedno intenzivno poteka delo. Skupna višina povzročene 
škode oziroma pridobljene premoženjske koristi v navedenih zadevah znaša 232.845.000 
evrov. Ob zaključku obrobja poročanja se v fazi sodne preiskave nahaja 20 kazenskih zadev 
zoper skupno 89 oseb, v osmih zadevah pa so zoper skupno 21 oseb vloženi obtožni akti. Te 
zadeve so v različnih fazah, in sicer so tri v fazi glavne obravnave, v treh sodišča odločajo o 
ugovorih zoper obtožnico, dve zadevi pa sta v fazi predobravnavnih narokov oziroma se čaka 
na razpis predobravnavnega naroka. V dveh zadevah je sodišče prve stopnje v letu poročanja 
izreklo sodbe, in sicer v prvi zadevi obsodilno sodbo zoper dve fizični osebi, v drugi zadevi pa 
oprostilno sodbo za tri osebe. Sodbi še nista pravnomočni, SDT RS pa je zoper oprostilno 
sodbo vložilo pritožbo. Glede na zahtevnost in obsežnost navedenih zadev posamezne faze 
kazenskega postopka trajajo več mesecev. Tako že od vložitve zahteve za preiskavo do 
odločitve o uvedbi preiskave, torej da preiskovalni sodnik zasliši vse osumljene in pregleda 
zbrano dokazno gradivo ter izda sklep o preiskavi, praviloma poteče več mesecev. Nato traja 
še nekaj mesecev, da sodišče odloči o pritožbah zoper sklep o preiskavi in da ta sklep 
postane pravnomočen. Šele potem stečejo preiskovalna dejanja v okviru sodne preiskave. 
Sodna preiskava lahko traja tudi do 12 mesecev, v posameznem primeru pa še dlje, če je 
potrebno pridobiti izvedeniško mnenje ali dokaze iz tujine (zadeve z mednarodnim 
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elementom). Postopek od vložitve do pravnomočnosti obtožnega akta ter nato razpisa 
predobravnavnega naroka in naroka za glavno obravnavo ravno tako traja dalj časa. Pri vseh 
navedenih kaznivih dejanjih gre za obsežne in zahtevne zadeve, saj so povezane z obsežno 
dokumentacijo, ki jo je pogosto potrebno pridobivati v tujini, potrebna pa so tudi specifična 
znanja s področja bančništva. 
 
Poslovna goljufija iz 228. člena KZ-1 in 234. a člena KZ je med gospodarskimi kaznivimi 
dejanji najpogostejše kaznivo dejanje. Za to kaznivo dejanje so bili v letu 2016 polnoletni 
storilci ovadeni zaradi 1.226 kaznivih dejanj, kar je za 26,5 odstotkov manj kot v letu pred 
tem, ko je bilo ovadenih 1.738. Tožilstva so obravnavala skupaj z 1.568 ovadbami iz prejšnjih 
obdobij, 2.812 kaznivih dejanj, kar je 26 odstotkov manj kot leto prej, ko so obravnavala 
3.809 kaznivih dejanj. Za pravne osebe je bilo v letu poročanja podanih 483 ovadb, tožilstva 
pa so skupaj z ovadbami iz prejšnjih obdobij (728) obravnavala 1.211 ovadb, medtem ko je 
bilo v letu 2015 prejeto za to kaznivo dejanje zoper pravne osebe 806 ovadb. Skupaj s 
prenesenimi zadevami so obravnavali 1.681 kaznivih dejanj. Tako se je obseg obravnavanj 
novih kaznivih dejanj zmanjšal za kar 47 odstotkov, obseg obravnavanja vseh dejanj pa za 28 
odstotkov. Tožilci so v letu 2016 za 980 dejanj fizičnih oseb kazenske ovadbe zavrgli. Vloženih 
je bilo 566 obtožnih aktov (448 obtožnic po opravljeni kazenski preiskavi, 15 obtožnih 
predlogov in 103 neposrednih obtožnic), 545 zahtev za preiskavo in prejetih 359 obsodilnih, 
53 oprostilnih ter 58 zavrnilnih sodb. Če te podatke primerjamo s prejšnjim letom, vidimo 
upad tožilskih aktivnosti. Namreč v letu 2015 je bilo zavrženih ovadb za 1.216 dejanj, 
vloženih obtožnih aktov za 694 dejanj (545 obtožnic po preiskavi, 33 obtožnih predlogov in 
116 neposrednih obtožnic), vloženih 976 zahtev za preiskavo in prejetih 348 obsodilnih, 68 
oprostilnih ter 58 zavrnilnih sodb. Glede pravnih oseb pa so državni tožilci v letu poročanja 
zavrgli 606 ovadb, vložili 92 obtožnih aktov (77 obtožnic po opravljeni preiskavi, 13 
neposrednih obtožnic in dva obtožna predloga), vložili 134 zahtev za preiskavo ter prejeli 20 
obsodilnih in 16 zavrnilnih sodb. Oprostilnih sodb ni bilo. V letu 2015 je bilo zavrženih 808 
ovadb za pravne osebe, vloženih 88 obtožnih aktov (64 obtožb po preiskavi, 21 neposrednih 
obtožb in tri obtožne predloge), zahtevane so bile preiskave za 170 dejanj in prejetih 33 
obsodilnih sodb, šest oprostilnih in 12 zavrnilnih. 
 
Kazniva dejanja poslovne goljufije se nanašajo na lažne obljube o plačilu oziroma prikrivanje, 
da obveznosti ne bodo izpolnjene. Nanašajo se predvsem na neizpolnitev dogovorjenih 
obveznosti med gospodarskimi družbami in samostojnimi podjetniki oziroma fizičnimi osebami 
(npr. neplačilo dobavljenega blaga, neopravljene že plačane storitve, ipd.). V številnih 
primerih so bile družbe ali samostojni podjetniki, ki obveznosti niso izpolnili, že v času 
sklepanja posla ali njegovega izvajanja v slabem finančnem in poslovnem položaju. Številna 
so kazniva dejanja zlasti s področja trgovine, ko so kupci zatrjevali, da bodo blago plačali in 
ga nato niso, ter neopravljenih storitev s strani samostojnih podjetnikov in gospodarskih 
družb zlasti v gradbeništvu. Sodišča pri teh dejanjih postavljajo precej visoke dokazne 
standarde predvsem glede dokazovanja naklepa storilca. Visoko število prejetih zadev 
poslovne goljufije je mogoče pripisati dejstvu, da se oškodovanci večkrat raje odločijo za 
kazensko ovadbo zoper storilca, saj je postopek hitrejši in cenejši, kot če bi vložili tožbo 
oziroma predlog za izvršbo na sodišče. Neredko vlagajo kazenske ovadbe za kaznivo dejanje 
poslovne goljufije tudi tisti oškodovanci, ki so v izvršilnem postopku na podlagi verodostojne 
listine in nato v pravdi uspeli dokazati, da je njihova terjatev utemeljena in izposlovati sodbo, 
v vmesnem času pa je dolžnik - pravna oseba, d.o.o., pri kateri družbeniki za obveznosti 
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družbe ne odgovarjajo, prenehala obstajati zaradi stečaja in upnik kljub pravnomočni in 
izvršljivi sodbi nima premoženja, na katerega bi lahko posegel v izvršbi. Zato nato upniki 
misleč, da bodo tako svojo terjatev izterjali, vlagajo kazenske ovadbe, da bi prišli do poplačila 
skozi kazenski postopek, kjer kot dolžnik ne bo odgovarjala izbrisana pravna oseba, ki je 
dejanski dolžnik in je prenehala obstajati, ampak odgovorna oseba pravne osebe, ki se ji bo 
naložilo, da plača povzročeno škodo. 
 
V veliki večini primerov so bile ovadbe zavržene, ker ni bil podan utemeljen sum, da je bilo 
storjeno naznanjeno kaznivo dejanje, ampak je šlo za civilnopravna dolžniško-upniška 
razmerja. Pri tem je potrebno opozoriti, da je meja med kaznivim dejanjem in civilnopravnim 
razmerjem včasih tudi v sodni praksi nejasna. Razlog za zavrženje ovadb zoper pravne osebe 
pa je poleg navedenega pogosto tudi nesmotrnost pregona po 28. členu ZOPOKD, saj gre za 
pravne osebe, ki so brez premoženja ali celo že v stečajnem postopku, v nekaterih primerih 
pa so bile pravne osebe že izbrisane iz registra oziroma je bil že začet postopek izbrisa. 
Ugotavljamo tudi, da so podane kazenske ovadbe služile predvsem kot dodaten pritisk na 
plačilo obveznosti, marsikdaj tudi uspešno, čeprav so bile kasneje ovadbe zavržene. Še vedno 
velja, da so ovaditelji premalo skrbni pri sklepanju poslov, zlasti samostojni podjetniki in mala 
podjetja bonitete sopogodbenikov ne preverjajo, pa tudi če jo in ta ni najboljša, sprejmejo 
riziko, očitno s ciljem, povečati prihodke.  
 
Zanimivo je, da ovaditelji kazenski pregon prevzamejo zgolj izjemoma. Pri tem je potrebno še 
povedati, da so zneski zatrjevanega oškodovanja v ovadbah pretirani (zajemajo tudi obresti, 
stroške izterjav, itd.). Kadar kazenske ovadbe podajo s strani oškodovancev pooblaščeni 
odvetniki, so v zatrjevano škodo vključeni tudi stroški sestave ovadbe. 
 
Poneverba je prav tako eno izmed bolj pogostih kaznivih dejanj, ki jih tudi uvrščamo v 
gospodarsko kriminaliteto. Pravno je opredeljena v 245. členu KZ in uvrščena v 24. poglavje 
med gospodarska kazniva dejanja. Poneverbi primerljivo kaznivo dejanje, poneverba in 
neupravičena uporaba tujega premoženje, je sedaj opredeljeno v 209. členu KZ-1 in uvrščeno 
med kazniva dejanja 23. poglavja KZ-1 zoper premoženje. To se odraža tudi v statističnem 
prikazu obsega obravnavanja tovrstnih zadev. V letu 2016 so tožilstva za kaznivo dejanje 245. 
člena KZ prejela tri nove kazenske ovadbe in skupaj z štirimi ovadbami iz prejšnjega obdobja, 
obravnavala 7 ovadb zoper fizične osebe. Gre za nekoliko manj zadev kot v letu 2015, ko je 
bilo obravnavanih šest novih ovadb, skupaj s tremi iz preteklega obdobja pa devet. Za pravne 
osebe je bila vložena ovadba za eno kaznivo dejanje, skupaj z tremi ovadbami iz prejšnjega 
obdobja pa so bile obravnavne štiri. Tožilci so za to dejanje v letu 2016 za eno fizično osebe 
ovadbo zavrgli, druga aktivnost ni izkazana. V letu 2015 so bile zavržene štiri ovadbe, vložena 
dva obtožna akta (obtožbi po preiskavi) in prejete štiri obsodilne sodbe. Tako se pokaže, da 
je aktivnost pri pregonu tega kaznivega dejanja šibka glede na navedeno dejstvo, da 
adekvatno dejanje vsebuje KZ-1, to je kaznivo za dejanje poneverbe in neupravičene uporabe 
tujega premoženja iz 209. člena KZ-1. Tožilstva so prejela 282 ovadb in skupaj z 330 
ovadbami iz prejšnjih let obravnavala 612 ovadb oziroma kaznivih dejanj. Število prejetih 
ovadb za tovrstna kazniva dejanja se je zmanjšalo za 24 odstotkov, saj so tožilstva v letu 
2015 prejela 371 ovadb, skupno število obravnavanih zadev pa se zmanjšalo za 26 odstotkov, 
saj so tožilstva obravnavala v letu 2015 837 kaznivih dejanj. Obravnavanih je bilo tudi novih 
19 kaznivih dejanj pravnih oseb, skupaj s prenesenimi 29 ovadbami za pravne osebe pa 48 
kaznivih dejanj, medtem ko je bilo v letu 2015 za pravne osebe prejetih 47 ovadb in skupaj z 
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31 ovadbami iz leta prej obravnavanih 78 kaznivih dejanj, kar predstavlja zmanjšanje obsega 
obravnavanja tovrstnih kaznivih dejanj za pravne osebe. Tožilci so v letu 2016 za 184 
kaznivih dejanj kazenske ovadbe zoper fizične osebe zavrgli, vložili so 179 obtožnih aktov 
(135 obtožnih predlogov, osem neposrednih obtožnic in 36 obtožnic po preiskavi), vložili 33 
zahtev za preiskavo ter prejeli 150 obsodilnih, sedem oprostilnih in 12 zavrnilnih sodb. 
Podatki kažejo na manjšo aktivnost tožilcev pri teh dejanjih kot v letu 2015, ko je bilo 
vloženih 196 obtožnih aktov (160 obtožnih predlogov, dve neposredni obtožnici in 34 obtožnic 
po preiskavi), 47 zahtev za preiskavo ter prejeli 122 obsodilnih, osem oprostilnih in 18 
zavrnilnih sodb. Za pravne osebe so tožilci za tovrstno kaznivo dejanje 18 ovadb zavrgli, 
vložili osem obtožnih aktov (štiri obtožne predloge, eno neposredno obtožnico in tri obtožbe 
po preiskavi) ter prejeli eno obsodilno in eno oprostilno sodbo. V letu 2015 so zavrgli 
kazenske ovadbe za 22 dejanj, vložili štiri obtožne akte (tri obtožne predloge in eno obtožbo 
po preiskavi) in prejeli eno obsodilno sodbo.  
 
Pri tovrstnih kaznivih dejanjih gre pretežno za kazniva dejanja zaposlenih v gospodarskih 
družbah z dostopom do gotovine in premičnih stvari, ki so jim zaupane v zvezi z delom. 
Vsebina teh kaznivih dejanj je raznovrstna. Gre za različne načine nezakonitega oziroma 
neupravičenega razpolaganja z denarnimi sredstvi delodajalca za osebne potrebe oziroma v 
korist pogodbenih strank, nepooblaščeni dvigi sredstev s transakcijskega računa delodajalca 
in njihova prilastitev, uporaba delodajalčeve plačilne kartice za lastne potrebe in točenje 
goriva z delodajalčevo plačilno kartico, prilaščanje artiklov, ki jih storilci prevažajo v okviru 
svoje dejavnosti, storilci z dostopom do gotovine si prilastijo dnevne izkupičke, upravitelji 
večstanovanjskih stavb si prilastijo sredstva rezervnega sklada, najemniki si prilastijo 
predmete iz najetih prostorov ter osebe, ki jim preneha delovno razmerje, ne vrnejo npr. 
računalnikov ali mobilnih telefonov delodajalca, zaznan pa je bil tudi primer prilastitve 
sredstev društva. 
 
Kazenske ovadbe v nekaterih primerih izvirajo iz skrhanih odnosov med delavci in delodajalci, 
ki jim delodajalci ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi očitajo, da so si prisvojili posamezne 
predmete. V teh primerih je težko ugotoviti utemeljen sum, če delodajalci niso redno 
opravljali inventur, za razpolaganje z blagom pa so bili poleg obdolženca pooblaščeni še drugi 
zaposleni ter drugih obremenilnih dokazov pa v zadevah ni na razpolago. Kazenske ovadbe 
navadno obsegajo več očitkov, ki pa očitno kažejo na kršitve pogodbe o zaposlitvi oziroma 
delovnopravne zakonodaje in bi lahko bile podlaga zgolj za ugotavljanje disciplinske 
odgovornosti delavca.  
  
Kaznivo dejanje oškodovanje upnikov iz 234. člena KZ oziroma 227. člena KZ-1 predstavlja 
naslednjo večjo skupino kaznivih dejanj, ki jih obravnavajo tožilstva. Tožilstva so v letu 2016 
za tovrstno kaznivo dejanje prejela ovadbe za 155 dejanj zoper fizične osebe, skupaj z 285 
ovadbami iz prejšnjih obdobij pa obravnavala ovadbe za 440 kaznivih dejanj. Primerjava z 
letom 2015 pokaže zmanjšanje, saj je bilo takrat prejetih 183 ovadb, skupaj s prenesenimi 
(267) pa obravnavanih 450 ovadb. Za pravne osebe je bilo prejetih ovadb za 45 kaznivih 
dejanj in skupaj s 103 ovadbami iz prejšnjih obdobij obravnavanih 148 kaznivih dejanj 
Državni tožilci so v letu poročanja za tovrstna kazniva dejanja za fizične osebe 126 kazenskih 
ovadb zavrgli, vložili 57 obtožnih aktov (štiri neposredne obtožnice, 53 obtožnic po opravljeni 
preiskavi). Vložili so 79 zahtev za preiskavo in prejeli 19 obsodilnih sodb, šest oprostilnih in 
dve zavrnilni. Za pravne osebe so 47 ovadb zavrgli, vložili 21 zahtev za preiskavo in osem 
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obtožnih aktov (tri obtožnice po preiskavi in pet neposrednih obtožnic). Prejeli so dve 
obsodilni sodbi.  
Gibanje obsega teh zadev je na različnih tožilstvih različno. Eno izmed tožilstev, ki je zaznalo 
upad števila zadev, je kot razlog navedlo zmanjšanje stečajev v obdobju poročanja, kar je 
sprejemljiva razlaga. Sicer pa so pojavne oblike tega kaznivega dejanja različne in se kažejo 
predvsem v prenosih premoženja na druge (povezane) družbe, dajanju prednosti poplačila 
nekaterim upnikom in sklepanje lažnih pogodb. Nekatera tožilstva poročajo o znatnem 
oškodovanju upnikov v zneskih 700.000 in 930.498 evrov. 
 
Med zatajitve davčnih in drugih finančnih obveznosti spadajo kaznivo dejanje davčne zatajitve 
iz 254. člena KZ in 249. člena KZ-1 ter kaznivo dejanje goljufije na škodo EU iz 229. člena KZ-
1, kot je to opredeljeno v predpisani tabeli (44a). Državna tožilstva so v letu 2016 prejela v 
obravnavanje 215 ovadb zoper fizične osebe zaradi suma storitve tovrstnih kaznivih dejanj. 
Vseh zadev v delu iz tega segmenta,je bilo 478, kajti obravnavanih je bilo še 263 ovadb iz 
prejšnjega obdobja. Tako kljub porastu novih zadev v letu 2016 za 60 odstotkov, (v letu 2015 
je bilo prejetih 134 ovadb), se skupno število obravnavnih zadev, ki je bilo v letu pred letom 
poročanja 505, ni povečalo. Za pravne osebe so tožilstva prejela 58 ovadb in skupaj s 119 
ovadbami iz prejšnjega obdobja, obravnavala 177 ovadb. Število novih ovadb je ostalo na 
enakem nivoju, saj je bilo v letu 2015 prejetih 56 ovadb. Skupaj se je obseg obravnavanja 
nekoliko povečal, kajti v letu 2015 je bilo obravnavanih 158 ovadb. Za tovrstna kazniva 
dejanja so državni tožilci za 117 dejanj kazenske ovadbe zoper fizične osebe zavrgli, vložili so 
85 obtožnih aktov (79 obtožb po preiskavi, šest obtožnih predlogov), za 97 dejanj zahtevali 
preiskavo in prejeli 28 obsodilnih sodb, pet oprostilnih in tri zavrnilne sodbe. Za pravne osebe 
so zavrgli 46 ovadb, vložili 11 obtožnih aktov (en obtožni predlog in deset obtožnic po 
opravljeni kazenski preiskavi). Prejeli so še tri obsodilne in po eno oprostilno in zavrnilno 
sodbo. 
 
V letu 2016 se je število novih ovadb zelo povečalo, vendar se skupno število obravnavanih 
kaznivh dejanj ni dosti spremenilo. Učinek spremenjene zakonodaje se šele pričakuje. Za 
kazniva dejanja davčne zatajitve je namreč značilno, da se večinoma odkrivajo šele nekaj let 
po njihovi izvršitvi. Pričakovati je, da se bo število kazenskih ovadb za kaznivo dejanje davčno 
zatajitev v prihodnje povečalo. V letu 2015 je začela veljati sprememba kazenskega zakonika, 
in sicer od 20.10.2015 velja KZ-1C, s katero je bil spremenjen 249. člen KZ-1. Po 
spremenjenem kazenskem zakonu gre za kaznivo dejanje, če se v obdobju največ 12 
zaporednih mesecev ne glede na vrsto davka utaji davek v višini vsaj 50.000 evrov (seštevek 
različnih utajenih davkov). S to spremembo, ki se v praksi v kazenskih ovadbah v letu 2016 
še ni odrazila na vseh tožilstvih, bo zajem davčnih zatajitev vsekakor večji. V primerih, ki 
bodo nastali po uveljavitvi te spremembe, ne bo več veljala dosedanja sodna praksa, ko se 
mesečni zavezanec za DDV, ki vsak mesec utaji za 50.000 evrov davka, šteje odgovornega le 
za davčni prekršek. 
 
Pri kaznivih dejanjih davčne zatajitve po 249. členu KZ-1 storilci finančni upravi predložijo 
lažne podatke ali ne preložijo podatkov oziroma na drug način preslepijo davčni organ in se s 
tem izognejo plačilu predpisanih davčnih obveznosti ter tako oškodujejo državni proračun. 
Gre za različne vrste davkov, ki jih storilci zatajijo. Najpogosteje zatajujejo davek na dodano 
vrednost (DDV), davek od dohodka pravnih oseb oziroma davek na dohodek iz dejavnosti. 
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Zaznane so tipične oblike izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj, in sicer gre pri davku na 
dodano vrednost pogosto za uveljavljanje vračila vstopnega DDV na podlagi prikazovanja 
fiktivnih poslov, pri davku od dohodka pravnih oseb pa za lažno prikazovanje stroškov, ki ta 
dohodek zmanjšujejo in s tem tudi davčno obveznost. Značilnost teh dejanj je tudi, da gre za 
storilce iz prezadolženih družb, ki niso sposobne plačati davkov oziroma poslujejo tako, da si 
denar, ki bi ga morali odvesti v proračun, prisvajajo z dvigi gotovine. Posebne značilnost 
odražajo tudi krajevne razmere na območju posameznih tožilstev. Obmejna tožilstva se 
srečujejo z dejanji tujcev, ki ustanovljeno družbo v Sloveniji uporabljajo za prikazovanje 
tranzita blaga s ponarejeno dokumentacijo in se na ta način izogibajo davčnim obveznostim. 
Nekaj storilcev je tujcev kot samostojnih podjetnikov ali lastnikov gospodarskih družb, ki 
poslujejo krajši čas v Sloveniji, nato pa odidejo iz države, ne da bi plačali davke. Pogosto se v 
povezavi z navedenimi kaznivimi dejanji pojavljata tudi kaznivo dejanje ponareditev ali 
uničenje poslovnih listin po 235. členu KZ-1 in kaznivo dejanje ponarejanja listin po 251. 
členu KZ-1. Odkrivanje in dokazovanje navedenih kaznivih dejanj dodatno otežuje tudi 
okoliščina, da zavezanci pogosto ne vodijo dokumentacije o svoji dejavnosti oziroma le-to 
prikrivajo ali pa jo celo uničijo. 
 
Na podlagi javnih podatkov FURS glede davčnih dolgov in neplačnikov nekateri tožilci 
ocenjujejo, da bi bilo pričakovati večje število podanih in posledično obravnavanih ovadb za 
kazniva dejanja zatajitve davčnih in finančnih obveznosti in ponareditve ali uničenja poslovnih 
listin. Naznanitelji teh dejanj so FURS, ki ima pravzaprav edini uvid v področje javnih 
finančnih obveznosti, in organi ministrstev, ki preverjajo zakonito porabo dodeljenih evropskih 
sredstev. Praksa na nekaterih tožilstvih kaže, da se finančne uprave praktično ne odločajo za 
podajanje kazenskih ovadb, četudi je izkazano, da je zlasti v spornih primerih poslovanja 
(zlorab) stalnica, da ni poslovne in finančne dokumentacije. Ovadbe FURS so sicer 
podkrepljene z dokumentacijo, ki jo pridobivajo v svojih postopkih, zato je zavrženj zaradi 
pomanjkanja dokazov malo, več pa je teh odločitev zaradi nedosežene višine praga 
kaznivosti. Do zavrženj kazenskih ovadb zaradi davčne zatajitve prihaja tudi v primeru, ko 
FURS ugotovi utajen davek za obdobje več let kot nepojasnjen prirast premoženja, pri tem pa 
iz razumljivih razlogov ne more ugotoviti, koliko od skupno utajenega davka je bilo utajenega 
v posameznem davčnem obdobju. Posledica takih davčnih utaj oziroma ovadb je, da jih mora 
tožilstvo, ker ni moč konkretizirati višine utajenega davka v določenem davčnem obdobju, 
zavreči. 
 
Naslednje pomembnejše kaznivo dejanje je kaznivo dejanje pranje denarja iz 252. člena KZ 
oziroma 245. člena KZ-1. Za tovrstna kazniva dejanja so tožilstva v letu 2016 prejela zoper 
fizične osebe 90 ovadb. Gre za 26 odstotkov zmanjšanje, saj so v letu prej tožilstva prejela 
122 ovadb. Skupaj z ovadbami iz prejšnjih obdobij so obravnavala 242 ovadb. V letu 
poročanja je prišlo do 12 odstotkov zmanjšanja skupnega števila obravnavanih ovadb, saj so 
tožilstva v letu pred tem obravnavala 275 ovadb. Zoper pravne osebe so bile prejete štiri 
ovadbe, skupaj z eno ovadbo iz prejšnjih obdobij so imeli tožilci v delu pet zadev, kar je 
znatno zmanjšanje glede na leto pred tem, ko je bilo prejetih zoper pravne osebe 11 ovadb, 
skupaj pa je bilo obravnavanih 42 ovadb. Za kaznivo dejanje pranje denarja so tožilci v letu 
2016 za 86 kaznivih dejanj ovadbe zavrgli, vložili 55 obtožnih aktov (tri neposredne obtožnice 
in 52 obtožnic po opravljeni kazenski preiskavi, vložili 61 zahtev za preiskavo ter prejeli 16 
obsodilnih sodb, 13 oprostilnih in 22 zavrnilnih sodb. Število obtožnih aktov se je v letu 
poročanja zmanjšalo s 74 na 61, prav tako pa število obsodilnih sodb z 32 na 16. Povečalo se 
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je tudi število zavrženih kazenskih ovadb s 64 na 86, čeprav je 35 odstotkov zavrženih 
kazenskih ovadb še vedno majhen glede na odstotek zavrženj za vsa kaziva dejanja, ki znaša 
60 odstotkov.  
 
Tožilstvo, ki deluje na obmejnem območju tudi letos poroča o postopkih, ki se nanašajo na 
prenakazila denarja iz sosednje države. Gre za prenakazila na bančne račune družb, ki jih 
ustanavljajo na našem ozemlju tuji državljani. Na bančni račun takšne družbe nakazujejo 
domnevno umazan denar in ga nato v gotovini dvignejo, ali prenakažejo ponovno na razne 
račune družb v tujini kot plačila računov in s prirejeno dokumentacijo izkazujejo največkrat 
neobstoječe poslovne dogodke. V zvezi s temi dejanji je potrebno opozoriti na težavno 
oziroma dolgotrajno preverjanje, ali so bili ti osumljenci v tujini že obsojeni oziroma 
obravnavani za predhodno kaznivo dejanje, kar naj bi bilo menda posledica necentralizirane 
evidence kazenskih postopkov. Zaradi tega se lahko obravnavanje takih dejanj zavleče za 
leta. 
 
Kot predhodna dejanja, pri katerih je bil na nelegalen način pridobljen denar, ki ga potem 
storilci perejo, so bila zaznana različna kazniva dejanja. Obravnavan je bil primer, ko sta 
storilca denar, ki sta ga pridobila s kaznivimi dejanji oderuštva po 214. členu KZ-1, uporabila 
pri svoji dejavnosti posojanja denarja, hranila v sefih banke, eden izmed osumljenih pa naj bi 
denar uporabil tudi pri gradnji hiše. Primer, ko je obdolženec z ostalimi soobdolženci ukradel 
bančno kartico, s katero so potem dvigovali denar na bankomatih, izvor denarja, za katerega 
je vedel, da je bil pridobljen s kaznivim dejanjem, prikril tako, da je v funkciji samostojnega 
podjetnika izpolnil neko dobavnico ter račun za artikle, ki naj bi jih dobavil neki osebi. 
Naslednji primer je kaznivo dejanje obdolženca, ki je z denarjem, pridobljenim s kaznivim 
dejanjem davčne zatajitve po prvem odstavku 249. člena KZ-1, razpolagal tako, da je prikril 
njegov izvor in ga je uporabil pri gospodarski dejavnosti samostojnega podjetnika za nabavo 
novih in rabljenih motornih vozil pri dobaviteljih iz drugih držav članic EU.  
 
Povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim gospodarjenjem, so gospodarska kazniva dejanja 
iz členov232 in 233 KZ ter iz 226. člena KZ-1. Za tovrstna kazniva dejanja so tožilstva v letu 
2016 prejela kazenske ovadbe za 86 dejanj in skupaj s 160 ovadbami iz prejšnjega obdobja 
obravnavala ovadbe za 246 kaznivih dejanj. V letu prej so tožilstva prejela kazenske ovadbe 
za 91 dejanj in s 121 ovadbami iz prejšnjega obdobja obravnavala ovadbe za 212 dejanj. Za 
pravne osebe je bilo obravnavanih osem ovadb in skupaj s 23 ovadbami iz preteklih obdobij 
31. V letu prej je bilo za kazniva dejanja pravnih oseb obravnavno več ovadb, 19 prejetih na 
novo in 26 iz prejšnjih obdobij, torej 45. Za 57 kaznivih dejanj fizičnih oseb so državni tožilci 
ovadbe zavrgli, za tri dejanja vložili obtožni akt (obtožnice po opravljeni preiskavi), vložili 19 
zahtev za preiskavo in prejeli eno obsodilno sodbo. Za pravne osebe je bilo zavrženih ovadb 
za 11 kaznivih dejanj, vložena ena in vložena ena zahteva za preiskavo. Opravljeno delo v 
letu pred tem v 2015 je obsegalo za fizične osebe 41 zavrženih ovadb, za dve dejanji je bil 
vložen obtožni akt (obtožnici po preiskavi), za 17 dejanj zahteva za preiskavo, tožilci pa so 
prejeli tri obsodilne sobe. Za pravne osebe je bilo zavrženih 13 ovadb, vložena obtožnica po 
preiskavi in dve zahtevi za preiskavo. 
 
Pri tem kaznivem dejanju gre lahko prav tako za različne načine izvrševanja. Obravnavan je 
bil npr. primer, ko sta storilca neupravičeno pridobila visoko subvencijo za zaposlovanje 
delavcev, nato podjetje spravila v stečaj zato, da bi se izognila plačilu plač, plačilu regresa in 
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odpravnin več delavcem, kar se je tudi zgodilo. Pri teh dejanjih je potrebna zadostna 
dokumentacija, ki podpira dokazovanje naklepa za stečaj družbe. Največkrat je potrebno 
pridobivati tudi izvedenska mnenja v zvezi s tem, ali očitana ravnanja obdolženca dejansko 
povzročila stečaj, oziroma bi do stečaja prišlo ne glede na očitana ravnanja. 
 
Med korupcijska kazniva dejanja na področju gospodarskega kriminala spadata kaznivo 
dejanje nedovoljeno prejemanje daril po 247. členu KZ in 241. členu KZ-1 ter kaznivo dejanje 
nedovoljenega dajanja daril po 248. členu KZ in 242. členu KZ-1. Za kaznivo dejanje 
nedovoljenega dajanja daril je bilo prejetih ovadb za 24 kaznivih dejanj, tožilci pa so jih 
skupaj s 32 kaznivimi dejanji iz prejšnjih obdobij obravnavali 56. V letu 2016 so na novo 
tožilci prejeli v delo povsem enako število zadev ko v letu 2015, to je 24, vendar je bilo 
skupno število , zaradi ovadb iz prejšnjih obdobij večje. To je v letu 2015 znašalo 38, v letu 
2016 pa 56. Za pravne osebe letu poročanja ni bilo prejetih ovadb. Iz prejšnjega obdobja je 
bilo obravnavnih pet ovadb. Državni tožilci so v letu 2016 za 21 kaznivih dejanj ovadbe 
zavrgli, vložili so tri štiri obtožne akte (obtožnice po opravljeni kazenski preiskavi) in 19 
zahtev za preiskavo ter prejeli dve obsodilne sodbe. Za pravne osebe so eno kazensko 
ovadbo zavrgli in vložili štiri zahteve za preiskavo. V primerjavi z letom prej so bile tožilske 
aktivnosti v letu poročanja nekoliko drugačne pa tudi obsežnejše. Državni tožilci so v letu 
2015 za devet kaznivih dejanj ovadbe zavrgli, vložili so štiri obtožne akte (obtožnice po 
opravljeni kazenski preiskavi), vložili štiri zahteve za preiskavo in prejeli 13 obsodilnih sodb. 
Za kazniva dejanja pravnih oseb so eno kazensko ovadbo zavrgli in prejeli tri obsodilne 
sodbe. Za kaznivo dejanje nedovoljeno sprejemanja daril je bilo v letu 2016 na novo podanih 
38 ovadb, tožilci pa so skupaj z 29 ovadbami iz prejšnjega obdobja obravnavali 67 kaznivih 
dejanj. Število prejetih in obravnavanih ovadb je večje kot v preteklem obdobju, ko je so bile 
prejete ovadbe za 17 kaznivih dejanj, skupno število obravnavanih pa je bilo 34, torej manjše 
kot v letu poročanja. Za pravne osebe ni bilo novih ovadb, je pa bila obravnavana ena ovadb 
iz preteklega obdobja. Državni tožilci so za 23 dejanj zoper fizične osebe ovadbe zavrgli, za 
dve vložili obtožni akt po preiskavi, vložili 35 zahtev za preiskavo in prejeli dve obsodilni 
sodbi. Za kazniva dejanja pravnih oseb bila ena ovadba zavržena. V letu 2015 so bile 
zavržene ovadbe za deset dejanj, vloženih je bilo šest obtožnih aktov (ena neposredna 
obtožnica in pet obtožnic po opravljeni preiskavi), podali so eno zahtevo za preiskavo in 
prejete so bile tri obsodilne sodbe. Glede pravnih oseb pa so bile tri ovadbe zavržene. Za 
kaznivo dejanje nedovoljeno sprejemanje daril je bilo v letu 2016, na novo podanih 38 ovadb, 
tožilci pa so skupaj z 29 ovadbami iz prejšnjega obdobja obravnavali 67 kaznivih dejanj. 
Število prejetih in obravnavanih ovadb je večje kot v preteklem obdobju, ko je bilo prejetih 
ovadb za 17 kaznivih dejanj, skupno število obravnavanih pa je bilo 34, torej manjše kot v 
letu poročanja. Za pravne osebe ni bilo novih ovadb, je pa bila obravnavana ena ovadb iz 
preteklega obdobja. Državni tožilci so za 23 dejanj zoper fizične osebe ovadbe zavrgli, za dve 
vložili obtožni akt po preiskavi, vložili 35 zahtev za preiskavo in prejeli dve obsodilni sodbi. Za 
kazniva dejanja pravnih oseb bila ena ovadba zavržena. V letu 2015 so bile zavržene ovadbe 
za deset dejanj, vloženih je bilo šest obtožnih aktov (ena neposredna obtožnica in pet 
obtožnic po opravljeni preiskavi), podali so eno zahtevo za preiskavo in prejete so bile tri 
obsodilne sodbe. Glede pravnih oseb pa so bile tri ovadbe zavržene.  
 
Razlog za nastanek tovrstne kriminalitete je predvsem premoženjski interes odločujočih oseb, 
ki niso zadovoljne z materialnim stanjem na podlagi njihovega rednega dela, zaradi česar v 
iskanju načinov za povečanje svojega premoženja prestopijo meje dovoljenega. 
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Preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti je kot kaznivo dejanje opredeljeno v 
235. členu KZ in 230. členu KZ-1. Za tovrstno kaznivo dejanje so tožilstva v letu 2016 
obravnavala prejete kazenske ovadbe za 39 kaznivih dejanj in skupaj s 77 ovadbami iz 
prejšnjega obdobja obravnavala 116 kaznivih dejanj. Leto prej je bilo prejetih ovadb za 23 
dejanj, torej manj, skupaj z 78 ovadbami iz prejšnjega obdobja pa obravnavanih 106 dejanj. 
Pravne osebe so bile v letu 2016 ovadene za devet dejanj, skupaj s 23 ovadbami iz 
prejšnjega obdobja je bilo obravnavanih 32 kaznivih dejanj. V primerjavi z letom 2015 je bil v 
letu poročanja pri pravnih osebah obseg obravnavanih zadev nekoliko večji, saj je bilo v tem 
letu skupaj obravnavanih kazenskih ovadb za 30 kaznivih dejanj. Glede tega kaznivega 
dejanja so državni tožilci v letu 2016 za kazniva dejanja fizičnih oseb 37 ovadb zavrgli, vložili 
19 obtožnih aktov (16 obtožnih predlogov in eno neposredno obtožnico ter dve obtožbi po 
preiskavi), vložili osem zahtev za preiskavo in prejeli šest obsodilnih sodb ter dve oprostilni 
sodbi. Za kazniva dejanja pravnih oseb so bile zavržene ovadbe za deset kaznivih dejanj, 
vloženi trije obtožni akti (en obtožni predlog, dve obtožbi po preiskavi) in vložene štiri zahteve 
za preiskavo. V letu 2015 je bil obseg opravljenega dela nekoliko manjši, saj je bilo 24 ovadb 
zavrženih, vloženih devet obtožnih aktov (sedem obtožnih predlogov in dve neposredni 
obtožnici), tri zahteve za preiskavo, prejete pa so bile tri obsodilne in dve oprostilni sodbi. Za 
pravne osebe je bilo sedem ovadb zavrženih, vložen en obtožni akt (obtožni predlog), ena 
zahteva za preiskavo ter prejeti ena oprostilna in ena zavrnilna sodba. 
 
Vse zadeve se nanašajo na pridobitev sredstev za sofinanciranje oziroma subvencij iz 
proračuna RS in sredstev EU ter na neupravičeno pridobitev posojil. Očitano kaznivo dejanje 
je navadno združeno z očitkom storitve kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih 
listin po prvem in drugem odstavku 235. člena KZ-1. 
 
Izvršitvene oblike so različne, gre lahko za predložitev neresničnih podatkov o premoženju 
gospodarske družbe pri banki in pridobitev posojil za opravljanje gospodarske dejavnosti, 
čeprav posojilojemalec ne izpolnjuje pogojev za pridobitev posojila, neupravičeno pridobitev 
subvencije delodajalca za zaposlitev novih delavcev, itd. 
 
Za kaznivo dejanje zlorabe notranje informacije iz 243. člena KZ in 238. člena KZ-1 so bile v 
letu 2016 prejete ovadbe za 25 kaznivih dejanj in skupaj s 16 ovadbami iz prejšnjega obdobja 
obravnavane ovadbe za 41 kaznivih dejanj. To je znatno več kot v letu 2015, ko je bilo 
prejetih 18 ovadb in skupaj z dvema iz prejšnjega obdobja obravnavane ovadbe za 20 
kaznivih dejanj. Za pravne osebe je bila vložena nova kazenska ovadba za eno dejanje in 
skupaj s tremi iz prejšnjega obdobja obravnavana štiri dejanja. Aktivnosti državnih tožilcev pri 
pregonu fizičnih oseb v letu 2016 niso izkazane, prejeta pa je bila ena obsodilna sodba. Tudi 
glede obravnavanja pravnih oseb aktivnosti pregona niso izkazane enako kot v prejšnjem 
obdobju poročanja. Državni tožilci so v letu 2015 za fizične osebe štiri ovadbe zavrgli, v tem 
letu pa prejeli eno obsodilno sodbo. 
 
Za preslepitev kupcev iz 237. člena KZ in 232. člena KZ-1 so tožilstva obravnavala 13 kaznivih 
dejanj, skupaj z 12 ovadbami iz prejšnjega obdobja pa ovadbe za 25 kaznivih dejanj, kar je 
več kot v letu 2015, ko je bilo obravnavanih ovadb za devet kaznivih dejanj in skupaj s 13 
ovadbami iz prejšnjega obdobja ovadbe za 22 kaznivih dejanj. Za kazniva dejanja pravnih 
oseb je bilo obravnavano skupaj 6 kaznivih dejanj, ena na novo prejeta ovadba in pet iz 
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prejšnjega obdobja. To je manj kot v letu 2015, ko je bilo obravnavanih skupaj osem kaznivih 
dejanj, tri ovadbe iz tega leta in pet iz prejšnjega obdobja poročanja. Državni tožilci so v letu 
2016 zavrgli za fizične sebe ovadbe za deset kaznivih dejanj, za pravne osebe pa kazenske 
ovadbe za deset kaznivih dejanj. Za štiri fizične osebe so vložili štiri obtožne predloge in 
prejeli eno obsodilno sodbo. V letu pred tem pa so tožilci za kazniva dejanja fizičnih oseb 
deset ovadb zavrgli, za pravne osebe pa so zavrgli ovadbo za eno kaznivo dejanje. Drugih 
aktivnosti ni bilo.  
 
Kot primer lahko navedemo, da sta bili na enem izmed tožilstev obravnavani dve osebi, ki sta 
preslepili kupce tako, da sta v večjem obsegu oglaševali na spletu in nato prodajali sončna 
očala z oznako znane blagovne znamke. Očala sta pošiljali kupcem po pošti, čeprav sta 
vedeli, da gre za ponaredke, ki niso bili enake kakovosti kot originali. 
 
Kaznivo dejanje organiziranje denarnih verig in nedovoljeno prirejanje iger na srečo iz 234.b 
člena KZ 212. člena KZ-1 prištevamo med kazniva dejanja gospodarskega kriminala. V letu 
2016 so bile obravnavane tri ovadbe, prejete za ta kazniva dejanja, skupaj z tremi iz 
prejšnjega obdobja pa je bilo obravnavanih šest ovadb. V letu pred tem so bile skupaj 
obravnavane ovadbe za 18 kaznivih dejanj, od tega devet prejetih na novo in devet iz 
preteklega obdobja. Za kazniva dejanja pravnih oseb ni bilo na novo prejetih ovadb in niti 
obravnavanih iz prejšnjega obdobja. Torej je prišlo do znatnega upada obravnavanja 
tovrstnih kaznivih dejanj. Tožilci so za kazniva dejanja fizičnih oseb vložili dva obtožna akta 
(obtožbi po preiskavi) in 52 zahtev za preiskavo. Za pravne osebe aktivnosti niso izkazane. V 
letu prej so 13 ovadb zavrgli, vložili štiri obtožne akte (obtožbe po preiskavi), vložili dve 
zahtevi za preiskavo. Za pravne osebe pa so štiri ovadbe zavrgli. 
 
Tožilstva so v letu 2016 obravnavala tudi eno ovadbo za kaznivo dejane zlorabe trga 
finančnih inštrumentov iz 239. člena KZ-1 zoper fizično osebo in skupaj z eno ovadbo iz 
prejšnjega obdobje dve ovadbi. Za pravne osebe novih ovadb ni bilo, bili pa sta obravnavani 
dve kaznivi dejanji iz prejšnjega obdobja poročanja. Tožilci so eno ovadbo za fizično osebo 
zavrgli, za pravno osebo pa dve, medtem ko za leto prej tožilske aktivnosti niso izkazane 
aktivnosti niso izkazane. 
 
Za kaznivo dejanje preslepitve pri poslovanju z vrednostnimi papirji iz 236. člena KZ in 231. 
člena KZ-1 so bile prejete ovadbe za sedem kaznivih dejanj in skupaj s štirimi dejanji iz 
predhodnega obrobja v reševanju 11 kaznivih dejanj, kar je več kot v letu prej, ko so 
obravnavali skupaj dve ovadbi. Za pravne osebe v letu poročanja ni bilo ovadb, obravnavane 
pa sta bili dve ovadbi iz prejšnjega obdobja. V letu 2014 za pravne osebe ni bilo ovadb. Za 
fizične osebe in pravne osebe so bile zavržene tri ovadbe. Druge aktivnosti niso izkazane.  
 
Državna tožilstva v Republiki Sloveniji odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj 
posvečajo posebno pozornost in veliko dela. Za izboljšanje dela na tem področju so bili že 
sprejeti ukrepi, ki jim je potrebno slediti v prihodnosti. K temu jih zavezuje na podlagi ZDT-1 
sprejeta Politika pregona, ki uvršča kazniva dejanja gospodarske kriminalitete med zadeve, ki 
jih je potrebno reševati prednostno. ZDT-1 daje izključno stvarno pristojnost za obravnavanje 
hujših gospodarskih kaznivih dejanj in korupcije SDT RS, kar predstavlja boljše možnosti za 
kvalitetno delo na tovrstnih zadevah. Tudi nekatere določbe ZKP narekujejo hitro delo s 
tovrstnimi zadevami. Prav tako ta zakon ustvarja pogoje za bolj kvalitetno delo s temi primeri, 
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saj v določbah o usmerjanju policije in sodelovanju z drugimi organi predstavlja osnovo za 
ustanovitev in delovanje specializiranih preiskovalnih skupin, pri čemer podzakonski akt – 
uredba o sodelovanju med tožilstvom, policijo in drugimi organi za dejanja iz izključne 
pristojnosti SDT RS določa obvezno sodelovanje državnega tožilca in policije pri teh zadevah 
že v predkazenskem postopku. Tožilci vezani na zakonsko postavljene roke pri uporabi 
prikritih preiskovalnih ukrepov (pri teh ukrepih je sodelovanje tožilca obvezno) in v postopkih 
za uporabo začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem protipravno pridobljene 
premoženjske koristi. 
 
Delo z zadevami gospodarskega kriminala je na tožilstvih organizirano tako, da imajo 
posamezna tožilstva organizirane posebne oddelke za pregon gospodarskega kriminala 
(Ljubljana, Murska sobota, Krško, Novo Mesto, Kranj, Maribor, Celje, SDT RS) ali pa so z 
letnim razporedom dela za delo na teh zadevah določeni tožilci in strokovni sodelavci, ki so 
specializirani za to področje. SDT RS ima za to področje celo dva oddelka in sicer gospodarski 
oddelek in oddelek za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj. Ti oddelki so tudi kadrovsko 
okrepljeni. Taka organiziranost omogoča boljši pregled nad zadevami in bolj strokovno delo. 
Državna tožilstva so dolžna spremljati pravočasnost dela na zadevah gospodarskega 
kriminala. 
  
Sama tožilstva ugotavljajo, da v velikem številu zadev, tudi gospodarskega kriminala, delo 
poteka prepočasi in da traja celo več let, da pride do rezultata v postopku. Kot razloge za 
počasno obravnavanje navajajo kompleksnost in zahtevnost ter obsežnosti zadev, težave pri 
mednarodni pravni pomoči v zadevah z mednarodnim elementom, nedosegljivosti obdolženih 
sodišču, uporabo pravnih sredstev v postopku, kadar je s strani obrambe izvršena z 
namenom zavlačevanja postopka (predlogi za izločitev dokazov, predlogi za izločitev 
sodnikov, pritožbe zoper sklepe o uvedbi preiskave, pritožbe in vrnitev v obravnavanja na 
prvo stopnjo, itd.). 
 
Pregled starejših zadev od deset let, s področja gospodarskega kriminala, je pokazal, da so 
bile na tožilstvih v letu 2016 kot nerešene v postopku ugotovljene štiri zadeve (tri na ODT v 
Kopru in ena na ODT v Novi Gorici). Dve zadevi sta še v obravnavanju pred sodiščem, ker je 
v pritožbenem postopku sodišče druge stopnje sodbi razveljavilo in ju vrnilo 
prvostopenjskemu sodišču v novo obravnavanje, ena zadeva je delno zaključena, delno pa se 
postopek ne more nadaljevati, ker istočasno poteka drug kazenski postopek zaradi uničenja 
dokumentacije, ki še ni končan, ena zadeva pa je v letu poročanja zastarala in tožilstvo je 
obtožbo umaknilo. 
 
Tožilstva so dolžna poročati o obravnavanju desetih najstarejših zadev. Pregled je pokazal, da 
so med njimi tudi na zadeve gospodarskega kriminala. Število starih gospodarskih zadev, ki 
se pred različnimi organi dolgo obravnavajo, tudi več let, je znatno, na nekaterih tožilstvih več 
kot polovica. Pogled ni pokazal, da bi tožilstva odločilno prispevala k dolgemu reševanju, da v 
pretežni meri upoštevajo devetdesetdnevni rok za reševanje na tožilstvu. Zadeve se v veliko 
primerih dolgo rešujejo že na policiji v predkazenskem postopku in nato na sodišču v fazi 
preiskave in sojenja. V nekaterih zadevah kljub dolgotrajnosti obravnavanja postopek poteka, 
v drugih zadevah pa tožilci ugotavljajo neažurnost pri delu drugih organov. Glede teh zadev 
tožilci uporabijo ukrepe za pospešitev reševanja in sicer urgence policiji za hitrejšo rešitev 
zadeve, urgence sodišču za hitrejše postopanje v zadevi, predlog sodišču za prednostno 
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obravnavo zadeve. S pristojnimi v policiji se pogosto sestanejo in obravnavajo razloge za 
počasno reševanje ter predloge za pospešitev 
 
Državni tožilci se prizadevajo na več področjih obravnavanja gospodarskih kaznivih dejanj 
izboljšati svoje delo. Za dvig strokovnosti in vzpostavitev enotne prakse na državnem nivoju 
deluje Davčna sekcija. Zaradi sodelovanja z drugimi organi pri obravnavi davčnih zatajitev je 
vzpostavljena mreža državnih tožilcev na vseh tožilstvih, ki bo delovala tudi v prihodnje. VDT 
RS sproti, vsakih šest mesecev, spremlja delo na področju obravnavanja kazenskih ovadb 
zaradi kaznivega dejanja pranja denarja. Povezano je z Uradom za preprečevanje pranja 
denarja RS, to področje pa ocenjuje odbor pri Svetu Evrope MONEYVAL, s katerim VDT RS 
aktivno sodeluje. VDT RS sodeluje tudi z Komisijo za preprečevanje korupcije in je bilo v letu 
2016 aktivno vključeno izpolnjevanje priporočil GRECO ter ocenjevanje OECDE glede 
implementacije Konvencije o podkupovanju tujih javnih uslužbencev. Zaradi izboljšanja 
strokovnosti dela vrhovni državni tožilci vlagajo zahteve za varstvo zakonitosti na Vrhovno 
sodišče RS. 

7.2.2 KORUPCIJSKA KRIMINALITETA 

V skupino korupcijskih kaznivih dejanj spadajo: nedovoljeno sprejemanje daril po 241. členu 
KZ-1 (247. člen KZ), nedovoljeno dajanje daril po 242. členu KZ-1 (248. člen KZ), jemanje 
podkupnine po 261. členu KZ-1 (267. člen KZ), dajanje podkupnine po 262. členu KZ-1 (268. 
člen KZ), sprejemanje daril za nezakonito posredovanje po 263. členu KZ-1 (269. člen KZ) in 
dajanje daril za nezakonito posredovanje po 264. členu KZ-1 (269.a člen KZ). Med ta dejanja 
spadajo še kazniva dejanja kršitev proste presoje volivcev iz 151. člena KZ-1 (162. člen KZ) in 
sprejemanje podkupnine pri volitvah iz 159. člena KZ-1 (168. člen KZ). V letu 2016 se kazniva 
dejanja določena v KZ niso več obravnavala.  
 
Korupcijska kazniva dejanja se, skladno s sprejeto politiko pregona, obravnavajo prednostno. 
ZDT-1 v 192. členu, razen za kaznivi dejanji kršitev proste presoje volivcev iz 151. člena KZ-1 
(162. člen KZ) in sprejemanje podkupnine pri volitvah iz 159. člena KZ-1 (168. člen KZ), 
določa izključno stvarno pristojnost SDT RS za obravnavanje korupcijski kaznivih dejanj. Iz 
poročanja vseh okrožnih državnih tožilstev v Republiki Sloveniji pa lahko razberemo, da so 
tovrstna kazniva dejanja obravnavala tudi okrožna državna tožilstva. Pretežno so druga 
državna tožilstva obravnavala blažje oblike tovrstnih kaznivih dejanj, katerih pregon ne terja 
posebne organiziranosti in usposobljenosti državnih tožilcev ter najvišje ravni učinkovitosti, 
kar ZDT-1 dopušča.  
 
V primerjavi s prejšnjimi leti je v letu 2016 zaznati porast števila prejetih ovadb za tovrstna 
kazniva dejanja. V letu 2016 je tožilstvo prejelo kazenske ovadbe zoper fizične in pravne 
osebe skupno za 197 korupcijskih kaznivih dejanj, kar je za 49 dejanj več kot v letu 2015, ko 
so bile podane ovadbe za 148 kaznivih dejanj. Državni tožilci so v letu 2016 vložili obtožne 
akte zaradi 109 korupcijskih kaznivih dejanj, kar je 74 več kot v letu 2015, ko so vložili 
obtožne akte za 35 kaznivih dejanj. Sodišča so izdala 42 obsodilnih sodb za fizične osebe (v 
letu 2015 jih je bilo 37) in nobeno pravno osebo (v letu 2015 so bile tri). V letu 2016 sta bili 
izdani dve oprostilni sodbi, medtem ko jih v letu pred tem ni bilo, in 22 zavrnilnih, ki jih v letu 
prej ni bilo.  
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Spremenila se je struktura deležev obravnavanih kaznivih dejanj. Največ ovadb zoper 
polnoletne storilce je bilo za kaznivo dejanje sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje 
(52), kar je skladno s opisom vsebinske značilnosti primerov, ki ga je posredovalo SDT RS. 
Sledijo kazniva dejanja nedovoljenega sprejemanja daril (38), jemanja podkupnine (32) in 
dajanja podkupnine (25) ter nedovoljeno dajanje daril (24). Največ obtožnih aktov zoper 
polnoletne storilce je bilo vloženih zaradi kaznivega dejanja jemanja podkupnine, in sicer za 
45 kaznivih dejanj. Pri izrečenih sodbah je bilo največ obsodilnih sodb za kazniva dejanja 
jemanja podkupnine (11), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (10) in dajanje 
daril za nezakonito posredovanje (10). Od skupno 339 ovadb v delu je bilo 108 zavrženih, 
prevladoval je razlog neobstoja utemeljenega suma, da je osumljeni storil naznanjeno 
kaznivo dejanje. Iz prejšnjih let so bile prenesene nerešene kazenske ovadbe za 142 dejanj. 
 
Kot vzrok za nastanek oziroma obstoj tovrstne kriminalitete je v prvi vrsti mogoče navesti 
interes oseb, ki imajo moč odločanja, da si izboljšajo ekonomski status. Takšno pripravljenost 
pa na drugi strani izkoriščajo osebe, ki zase ali za tretjo osebo z dajanjem premoženjskih ali 
nepremoženjskih koristi pridobivajo ugodnosti, do katerih po zakoniti poti sploh ne bi prišle ali 
bi prišle težje. Pogosto so korupciji izpostavljena področja povezana z državo, bodisi, da 
država nastopa kot upravitelj ali odločujoči lastnik (državne banke, telekomunikacijska in 
energetska podjetja v lasti države), bodisi preko proračuna zagotavlja velika denarna sredstva 
za zadovoljevanje določenih nujnih potreb na konkretnih področjih (zdravstvo, energetika, 
železnice), bodisi podeljuje koncesije ali dovoljenja. Tu so skoncentrirana velika sredstva in 
moč odločanja. 
 
V nasprotju s skupnim številom vseh obravnavanih kaznivih dejanj, ki je v letu 2016 ponovno 
upadlo, pa je pri korupcijski kaznivih dejanjih opazen porast novih zadev. Tudi obseg 
obtoževanja se je bistveno povečal. Tretjina kazenskih ovadb, ki so jih državna tožilstva 
obravnavala v letu 2016 (339), je bilo zavrženih (108). Razlog temu je težka dokazljivost 
korupcijskih kaznivih dejanj in podajanje kazenskih ovadb s strani različnih ovaditeljev, brez 
dejanske in pravne osnove za trditev, da so ovadeni storili kaznivo dejanje.  
 
Odkrivanje kaznivih dejanj korupcije je zahtevno, zaradi njihove narave in načina izvrševanja. 
Za uveljavljanje pregona pa mora tožilec razpolagati z dopustnimi in relevantnimi dokazi. 
Korupcijska kazniva dejanja potekajo med udeleženimi subjekti prikrito. SDT RS navaja, da so 
poleg ostalih korupcijskih kaznivih dejanj, obravnavali tudi zlorabe položaja v velikih pravnih 
osebah, kjer so bila in so še akumulirana ogromna finančna sredstva. Tudi pri teh dejanjih je 
šlo za neupravičeno pridobivanje koristi in čeprav ne gre za klasično korupcijo, je tudi 
tovrstna ravnanja mogoče dejansko šteti med oblike korupcije. Pri tovrstnih kaznivih dejanjih 
noben od sodelujočih subjektov nima interesa sodelovati z organi odkrivanja in pregona, saj 
imajo vsi koristi od prepovedanega dejanja. Razen seveda v posebnih situacijah, ko so 
zahteve po podkupovanju tako visoke, da je lahko ogrožen ekonomski položaj določene 
osebe, se zgodi, da ta dejanje prijavi. Kadar oškodovanci ali osebe, od katerih se terja 
podkupnina ali druga korist, sodelujejo s pristojnimi organi, je dokazovanje lažje in postopki 
privedejo do obsodilne sodbe. Še vedno pa je v postopkih odkrivanja in obtoževanja 
najpogostejša in zanesljiva metoda uporaba izsledkov prikritih preiskovalnih ukrepov. 
 
Poleg težavnega odkrivanja in dokazovanja je drug pogosti razlog za zavrženje ovadbe v tem, 
da je pri določenem številu ovaditeljev prisotno prepričanje »vsi so podkupljeni« in zato 
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podajajo kazenske ovadbe zoper različne javne uslužbence ali funkcionarje, pri čemer njihove 
trditve niso podprte niti z dokazi niti indici, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. 
 
Na podlagi poročil okrožnih državnih tožilstev in SDT RS lahko zaključimo, da se je spremenila 
tudi struktura kaznivih dejanj, ki jih obravnavamo. Stanje ni več enako kot v preteklosti, ko 
smo obravnavali pretežno korupcijo nizkega nivoja, situacijsko korupcijo. Obravnavamo skoraj 
vse oblike korupcije, pri čemer t.i. mala korupcija ni prevladujoča, ampak prevladujejo težje 
oblike tovrstnih kaznivih dejanj. SDT RS, ki obravnava težje oblike korupcijskih kaznivih 
dejanj, je namreč v letu 2016 obravnavalo kar 123 tovrstnih kaznivih dejanj, ostala državna 
tožilstva pa skupaj 74. Korupcijo namreč lahko delimo glede na sredine v katerih se pojavlja 
in načine izvrševanja, na korupcijo nizkega nivoja, korupcijo visokega nivoja, izolirano 
situacijsko korupcijo, strukturno korupcijo (dalj časa trajajočo korupcijo) ali na korupcijo 
znotraj javnega sektorja, med javnim in zasebnim sektorjem, med javnim sektorjem in 
politiko, v zasebnem sektorju, med zasebnim sektorjem in politiko, znotraj politike, itd.  
 
Okrožna tožilstva so obravnavala vse vrste kaznivih dejanj, ki so bile pogosto obravnavane 
tudi v preteklosti. Gre za dejanja, ko si posamezniki prizadevajo preprečiti uradno dejanje 
uradni osebi v postopku o prekršku, dejanja korupcije v zvezi z gradnjami, dejanja v upravnih 
enotah, ko gre za izdajo dovoljenj (dovoljenja za bivanje, vozniška dovoljenja), za pospešitev 
postopka v upravni enoti, itd. 
 
Pregled korupcijski zadev je pokazal, da korupcijska kazniva dejanja segajo v vse pore 
družbenega življenja v Republiki Sloveniji. Kot zelo ranljiva so se izkazala področja izvajanja 
javne zdravstvene dejavnosti (npr. nabava materiala, plačevanje za zdravstvene storitve), 
področje javnih naročil v javnem sektorju, ravnanje uslužbencev z javnimi in uradnimi 
pooblastili, izvajanje bančne dejavnosti, poslovanje velikih infrastrukturnih sistemov 
(železnice, telekomunikacije, energetika) in tudi zadeve s področja prometne varnosti, in sicer 
nezakonitosti v zvezi z izvajanjem tehničnih pregledov vozil in izdajo vozniških dovoljenj.  
 
Državna tožilstva so v letu 2016 vložila veliko napora v odkrivanje in pregon korupcijskih 
kaznivih dejanj. 

7.2.3 ORGANIZIRANA KRIMINALITETA 

 

Med organiziran kriminal štejemo naslednjo skupino kaznivih dejanj: 
 

- kaznivo dejanje terorizma po šestem odstavku 108. člena KZ-1, 
- kaznivo dejanje financiranja terorizma po tretjem odstavku 388.a člena KZ in tretjem 

odstavku 109. člena KZ-1, 
- kaznivo dejanje trgovine z ljudmi po tretjem odstavku 387.a člena KZ in tretjim 

odstavku 113. člena KZ-1, 
- kaznivo dejanje umora po 4. točki drugega odstavka 127. člena KZ in tretjem 

odstavku 113. člena KZ-1, 
- kaznivo dejanje zlorabe prostitucije po drugem odstavku 185. člena KZ in drugem 

odstavku 175. člena KZ-1 in tretjem odstavku člena 175 KZ-1B, 
- kaznivo dejanje prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega 

gradiva po četrtem odstavku 187. člena KZ in četrtem odstavku 176. člena KZ-1, 
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- kazniva dejanja povezana z drogo in nedovoljenimi snovmi v športu po drugem 
odstavku 196. člena KZ in tretjem odstavku 186. člena KZ-1, 

- kaznivo dejanje velike tatvine po tretjem odstavku 205. člena KZ-1, 
- kaznivo dejanje ropa po tretjem odstavku 206. člena KZ-1, 
- kaznivo dejanje goljufije po četrtem odstavku 211. člena KZ-1, 
- kaznivo dejanje izsiljevanja po četrtem odstavku 213. člena KZ-1, 
- kaznivo dejanje prikrivanja po petem odstavku 221. člena KZ in petem odstavku 217. 

člena KZ-1, 
- kaznivo dejanje pranja denarja po četrtem odstavku 252. člena KZ in četrtem 

odstavku 245. člena KZ-1, 
- kaznivo dejanje davčne zatajitve po petem odstavku 249. člena KZ-1 in četrtem 

odstavku 249. člena KZ-1B, 
- kaznivo dejanje tihotapstva po četrtem odstavku 250. člena KZ-1, 
- kaznivo dejanje hudodelskega združevanja po 297. členu KZ in 294. členu KZ-1, 
- kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov po drugem 

odstavku 310. člena KZ in drugem odstavku 307. člena KZ-1, 
- kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po petem 

odstavku 311. člena KZ in petem odstavku 308. člena KZ-1 in šestem odstavku 308. 
člena KZ-1B, 

- kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja po šestem odstavku 332. člena 
KZ-1 in petem odstavku 322. člena KZ-1B, 

- kaznivo dejanje protipravnega ravnanja z jedrskimi ali drugimi nevarnimi 
radioaktivnimi snovmi po tretjem odstavku 334. člena KZ-1 in osmem odstavku 334. 
člena KZ-1B, 

- kaznivo dejanje protipravne pridobitve ali uporaba radioaktivnih ali drugih nevarnih 
snovi po šestem odstavku 335. člena KZ-1 in  

- kaznivo dejanje nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami po drugem 
odstavku 344. člena KZ-1B. 

 
Okrožna državna tožilstva in SDT RS so v letu 2016 v sklopu kaznivih dejanj organizirane 
kriminalitete obravnavala kazniva dejanja trgovine z ljudmi, zlorabe prostitucije, kazniva 
dejanja povezana z drogo in nedovoljenimi snovmi v športu, velike tatvine, ropa, goljufije, 
izsiljevanja, prikrivanja, pranja denarja, davčne zatajitve, tihotapstva, hudodelskega 
združevanja, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov, prepovedanega 
prehajanja meje ali ozemlja države in nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in 
rastlinami. V letu 2016 v okviru organizirane kriminalitete niso obravnavali kaznivih dejanj 
terorizma, financiranja terorizma, umora, poskus umora, pridelovanja, izdelave, posesti in 
posredovanja pornografskega gradiva, obremenjevanja in uničevanja okolja, protipravnega 
ravnanja z jedrskimi ali drugimi nevarnimi radioaktivnimi snovmi in kaznivih dejanja 
protipravne pridobitve ali uporabe radioaktivnih in drugih nevarnih snovi. Primerjava z letom 
2015 pri polnoletnih storilcih kaznivih dejanj na področju organizirane kriminalitete pokaže, 
da so državna tožilstva obravnavala enake skupine kaznivih dejanj z izjemo, da so v letu 2016 
obravnavali eno kaznivo dejanje prikrivanja in deset kaznivih dejanj izsiljevanja, v letu 2015 
pa teh dejanj niso obravnavali. 
 
V sklopu organiziranega kriminala so državna tožilstva obravnavala mladoletne storilce 
kaznivih dejanj povezanih z drogo in nedovoljenimi snovmi v športu, kaznivih dejanj velike 
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tatvine in prikrivanja, za razliko od leta 2015, ko so poleg velikih tatvin in prikrivanj 
obravnavali še kaznivo dejanje zlorabe prostitucije in kaznivo dejanje prikazovanja, izdelave, 
posesti in posredovanja pornografskega gradiva.  
 
V letu 2016 so tožilstva obravnavala pravne osebe kot storilce kaznivih dejanj s področja 
organiziranega kriminala iz skupine kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in kaznivih dejanj 
povezanih z drogo in nedovoljenimi snovmi v športu. Leto prej so obravnavali poleg trgovine 
z ljudmi še kazniva dejanja zlorabe prostitucije, goljufije, pranja denarja, hudodelskega 
združevanja in prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. 
 
Državna tožilstva so v letu 2016 zoper polnoletne storilce prejela 13 kazenskih ovadb zaradi 
trgovine z ljudmi (leta 2015: 20) in so skupaj z eno nerešeno ovadbo iz prejšnjega obdobja 
obravnavali skupaj 14 ovadb. Vložili so deset zahtev za preiskavo ter 18 obtožnih aktov (leta 
2015: 61). V letu 2016 ni bilo izrečenih sodb, 33 zadev še čaka na izrek prvostopne sodbe 
(leta 2015: 49). V letu 2016 tožilstva niso prejela kazenskih ovadb zaradi zlorabe prostitucije 
pač pa so reševala štiri ovadbe iz prejšnjega obdobja. Vložili so dve zahtevi za preiskavo. 
Izrečeni sta bili dve obsodilni sodbi, 16 zadev pa še čaka na izrek prvostopenjske sodbe.  
 
Zoper polnoletne storilce v letu 2016 so zaradi kaznivih dejanj povezanih z drogo in 
nedovoljenimi snovmi v športu vložene 104 kazenske ovadbe (leto 2015: 81). S 37 ovadbami 
iz prejšnjega obdobja so državna tožilstva reševala 141 ovadb (v letu 2015: 139 ovadb). 
Zavrgli so 14 kazenskih ovadb, vložili 99 zahtev za preiskavo (leto 2015: 71),  vložili so 33 
obtožnih aktov (leto 2015: 67). Sodišča so izrekla 45 obsodilnih sodb (leto 2015: 39), eno 
oprostilno sodbo in tri zavrnilne sodbe. Vloženih je bilo pet pritožb, ki jim sodišče ni ugodilo. 
69 zadev ni rešenih in čaka na izrek prvostopenjske sodbe (v letu 2015: 221).  
 
Število kaznivih dejanj velike tatvine zoper polnoletne storilce se je v letu 2016 skoraj 
prepolovilo. V letu 2016 so tožilstva prejela 40 kazenskih ovadb (leta 2015: 70). Skupaj z 18 
prenesenimi nerešenimi ovadbami iz prejšnjih let so reševala 58 zadev (v letu 2015: 92). 
Tožilstva so zavrgla pet kazenskih ovadb in vložila 25 neposrednih obtožnic, 28 zahtev za 
preiskavo in 38 obtožnih aktov po preiskavi. Po končani preiskavi so v dveh primerih odstopili 
od nadaljnjega pregona. Sodišča so izrekla 29 obsodilnih sodb, tri oprostilne sodbe in eno 
zavrnilno sodbo. Vloženi sta bili dve pritožbi državnega tožilca, katerima ni bilo ugodeno. Na 
izrek prvostopne sodbe čaka še 63 zadev (v letu 2015: 49).  
 
V letu 2016 ni bilo prejetih kazenskih ovadb zoper polnoletne storilce, zaradi kaznivega 
dejanja ropa. Tožilstva so reševala eno ovadbo iz prejšnjega obdobja. Sodišča so izdala dve 
zavrnilni sodbi, ena zadeva čaka na izrek prvostopenjske sodbe.  
 
V obdobju poročanja so državni tožilci prejeli devet kazenskih ovadb zoper polnoletne storilce, 
zaradi goljufije in skupaj s petimi ovadbami iz prejšnjega obdobja reševali 14 zadev (v letu 
2015: 26). Zavrgli so sedem kazenskih ovadb in vložili dva obtožna predloga. Po končani 
preiskavi je v enem primeru ustavljen postopek. Sodišče je izreklo štiri obsodilne sodbe, štiri 
zadeve še čakajo na odločitev prvostopnega sodišča (v letu 2015; šest).  
 
V letu poročanja se je število obravnavanih zadev zaradi pranja denarja v primerjavi z letom 
2015 zmanjšalo za četrtino. V letu 2016 so tožilstva prejela 12 kazenskih ovadb (leta 2015: 
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16). Skupaj z 12 ovadbami iz prejšnjih let so tožilstva v obravnavanem obdobju reševala 24 
kazenskih ovadb. 14 ovadb so tožilci zavrgli, vložili so tri zahteve za preiskavo in sedem 
obtožnih aktov po preiskavi. Po končani preiskavi je prišlo v dveh primerih do ustavitev 
postopka. Sodišče je izreklo eno obsodilno sodbo, 11 zadev pa čaka na izrek prvostopenjske 
sodbe. Pri kaznivih dejanjih pranja denarja je bil v dveh zadevah zoper polnoletnike odrejen 
pripor. 
 
V letu 2016 državna tožilstva niso prejela nobene kazenske ovadbe zoper polnoletne storilce 
zaradi davčne zatajitve, pač pa so v tem letu reševala eno kazensko ovadbo iz prejšnjega 
obdobja. Vloženi so bili štirje obtožni akti po preiskavi. Sodišče je izreklo štiri obsodilne sodbe.  
 
V letu 2016 državna tožilstva niso prejela nobene kazenske ovadbe zoper polnoletne storilce 
zaradi kaznivega dejanja tihotapstva. Sodišče je zaradi kaznivega dejanja tihotapstva izreklo 
dve obsodilni sodbi.  
 
V letu 2016 se je število prejetih ovadb zaradi hudodelskega združevanja zoper polnoletne 
storilce zelo zmanjšalo. Tožilstva so prejela osem kazenskih ovadb (v letu 2015: 37) in skupaj 
s 34 ovadbami iz prejšnjih obdobij reševala 42 kazenskih ovadb (v letu 2015: 77). Zavrženih 
je bilo 22 ovadb, vložena je bila ena neposredna obtožnica. V petih primerih je po končani 
preiskavi prišlo do ustavitve postopka. Sodišča so izrekla eno obsodilno sodbo, eno oprostilno 
sodbo in eno zavrnilno sodbo. Na izrek prvostopne sodbe zaradi hudodelskega združevanja 
čaka še sedem zadev. 
 
Zoper polnoletne storilce so bile v letu 2016 prejete štiri kazenske ovadbe zaradi nedovoljene 
proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov (v letu 2015: osem) in so tožilstva skupaj z 
štirimi ovadbami iz prejšnjega obdobja obravnavale osem kazenskih ovadb. dve kazenski 
ovadbi sta bili zavrženi, vloženi sta bili dve neposredni obtožnici, zahteva za preiskavo je bila 
vložena v sedem zadevah. Do ustavitve postopka je prišlo v 2dveh zadevah in v štirih 
zadevah je vložen obtožni akt po preiskavi. Sodišča so izrekla štiri obsodilne sodbe, v šestih 
zadevah pa sodba še ni izrečena. V štirih zadevah je zoper storilce bil odrejen pripor. 
 
Zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so državna tožilstva v letu 
poročanja prejela 26 kazenskih ovadb (v letu 2015: 62) in skupaj s 14 ovadbami iz prejšnjega 
obdobja obravnavala skupno 40 kazenskih ovadb (v letu 2015: 96). 17 ovadb je bilo 
zavrženih (v letu 2015: 19), vložena ena neposredna obtožnica (v letu 2015 enako), ni bilo 
vloženih zahtev za preiskavo (v letu 2015; 26), po končani preiskavi je ustavljen en postopek, 
vloženih je bilo šest obtožnih aktov po preiskavi (v letu 2015: 36). Sodišča so izrekla 14 
obsodilnih sodb (v letu 2015: 31). V 13 zadevah še ni izrečena pravnomočna sodba (v letu 
2015: 22).  
 
V letu poročanja so državna tožilstva obravnavala 12 kazenskih ovadb zaradi nezakonitega 
ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami, o katerih v prejšnjem letu še ni bilo odločeno. 
Vloženih je bilo šest zahtev za preiskavo in vloženih šest obtožnih aktov po preiskavi. V šestih 
zadevah pa sodba še ni izrečena. 
 
V letu 2016 so državna tožilstva v sklopu organiziranega kriminala obravnavala mladoletne 
storilce v sklopu treh kaznivih dejanj in sicer; kaznivega dejanja povezanega z drogo in 
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prepovedanimi snovmi v športu, velike tatvine in prikrivanja. V letu 2016 je bila prejeta ena 
kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja povezanega z drogo v kateri je bila vložena 
zahteva za pripravljalni postopek. V zadevi je bil zoper mladoletnika odrejen pripor. 
 
V letu 2016 so tožilstva zoper mladoletnike prejela štiri kazenske ovadbe zaradi velikih tatvin 
(v letu 2015; enako). Dve kazenski ovadbi so tožilci zavrgli, v treh zadevah so zahtevali 
uvedbo pripravljalnega postopka (v letu 2015: štiri). Po končani preiskavi sta bila podana dva 
predloga za kaznovanje mladoletnika. Sodišče je v enem primeru mladoletniku izreklo vzgojni 
ukrep, v enem primeru pa sankcijo. V enem primeru je bil odrejen pripor.  
 
V letu poročanja je bila zoper mladoletnika prejeta ena kazenska ovadba zaradi prikrivanja. 
Tožilstva so skupaj z eno ovadbo iz prejšnjega obdobja reševala dve kazenski ovadbi. Ena 
kazenska ovadba je bila zavržena, vložena je bila ena zahteva za pripravljalni postopek. Po 
končani preiskavi je bil ustavljen en postopek. Sodišče je v enem primeru mladoletniku izreklo 
vzgojni ukrep, v enem primeru pa sankcijo. V enem primeru je sodišče izdalo sklep o ustavitvi 
postopka zoper mladoletnika. 
 
V sklopu organiziranega kriminala so tožilstva v letu 2016 obravnavala kazenske ovadbe 
zoper pravne osebe zaradi trgovine z ljudmi in kaznivih dejanj povezanih z drogo in 
nedovoljenimi snovmi v športu. 
 
Zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi sta bila vložena dva obtožna akta po preiskavi. V 
štirih primerih sodišče še ni izreklo sodbe. 
 
Zaradi kaznivih dejanj povezanih z drogo in nedovoljenimi snovmi v športu sta bila vložena 
dva obtožna akta po preiskavi. V dveh primerih sodišče še ni izreklo sodbe. 

7.2.4 KAZNIVA DEJANJA ZOPER OKOLJE IN PROSTOR 

V poglavje kaznivih dejanj zoper okolje in prostor sodijo in so statistično spremljana naslednja 
kazniva dejanja po določbah KZ-1, oziroma ustreznih določbah prejšnjega KZ: 
 

- obremenjevanje in uničevanje okolja po 332. členu KZ-1, 
- onesnaženje morja in voda s plovili po 333. členu KZ-1, 
- -protipravno ravnanje z jedrskimi ali z drugimi nevarnimi radioaktivnimi snovmi po 

334. členu KZ-1,  
- onesnaženje pitne vode po 336. členu KZ-1,  
- onesnaženje živil ali krme po 337. členu KZ-1,  
- protipravno zavzetje nepremičnine po 338. členu KZ-1,  
- uničenje nasadov s škodljivo snovjo po 339. členu KZ-1, 
- uničevanje gozdov po 340. členu KZ-1, 
- mučenje živali po 341. členu KZ-1, 
- nezakonit lov po 342. členu KZ-1, 
- nezakonit ribolov po 343. členu KZ-1, 
- nezakonito ravnanje z zaščitenimi živalmi in rastlinami po 344. členu KZ-1, 
- prenašanje kužnih bolezni pri živalih in rastlinah po 345. členu KZ-1, 
- izdelovanje škodljivih zdravil za zdravljenje živali po 346. členu KZ-1, 
- nevestna veterinarska pomoč po 347. členu KZ-1, 
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- diverzija po 356. členu KZ-1 ter 
- tatvina naravne vrednote po drugem odstavku 205. člena KZ-1.  

 
V letu 2016 so okrožna državna tožilstva s področja kaznivih dejanj zoper okolje in prostor 
prejela kazenske ovadbe za 94 kaznivih dejanj zoper fizične osebe (polnoletne storilce) ter 
sedem kaznivih dejanj zoper pravne osebe.  
 
Največje število ovadb zoper fizične osebe so okrožna državna tožilstva prejela zaradi kaznivih 
dejanj mučenja živali (38). Iz poročil okrožnih državnih tožilstev izhaja, da gre v teh primerih 
najpogosteje za hudo zanemarjanje in slabo oskrbo živali s strani njihovih lastnikov, tožilstva 
pa so obravnavala tudi primere surovega ravnanja ter povzročanja nepotrebnega trpljenja 
živalim.  
 
Sledijo jim kazniva dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja (25) – predvsem je potrebno 
izpostaviti primere onesnaževanja sladkovodnih voda zaradi izlivov gnojnice ter povzročanje 
dejanske škode kakovosti zemlje in vode zaradi zbiranja nevarnih odpadkov (motorji, motorna 
olja, avtomobilske pnevmatike, akumulatorji itd.), protipravno zavzetje nepremičnine (10), 
nezakonito ravnanje z zaščitenimi živalmi in rastlinami (10), nezakonit lov (8) – v več primerih 
gre za neupravičen lov na ježe in srne, uničevanje gozdov (2) – nezakoniti golosek dreves ter 
onesnaženje živil ali krme (1). Kazenske ovadbe zoper pravne osebe so bile vložene zaradi 
kaznivih dejanj obremenjevanja in uničevanja okolja (6) ter onesnaženje pitne vode (1) – 
gnojenje z gnojnico po parcelah, na katerih se nahajajo zajetja pitne vode. Okrožna državna 
tožilstva v letu 2016 niso obravnavala mladoletnih storilcev kaznivih dejanj zoper okolje in 
prostor, v poročevalskem letu pa tudi ni bilo obravnavane nobene kazenske ovadbe za 
kaznivo dejanje zoper okolje in prostor, ki bi bilo storjeno v okviru hudodelske združbe.  
 
Okrožna državna tožilstva so v poročevalskem obdobju obravnavala tudi nerešene kazenske 
ovadbe, ki so bile prenesene iz leta 2015, ter vložene zaradi skupaj 67 kaznivih dejanj zoper 
okolje in prostor (zoper polnoletne storilce, polnoletne storilce v okviru organiziranega 
kriminala ter zoper pravne osebe).  
 
V primerjavi z letom 2015, ko so državna tožilstva obravnavala ovadbe za skupaj 119 kaznivih 
dejanj zoper okolje in prostor (poleg le-teh pa so obravnavala še 73 kaznivih dejanj iz 
nerešenih in prenesenih ovadb iz leta 2014), je v letu 2016 zaznati rahel upad števila 
tovrstnih kaznivih dejanj. Kljub temu pa zaradi specifičnost kazenskopravnega varstva 
okoljskih kaznivih dejanj ni mogoče zaključiti, da se bo trend upadanja nadaljeval tudi v letu 
2017. 
 
Tudi delo državnih tožilcev na tem področju je primerljivo in sorazmerno s številom prejetih 
zadev v poročevalskem obdobju. Tako so bili v letu 2016 vloženi obtožni akti zaradi 68 
kaznivih dejanj (skupaj s kaznivimi dejanji iz prenesenih nerešenih ovadb iz leta 2015), v letu 
2015 pa je bilo vloženih obtožnih aktov zaradi 32 kaznivih dejanj. Sodišča so v letu 2016 
obsodila fizične osebe zaradi 32 kaznivih dejanj s tega področja, kar je skoraj enako, kot v 
obdobju 2015, ko je sodišče izreklo obsodilne sodbe storilcem 31 kaznivih dejanj.  
 



128 

 

Statistični podatki zavrženih ovadb izkazujejo, da so državni tožilci v letu 2016 zavrgli 
kazenske ovadbe za 55 okoljskih kaznivih dejanj, kar je v primerjavi z letom 2015, ko je bilo 
zavrženih ovadb za 103 kazniva dejanja, predstavlja skoraj polovični upad zavrženih ovadb.  
 
V to poglavje sodi 17. in 18. skupina kaznivih dejanj v tabeli 44.a priloge Pravilnika. 

7.2.5 HUDA NASILNA KAZNIVA DEJANJA 

V to poglavje sodijo 1., 2., 3. in 4. skupina kaznivih dejanj iz tabele 44.a ter kaznivi dejanji 
hude telesne poškodbe po drugem odstavku 123. člena KZ-1 (oziroma po drugem odstavku 
134. člena KZ) in posebno hude telesne poškodbe po drugem odstavku 124. člena KZ-1 
(oziroma po drugem odstavku 135. člena KZ).  
 
V letu 2016 so državna tožilstva prejela ovadbe zoper 22 oseb zaradi kaznivega dejanja 
umorov oziroma uboja in zoper 14 oseb zaradi poskusa teh kaznivih dejanj. Leto pred tem je 
bilo za kaznivo dejanje umora ovadenih 29 oseb, za poskus tega dejanja pa 15 oseb. V letu 
2014 je bilo za dokončano dejanje ovadenih 28 oseb, 15 oseb pa za poskus. To kaže, da pri 
številu storjenih kaznivih dejanjih umora, uboja, uboja na mah in poskusa storitve teh 
kaznivih dejanj v posameznih letih do sedaj ni bilo večjih nihanj ali sprememb in ostaja število 
teh dejanj iz leta v leto podobno. V primerjavi z dvema letoma pred tem je sicer število ovadb 
v letu 2016 nekoliko nižje in posledično je nekoliko nižje tudi število odločitev državnih 
tožilcev v teh postopkih. Zoper 23 oseb so državni tožilci v letu 2016 vložili zahtevo za 
preiskavo (v letu 2015 zoper 39 oseb). Zoper 23 oseb so po opravljeni sodni preiskavi vložili 
obtožnico (v letu 2015 zoper 38 oseb). Sodišča so zoper 20 oseb izrekla obsodilne sodbe (v 
letu 2015 zoper 27 oseb), oprostilne sodbe pa so bile izdane petim osebam (v letu 2015 trem 
osebam). V letu 2016 je bil zoper 26 oseb odrejen pripor (v letu 2015 je bil pripor odrejen 
zoper 42 oseb).  
 
Pri kaznivih dejanjih ropa in poskusih teh kaznivih dejanj smo v lanskem poročilu ugotovili, da 
se je število kazenskih ovadb zoper storilce teh kaznivih nekoliko zmanjšalo in ocenili, da zgolj 
na podlagi takratnega odstopanja še ni mogoče govoriti o trendu zmanjševanja števila teh 
dejanj. Število kazenskih ovadb, ki so jih za ta dejanja v letu 2016 prejela državna tožilstva, 
kaže, da je število podobno kot v letu pred tem, saj so bile v letu 2016 prejete ovadbe zoper 
98 storilcev (zoper 80 za dokončano kaznivo dejanje in zoper 18 za poskušeno), v letu 2015 
zoper 101 storilca (zoper 94 storilcev za dokončano dejanje, zoper sedem pa za poskus tega 
dejanja). V letu 2014 je bilo število višje, saj so državna tožilstva prejela ovadbe zoper 154 
storilcev (zoper 141 storilcev za dokončano in zoper 13 za poskušeno dejanje). Podatki za 
leto 2016 tako kažejo, da se je upad novih kazenskih ovadb za ta dejanja ustavil, saj je 
število v letu 2016 prejetih ovadb skoraj enako kot v letu pred tem. Državni tožilci so v 
lanskem letu zoper osem oseb vložili neposredne obtožnice, zoper 98 oseb zahtevo za 
preiskavo in zoper 81 oseb obtožnico po opravljeni sodni preiskavi. Ob upoštevanju podatka, 
da so v letu 2015 državni tožilci vložili obtožne akte zoper 108 oseb, podatek o vloženih 
obtožnih aktih v letu 2016, ko je bilo vloženih obtožnih aktov zoper 89 oseb (neposredne 
obtožnice in obtožnice po opravljeni preiskavi) kaže, da ne gre za večje odstopanje. Sodišča 
so zoper 93 oseb izdala obsodilne sodbe (zoper 80 oseb za dokončano dejanje in za 13 oseb 
za poskus dejanja), trem osebam pa so izrekla oprostilno sodbo (glede dveh za dokončano 
dejanje in glede ene osebe za poskus dejanja). V letu pred tem so bile obsodilne sodbe 
izrečene 113 osebam, oprostilne pa osmim osebam. Zoper 44 oseb pa je bil v letu 2016 
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odrejen pripor, kar odstopa od leta pred tem, ko je bil zaradi teh dejanj odrejen pripor zoper 
22 oseb. V večini premerov so bili storilci teh kaznivih dejanj brezposelni moški, ki so bili 
pogosto odvisniki od mamil, vrednosti ukradenih stvari pa so bile praviloma nizke. 
 
V letu 2016 je bilo nekoliko nižje število ovadenih storilcev za kazniva dejanja izsiljevanj in za 
poskuse teh dejanj kot v letu 2015, saj so v letu 2016 državna tožilstva prejela tovrstne 
ovadbe zoper 220 oseb, v letu pred tem pa zoper 263 oseb. Tako je bilo v letu 2016 
zavrženih kazenskih vadb zoper 116 oseb, v letu 2015 zoper 167, kar je primerljivo, saj je 
manjše število zavrženj odraz manjšega števila tovrstnih ovadb v letu 2016. Število odločitev 
za zavrženje kazenske ovadbe pri teh dejanjih je višje, če to število primerjamo z odločitvami 
o zavrženju ovadb pri kaznivih dejanjih umora ali ropa. Glede na znake kaznivega dejanja 
izsiljevanja, ko lahko večkrat kot v primerih umorov in ropov pride do napačne ocene o tem, 
ali so z določenim ravnanjem izpolnjeni vsi znaki kaznivega dejanja, je primerjalno višje 
število odločitev za zavrženje kazenske ovadbe tudi logično. Državni tožilci so v letu 2016 
vložili obtožne akte (obtožne predloge, neposredne obtožnice in obtožnice po opravljeni sodni 
preiskavi) zoper 92 oseb (v letu 2015 zoper 109 oseb). V letu 2016 je bil zoper 11 oseb, ki so 
bile utemeljeno osumljene tega kaznivega dejanja, odrejen pripor, kar ostaja na primerljivi 
ravni z letom pred tem, ko je bil pripor odrejen zoper 16 oseb. Izrečene so bile obsodilne 
sodbe 57 osebam, kar je manj kot v letu pred tem, ko so bile obsodilne sodbe izrečene 123 
osebam. Oprostilne sodbe so sodišča izrekla 13 osebam (v letu 2015 pa sedmim osebam). 
 

7.2.6 KAZNIVA DEJANJA PRI KATERIH SO ŽRTVE OTROCI IN 
MLADOLETNIKI 

Okrožna državna tožilstva so v letu 2016 prejela kazenske ovadbe za skupaj 1.258 (v letu 
2015 za 1.254) kaznivih dejanj, storjenih na škodo otrok – oseb mlajših od 18 let. Statistično 
so spremljana naslednja kazniva dejanja po določbah KZ-1 (oziroma ustreznih določbah 
prejšnjega KZ), predvsem iz poglavja zoper spolno nedotakljivost in zoper (zakonsko zvezo, 
družino in) otroke (sedma skupina iz tabele 44.a(p), podatki so zajeti po dogodkih na 
spremljanem dejanju kot glavnem kaznivem dejanju iste osebe): 
 

- detomor po 119. členu KZ-1; 
- spolni napad na osebo mlajšo od 15 let po 173. členu KZ-1; 
- pridobivanje oseb, mlajših od 15 let, za spolne namene po 173.a členu KZ-1; 
- kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja po drugem odstavku 174. člena KZ-1; 
- zloraba prostitucije po drugem in tretjem odstavku 175. člena KZ-1; 
- prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva po 176. členu 

KZ-1; 
- sprememba rodbinskega stanja po 189. členu KZ-1; 
- odvzem mladoletne osebe po 190. členu KZ-1; 
- nasilje v družini po 191. členu KZ-1; 
- zanemarjanje otroka in surovo ravnanje po 192. členu KZ-1; 
- kršitev družinskih obveznosti po 193. členu KZ-1; 
- neplačevanje preživnine po 194. členu KZ-1; 
- krvoskrunstvo po 195. členu KZ-1; 
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Na škodo otrok so bila v letu poročanja storjena tudi druga kazniva dejanja, pri katerih pa 
otrok kot oškodovanec ni bil značilen objekt kazenskopravnega varstva (npr. kazniva dejanja 
zoper življenje in telo, čast in dobro ime, človekovo zdravje, premoženje, varnost javnega 
prometa in druga), zato ta niso bila posebej spremljana znotraj obravnavane skupine.  
 
V letu poročanja se je ustavil prejšnji trend zmanjševanja števila kaznivih dejanj storjenih na 
škodo otrok (v letu 2015 je bilo 161 kaznivih dejanj manj kot v letu 2014 in 653 manj kot v 
letu 2013), saj je to ostalo praktično enako kot v letu 2015. S prištetimi nerešenimi 
kazenskimi ovadbami (za 580 kaznivih dejanj) iz leta 2015 so tožilci odločali o kazenskih 
ovadbah skupaj zaradi 1.838 kaznivih dejanj (v letu 2015 zaradi 1.890 kaznivih dejanj). 
Čeprav gre za razmeroma majhen nadaljnji upad, tudi ta podatek potrjuje temeljno 
ugotovitev, da je število (zaznanih) kaznivih dejanj na škodo otrok v zadnjem obdobju 
znižalo, kar je treba pripisati tako večji družbeni skrbi za obravnavano področje v 
preventivnem delu, kot tudi uporabi ustreznih oblik kazenskega pregona, usmerjenih k 
postopnem zmanjševanju in odpravi vzrokov tovrstne kriminalitete.  
 
Razmeroma visok delež (50 odstotkov) zavrženih ovadb zoper storilce kaznivih dejanj na 
škodo otrok (za 922, v letu 2015 za 961 kaznivih dejanj) je v precejšnji meri mogoče razložiti 
z naravo teh dejanj, pri katerih državni tožilci (z izjemo kaznivih dejanj zoper spolno 
nedotakljivost in v zvezi s pornografskim gradivom) zadeve večkrat zaključijo z alternativno 
obliko kazenskega pregona. Uspešno zaključen postopek odvrnitve kazenskega pregona in 
posledično zavrženje kazenske ovadbe, zlasti v primeru izvedbe storilcem odrejenih dodatnih 
nalog (svetovanje, obvladovanje socialnih veščin, različne oblike pomoči), lahko štejemo kot 
pozitiven prispevek k zasledovanju največje otrokove koristi in k preprečevanju ponavljanja 
kaznivih dejanj.  
 
Razlog za zavrženje ovadb je deloma tudi v težavnosti dokazovanja, povezanega z 
izpovedbami otrok in njihovim razumevanjem pravne dobrote odpovedi pričanju zoper 
sorodnike (236. člen ZKP) ter oceno o tem, kaj aktivno sodelovanje v postopku zanje lahko 
pomeni. Po eni strani se otrok glede na svojo duševno razvitost večkrat še ni sposoben 
samostojno odločiti o svojih koristih, po drugi strani pa odločanje o pravni dobroti prinaša 
tveganje pritiska storilca, na katerega je še vedno lahko čustveno navezan. Spregledati pa 
vendarle ni mogoče (za 12odstotkov) povečanega števila obtožnih aktov, kar kaže tako na 
večjo kakovost predkazenskih postopkov, kot tudi (v povezavi s podatki o obsodilnih sodbah) 
na uspešnejše delo državnega tožilstva. V letu 2016 je bilo za kazniva dejanja, pri katerih so 
žrtve otroci, izrečenih 81 odstotkov obsodilnih sodb, s čimer se je izboljšal izid (74 odstotkov) 
iz leta 2015. V primerjavi s prejšnjim letom (40 odstotkov), se je zvišal tudi delež uspešnih 
pritožb državnih tožilcev (52 odstotkov).  
 
Kaznovalna politika še vedno ostaja naklonjena izrekanju pogojnih obsodb s primernimi 
posebnimi pogoji (predvsem glede izpolnjevanja preživninskih obveznosti), večkrat tudi z 
varstvenim nadzorstvom, ki lahko zmanjša vzroke za kazniva ravnanja (navodila glede 
zdravljenja, izobraževanja ali zaposlitve, prepovedi približevanja) ter zagotovi nadaljnje 
sobivanje v družinski skupnosti, če je to še mogoče. Zaporne kazni, poleg primerov kaznivih 
dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok, državni tožilci predlagajo in sodišča izrekajo 
praviloma storilcem kaznivih dejanj z elementi intenzivnega nasilja ter specialnim 
povratnikom. Izjemoma se izreka tudi varnostni ukrep zavodskega psihiatričnega zdravljenja.   
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Iz poročil okrožnih državnih tožilstev izhaja, da so storilci največkrat polnoletni moški vseh 
starosti in stopenj izobrazbe, večkrat (po naravi zakonskega opisa dejanja in zlasti pri spolnih 
napadih) v sorodstvenem razmerju ali drugače tesneje povezani z oškodovanimi otroki. Osebe 
ženskega spola so obravnavane predvsem kot storilke kaznivega dejanja zanemarjanja otrok, 
pri kaznivem dejanju odvzema mladoletnih oseb pa v povezavi z izvrševanjem stikov otroka z 
očetom. Enako kot v prejšnjih letih je tudi v letu 2015 največ oškodovanih otrok bilo 
ženskega spola, v starosti 5 do 15 let, pri kaznivem dejanju neplačevanja preživnine in 
odvzema mladoletne osebe pa so oškodovani otroci tudi mlajši.  
 
Narava kaznivih dejanj, ki je največkrat narekovana z dinamiko družinskih odnosov ter 
pogojena s socialnim okoljem, je razlog, da se izvršitvene oblike kaznivih dejanj na škodo 
otrok z leti bistveno ne spreminjajo. Pojavljajo se v vseh socialnih okoljih, večkrat prežeta z 
občutkom fizične, čustvene in nenazadnje ekonomske moči odraslega storilca, ki mu je otrok 
zaupan v varstvo, nego in vzgojo, nad otrokom kot žrtvijo.  
 
Otroci so najpogosteje žrtev kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega 
ravnanja v različnih oblikah: z opuščanjem skrbi za prehrano, osebno higieno, varstvo, 
zdravljenje, šolske obveznosti, z grobimi vzgojnimi ukrepi, zapiranjem, izkoriščanjem ali 
vključevanjem v kriminalno dejavnost odraslih ter nasiljem, ki je večkrat stopnjevano, od 
psihičnega preko verbalnega do zelo grobega fizičnega nasilja, lahko tudi v povezavi s 
spolnim napadi ali zlorabami. Storilci so tako očetje kot matere, žrtve pa vseh starosti. Vzroki 
so največkrat v nezrelosti staršev, obremenjenosti z agresivnimi vedenjskimi vzorci iz 
mladosti, pretiranimi delovnimi obveznostmi, z revščino, alkoholiziranostjo ali duševnmi 
motnjami ter povezani s socialnimi težavami v posameznih družinah. Manjši del kriminalitete 
zoper otroke je na tem področju zajet tudi v obliki (kaznivega dejanja) nasilja v družini (prvi 
odstavek 191. člena KZ-1), ki ga statistika z vidika starosti oškodovanca sicer ne beleži 
posebej, državna tožilstva pa o teh dejanjih, ki imajo podobne izvršitvene oblike kot surovo 
ravnanje, poročajo vsebinsko.  
 
Po zaslugi vseh, ki so v stiku z otroci, in vzpostavljene mreže sodelovanja organov in 
posameznikov v okviru multidisciplinarnih »timov«, je odkrivanje in obravnavanje tovrstnih 
dejanj bistveno lažje, pridobivanje podatkov, ki so podlaga za kazensko ovadbo pa 
kvalitetnejše, kar prispeva tudi k hitremu reševanju akutnih situacij, zaradi onemogočanja 
nadaljnjega zanemarjanja ali trpinčenja otrok. 
 
Glede kaznivega dejanja neplačevanja preživnine državni tožilci ugotavljajo, da k njihovemu 
zmanjšanju lahko bistveno prispeva dodelitev otrok v varstvo in vzgojo na način »skupnega 
starševstva«. Sicer pa to dejanje z vidika načina pregona (uporabe opozorilnih sankcij z 
namenom zagotovitve plačila) in vsebine ostaja v okvirih prejšnjih let, z enako problematiko 
dokazovanja zmožnosti plačila (praviloma očetom, saj se otroci večkrat dodelijo materam) 
zaradi zaposlovanja in dela na črno, pa tudi zaradi dejanske nezmožnosti plačevanja.  
 
Kazenske ovadbe za kaznivo dejanje odvzema mladoletne osebe se, tako kot v prejšnjih letih, 
tudi v letu poročanja nanašajo na krajša časovna obdobja, predvsem na podaljšanje stikov 
mimo dogovora z drugim roditeljem ali neupoštevanje vsebine sklenjenih dogovorov o 
prevzemu otrok. Razlog za podajo kazenske ovadbe so največkrat nerazrešena vprašanja 
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partnerskega odnosa staršev, oziroma njihovih premoženjskih razmerij, zaradi česar se starša 
nista zmožna dogovoriti niti o objektivnih razlogih, zaradi katerih stik ne bi bil možen (npr. 
bolezni otroka). Pri zlonamernem onemogočanju stikov storilci praviloma na otroka izvajajo 
psihični pritisk, povezan z manipulacijami in izsiljevanji. 
 
Spolni napadi imajo različno stopnjo intenzivnosti in zajemajo vse znane oblike zlorab ali 
posegov v spolno nedotakljivost otrok, tudi precej mlajših od 15 let. Storilci tega kaznivega 
dejanja so bili moški vseh starosti, najpogosteje družinsko povezani, otrokovi sorodniki, 
prijatelji staršev ter bližnji znanci ali osebe, ki so jim otroci zaupani, žrtve pa skoraj vedno 
deklice. Državni tožilci pri vodenju postopkov skušajo zmanjšati sekundarno viktimizacijo 
otroka pri kaznivem dejanju tako, da se zaslišanje otroka – oškodovanca opravi le v fazi 
preiskave s pomočjo avdio-vizualne tehnike, predvajanje takega zaslišanja v dokazne namene 
pa je prepričljivejše in ima tudi večjo dokazno vrednost.  
 
Kazenske ovadbe zaradi kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja 
pornografskega gradiva so bile tudi v letu 2016 podane zoper moške storilce, v različnih 
oblikah, ki se praviloma izvršujejo skozi daljše obdobje, z večjim obsegom gradiva (številom 
datotek), vključno z razširjanjem posnetkov spolnih zlorab otrok. Značilen nov pojav, ki zbuja 
dodatno skrb, je porast števila dejanj, ko si mladoletne osebe (v fazi zaljubljenosti) med seboj 
izmenjujejo fotografije intimnih delov telesa ali pa celo posnamejo spolni odnos z 
obojestransko privolitvijo, ko zaljubljenost mine, oziroma se akterja razideta, pa eden (po 
navadi moški) to izrabi in fotografije ali posnetke objavi na spletu. 
 
Državni tožilci še vedno opozarjajo na težave pri odkrivanju tega kaznivega dejanja, saj je 
pridobivanje dokazov odvisno od obstoja dovolj utemeljenega suma, kot pogoja za izdajo 
odredbe za hišno preiskavo oziroma preiskavo elektronskih naprav. Tudi v tem delu je 
vprašanje učinkovitosti povezano z oblikovanjem ustreznih zakonskih podlag za uporabo vseh 
razpoložljivih načinov preiskovanja kaznivih dejanj, še posebej v svetovnem spletu. 
 
Za ostala kazniva dejanja, ki so predmet spremljanja v tem poglavju poročila (detomor, 
sprememba rodbinskega stanja, zloraba prostitucije, krvoskrunstvo), državna tožilstva ne 
poročajo o obravnavanih zadevah oziroma zadevah, v katerih bi bili žrtve teh kaznivih dejanj 
otroci.  

7.2.7 KAZNIVA DEJANJA Z ZELO HUDIMI POSLEDICAMI 

Pravilnik o obliki letnega poročila o poslovanju državnega tožilstva (Uradni list RS 88/15) v 12. 
členu kot področje spremljanja določa tudi področje kaznivih dejanj z zelo hudimi 
posledicami. Tožilstvo je o delu na tem področju prvič poročalo v Skupnem letnem poročilu o 
delu državnih tožilstev za leto 2015. V to poglavje sodijo kazniva dejanja, pri katerih so 
opredeljene posledice hujše, kot jih določajo kvalificirane oblike kaznivih dejanj – kot taka 
niso posebej zakonsko opredeljena, zato informacijski sistem ne predvideva posebnega vpisa 
takšnih podatkov v vpisnike. Iz tega razloga poročilo temelji le na opisih posameznih zadev, o 
katerih poročajo tožilstva in ne na statističnih podatkih. Poroča se o zadevah, ki so jih 
tožilstva obravnavala in ne o številu obravnavanih storilcev. 
 
Kot kazniva dejanja, ki sodijo v to poglavje, so opredeljena kazniva dejanja, pri katerih je kot 
posledica nastala smrt več kot ene osebe (umor, uboj, prometne, delovne nesreče); kazniva 
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dejanja pri katerih je bila zasežena velika količina prepovedane droge (najmanj deset kg trde 
droge, 50 kg marihuane) ali velika količina orožja in razstreliva; kazniva dejanja pri katerih je 
bilo najmanj 500.000 evrov povzročene škode ali pridobljene koristi; kazniva dejanja kršitve 
temeljnih pravic delavcev in zaposlovanja na črno pri katerih je bilo oškodovanih 50 ali več 
delavcev; kazniva dejanja spravljanja v suženjsko razmerje in kazniva dejanja trgovine z 
ljudmi z 20 ali več žrtvami. 
 
V letu poročanja so tožilstva v različnih fazah postopka obravnavala: 
 
štiri kazenske zadeve pri katerih je kot posledica nastala smrt več kot ene osebe (10); 
tri kazenske zadeve v katerih je bila zasežena velika količina prepovedane droge (sedem); 
nobene kazenske zadeve v kateri bi bila zasežena velika količina orožja in razstreliva (1); 
23 kazenskih zadev v katerih je bilo 500.000 evrov povzročene škode ali pridobljene koristi 
(55); 
17 kazenskih zadev v katerih je bilo oškodovanih 50 ali več delavcev (19) in 
11 kazenskih zadev v katerih je bilo v vsaki več kot 20 žrtev spravljanja v suženjsko razmerje 
in trgovine z ljudmi (20). 
 
Za primerjavo o obravnavanih zadevah v obeh letih, je število zadev, obravnavanih v letu 
2015, navedeno v oklepajih. Razlog, da se letos poroča o manjšem številu zadev je v tem, da 
so bile v prvem letu poročanja zajete vse zadeve, ki so jih tožilstva obravnavala. V tem 
poročilu pa so zajete le zadeve, v katerih so tožilstva v letu 2016 sprejela tožilske odločitve ali 
so bile v tem letu izrečene sodbe.  
 
V ponazoritev zahtevnosti in uspešnosti zaključka zadev iz poročil državnih tožilstev navajamo 
nekaj primerov, v katerih so bile sprejete tožilske odločitve ali izrečene sodbe in ki odstopajo 
po teži posledic. 
 
ODT v Novi Gorici vodi postopek zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in 
kaznivega dejanja povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti zoper dve pravni in sedem 
fizičnih oseb, in sicer: monterje, odgovornega vodjo del, namestnika odgovornega vodje del, 
nadzornika izvedbe strojnih inštalacij in nadzornika obrtniških del. Očita se jim, da so opustili 
dolžnostna ravnanja ob montaži in priključitvi reanimacijskih stolpov na objektu Urgentnega 
centra Nova Gorica v Šempetru pri Gorici. Zaradi napačno priključenih cevi kisika in 
dušikovega oksidula na glavni roki enega od reanimacijskih stolpov v prostoru reanimacijske 
sobe so v obdobju treh mesecev pri oživljanju pacientov uporabljali dušikov oksidul namesto 
kisika, pri čimer so tri osebe umrle.  
  
To tožilstvo vodi tudi postopek za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz 
malomarnosti, ki jo je zaradi nepravilnega prehitevanja povzročil voznik tovornega vozila. V 
posledici nesreče sta v trku osebnega vozila v varovalno ograjo umrli dve osebi, ena je bila še 
otrok.  
 
Tudi ODT na Ptuju je obravnavalo prometno nesrečo v kateri sta umrli dve osebi, tri pa so 
bile lahko telesno poškodovane. Po opravljeni preiskavi je bila vložena obtožnica zaradi 
kaznivega dejanja nevarne vožnje, ker je obdolženka kot voznica začetnica vozila pod vplivom 
alkohola z najmanj 1,16 g alkohola na kg krvi ter povzročila hudo prometno nesrečo, v kateri 
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sta dve osebi umrli. Obtoženka je na predobravnavnem naroku krivdo priznala, sodišče pa je 
izdalo obsodilno sodbo, v kateri ji je izreklo dve leti in šest mesecev zapora ter prepoved 
vožnje motornega vozila za čas enega leta. Zoper sodbo se je uspešno pritožil državni tožilec, 
saj je bila sodba spremenjena tako, da je bila zvišana stranska kazen prepovedi vožnje 
motornega vozila na dve leti.  
 
Državljan Srbije je v prirejenem prostoru v avtu preko mejnega prehoda prevažal 45 kg 
heroina. Na predlog tožilca ODT v Krškem je bil zoper njega odrejen pripor iz razloga 
begosumnosti. Po opravljeni preiskavi zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in 
prometa s prepovedanimi drogami, je bila vložena obtožnica in že opravljen predobravnavni 
narok.  
 
Zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami je 
ODT na Ptuju vložilo neposredno obtožnico zoper državljana Bosne in Hercegovine. 
Obdolženec je v posebej prirejenem prostoru vozila prevažal 81,165 kg konoplje, ki je bila 
zapakirana v 67 zavojih. Zoper obtoženega je bil na predlog tožilca odrejen pripor. 
 
Kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, izvršeno v 
hudodelski združbi, je obravnavalo tudi SDT RS. To tožilstvo je vložilo dve zahtevi za 
preiskavo posebej zoper 15 osumljenih v Sloveniji in zoper 3 osumljene na Nizozemskem, saj 
so kot dobavitelji prepovedane droge delovali na ozemlju Nizozemske, kjer so bili prijeti. 
Vložena je bila tudi zahteva za uvedbo pripravljalnega postopka zoper enega mladoletnega 
člana navedene hudodelske združbe. Umetna delitev te zadeve je bila neizogibno potrebna 
zaradi odločitve nizozemskega tožilca. Na koordinacijskem sestanku septembra 2016 na 
Eurojustu je bilo sicer dogovorjeno, da bo pregon članov hudodelske združbe, ki so 
nizozemski državljani oziroma nizozemski rezidenti in so delovali iz območja Nizozemske, 
prevzelo pristojno nizozemsko tožilstvo. Pristojni nizozemski tožilec pa je neposredno pred 
realizacijo oziroma pred mednarodno usklajeno izvedbo hišnih preiskav in aretacij 
osumljencev seznanil SDT RS, da Nizozemska ne bo prevzela pregona osumljencev na 
Nizozemskem. Zaradi spremenjene situacije so tožilci SDT RS pristojnemu sodišču predlagali 
izdajo evropskega naloga za prijetje in predajo nizozemskih osumljencev na podlagi vložene 
zahteve za preiskavo oziroma akta za začetek kazenskega postopka. Nizozemski organi so 
izvedbo evropskega pripornega naloga in prijetje osumljencev na Nizozemskem in sočasno 
izvedbo hišnih preiskav v Sloveniji in drugje, pogojevali s prejemom ustrezne in prevedene 
dokumentacije. SDT RS je zato moral tudi v tem delu vložiti zahtevo za preiskavo. Slovensko 
sodišče je sledilo predlogu SDT RS in zoper tri osebe izdalo evropski priporni nalog, zato so 
pristojni nizozemski organi pridržali vse tri nizozemske osumljence, pri čemer so zoper enega 
odredili pripor, zoper dva pa je nizozemsko sodišče odredilo plačilo varščine. Na podlagi 
predloga za pripor in vložene zahteve za preiskavo je slovensko sodišče odredilo pripor zoper 
šest oseb, med drugimi tudi zoper starejšega mladoletnika, zoper eno osebo je odredilo hišni 
pripor, ena oseba se je zavezala, da ne bo zapustila prebivališča, zoper enega pa je sodišče 
odredilo ukrep javljanja na policijski postaji. 
 
ODT v Krškem je v zelo obširni zadevi, za katero je bila ustanovljena specializirana 
preiskovalna skupina, vložilo obtožbo zoper tri storilce in osem pravnih oseb zaradi kaznivih 
dejanj oškodovanja upnikov. Obdolženci, dva moška in ena ženska, so kot odgovorne osebe 
pravnih oseb, ki so se ukvarjale z gradbeništvom, ustanavljali podjetja, organizirali poslovanje 
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s prikritimi povezanimi družbami (27), na katere so prerazporejali delavce matične družb. 
Sklepali so navidezne kooperantske pogodbe o izvajanju dela na gradbiščih, s čimer so storilci 
povečevali odhodke matične družbe in realno zmanjšali stroške poslovanja. Vsi neplačani 
prispevki za delavce so ostajali na satelitskih družbah in jih FURS ni mogel izterjati. Tako so 
se izognili plačilu davčnih obveznosti in nastali so davčni dolgovi, ki so bremenili podizvajalska 
podjetja. Ko so družbe postale plačilno nesposobne, so bili finančni tokovi preusmerjeni na 
druge družbe in so tako preprečili poplačilo upnikov. Skupna škoda je bila ocenjena na okoli 
devet milijonov evrov. Zoper glavnega osumljenca je sodišče na predlog tožilca odredilo 
pripor. Na predlog tožilca je sodišče odredilo in podaljšalo začasno zavarovanje zahtevka za 
odvzem premoženjske korist. V isti zadevi je tožilstvo vložilo še dva obtožna predloga zaradi 
kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev zoper ista obdolženca moškega spola, v 
enem obtožnem predlogu je bilo dejanje izvršeno na škodo 538 delavcev in v drugem na 
škodo 240 delavcev. Eden od obdolžencev je v obeh zadevah kot direktor družb, ki so se 
ukvarjale z gradbeništvom, prikrito posloval preko več drugih povezanih družb in prikrito 
povezanih družb z namenom »prekanalizacije« denarnih sredstev iz matične družbe in z 
namenom izognitve davčnim in drugim obveznostim. 
 
Zoper dve uradni osebi je ODT v Kopru vložilo obtožni predlog zaradi kaznivega dejanja 
nevestnega dela v službi. Tožilstvo jima očita, da sta zavestno kršili zakone in druge predpise, 
čeprav sta predvidevali oziroma bi morali in mogli predvidevati, da lahko nastane zaradi tega 
premoženjska škoda. Zaradi ravnanja obdolžencev je MOK nastala premoženjska škoda v 
višini najmanj 821.000 evrov zaradi plačila zamudnih obresti, stroškov postopka, pravdnih 
stroškov in stroškov izvršbe. 
 
ODT v Mariboru je v zelo obsežni zadevi z 800 oškodovanci (nekateri od njih so bili 
oškodovani večkrat), vložilo obtožni predlog zoper tri fizične in štiri pravne osebe zaradi 
nadaljevanega kaznivega dejanja oderuštva. Storilcem se očita pridobitev premoženjske 
koristi v višini 711.041 evrov. Sodišče v zadevi še ni razpisalo predobravnavnega naroka 
oziroma prvega naroka za glavno obravnavo.  
 
To tožilstvo je zaradi kaznivih dejanj oderuštva, goljufije, izneverjenja ter poneverbe in 
neupravičene uporabe tujega premoženja vložilo obtožnico zoper dve fizični osebi in šest 
pravnih oseb. Tudi ta zadeva je zelo obsežna, saj so obdolženci kazniva dejanja storili na 
škodo 898 oseb (nekateri od njih so bili oškodovani večkrat), očita se jim pridobitev 
premoženjske koristi v višini 817,228 evrov. Sodišče je na predlog tožilca odredilo začasno 
zavarovanje odvzema premoženjske koristi, skupaj z vloženo obtožnico je bil vložen še 
predlog za podaljšanje tega ukrepa.  
 
ODT v Murski Soboti je vložilo zahtevo za preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja 
pranja denarja. Storilec je denar v znesku 1.300.000,00 evrov odtujil z vdorom v informacijski 
sistem banke iz nostro računa banke v Vietnamu, s tem denarjem je nato osumljeni 
razpolagal. Sodišče je na predlog tožilstva odredilo začasno zavarovanje zahtevka za odvzem 
premoženjske koristi. Osumljenemu ali komurkoli drugemu je tako prepovedano razpolaganje 
z denarjem do višine 1.300.000 evrov. Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem 
premoženjske koristi je bilo odrejeno tudi dvema prejemnikoma protipravno pridobljene 
premoženjske koristi.  
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ODT v Novem mestu je vložilo zahtevo za preiskavo zoper več fizičnih in pravnih oseb 
(ukvarjale so se z gradbeništvom) zaradi kaznivih dejanj preslepitve pri pridobivanju posojila 
ali ugodnosti, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in oškodovanja upnikov, pri čemer 
skupna višina premoženjske škode presega 1.500.000 evrov. 
 
SDT RS je v preteklem letu vložilo zahtevo za preiskavo zoper tri storilce zaradi kaznivega 
dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, kaznivega dejanja pranja 
denarja in kaznivega dejanja oškodovanja upnikov. Osumljenim tožilstvo očita, da so v letih 
2009 in 2010 kot direktorji oziroma prokuristi družb, z dajanjem posojil, za katera so vedeli, 
da ne bodo vrnjena, in s sklepanjem pogodb o odsvojitvi premoženja delniške družbe, to 
oškodovali za okoli 5.000.000 evrov. Osumljenci so pridobili premoženjsko korist drugim 
pravnim osebam, med drugim tudi eni pravni osebi iz Luksemburga, ki so jih bodisi lastniško 
bodisi upravljavsko obvladovali. Protipravno pridobljeno premoženjsko korist so zakrili s 
pranjem denarja v obliki izvedenih nakazil. Eden od osumljenih je kot prokurist delniške 
družbe v letu 2013 z izvedenimi brezplačnimi odstopi terjatev na družbo iz Sejšelov oškodoval 
upnike za več kot 1.200.000 evrov. 
 
Zahtevo za preiskavo je SDT RS vložilo tudi zoper šest osumljencev zaradi storitve oziroma 
pomoči k izvršitvi kaznivega dejanja goljufije in kaznivega dejanja goljufije na škodo EU. 
Prvoobdolžena sta se, kot predstavnika investitorja, v zahtevkih za izplačilo sredstev za 
sofinanciranje pri investiciji obnove kulturnega spomenika, katerega obnova je bila 
sofinancirana s strani ministrstva RS in iz sredstev sklada EU, sklicevala na lažne račune in 
prilagala lažne začasne situacije. V lažni dokumentaciji so bila obračunana in zaračunana 
dela, ki sploh še niso bila opravljena. Ko sta vlagala zahtevke za izplačilo sta obdolženca 
vedela, da je sofinanciranje dogovorjeno in dopustno le za dejansko opravljena dela. Na 
podlagi vloženih zahtevkov je ministrstvo iz proračuna RS neupravičeno izplačalo 2.793.877 
evrov in služba Vlade RS iz sredstev sklada EU še 6.010.126 evrov. Soobdolženi so jima 
pomagali tako, da so potrjevali začasne situacije, v katerih so bili navedeni neresnični podatki 
o opravljenih delih, na podlagi teh začasnih situacij pa so bili izdani lažni računi, ki jih je 
investitor v celoti plačal in za njih neupravičeno zahteval sofinancerska sredstva, ki jih je tudi 
dobil izplačana. 
 
To tožilstvo je zoper tri fizične in eno pravno osebo vložilo zahtevo za preiskavo zaradi 
kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Obdolženki sta bili 
osebi z vodstvenimi pooblastili v močno zadolženi, veliki in znani slovenski delniški družbi. 
Očita se jima, da sta konec leta 2013, preko serije povezanih poslovnih dogodkov, ki so bili 
vsi izvedeni istega dne, na škodo družbe, ki sta jo zastopali, posledično pa tudi na škodo 
njenih delničarjev in upnikov (največji del teh so predstavljale banke), poslovni delež te 
delniške družbe v drugi znani in uspešni slovenski gospodarski družbi prenesli na njenega 
največjega delničarja. Za prenos poslovnega deleža osumljena gospodarska družba ni plačala 
dogovorjene kupnine, saj se je obveznost plačila te kupnine skladno z voljo vseh obdolžencev 
kompenzirala z neutemeljeno in dejansko neobstoječo terjatvijo obdolžene družbe do 
oškodovane družbe. Na takšen način sta obdolženki obdolženi pravni osebi pridobili 
protipravno premoženjsko korist najmanj v višini 22.900.000 evrov, zaradi česar se tudi 
obdolženi pravni osebi očita odgovornost za to kaznivo dejanje. Tretjemu obdolžencu pa se 
očita, da je obema obdolženkama pomagal pri storitvi tega kaznivega dejanja, saj je kot 
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direktor obdolžene pravne osebe s sklenitvijo posla v zvezi s prenosom tega poslovnega 
deleža in z drugimi svojimi dejanji to kaznivo dejanje omogočil.  
 
Zaradi kaznivih dejanj, izvršenih na škodo delavcev, je ODT v Krškem vložilo dva obtožna 
predloga. V eni zadevi je bilo oškodovanih skupno 116 delavcev, v drugi pa 171 delavcev. V 
obeh primerih je šlo za delavce s področja gradbeništva. Skupni dolg iz naslova neplačanih 
prispevkov je v eni zadevi več kot 179.000 evrov in v drugi več kot 444.955 evrov.  
 
Isto tožilstvo je obravnavalo še zadevo, v kateri je bilo oškodovanih 213 delavcev, obdolženec 
pa je bil obsojen za kazniva dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev. Izrečena mu je bila 
zaporna kazen 3 leta in 8 mesecev zapora. Pravni osebi je bila izrečena denarna kazen v višini 
15.000 evrov. 
 
ODT v Novi Gorici je prejelo kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj zaposlovanja na črno in 
kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev zoper pet fizičnih oseb, od tega enega 
državljana tuje države, ter eno domačo pravno osebo in eno tujo pravno osebo. Z različnimi 
oblikami kršitve delovne zakonodaje in evropskih predpisov so najmanj 193 delavcev 
oškodovali za najmanj 585.570 evrov.  
 
Na podlagi 192. člena Zakona o državnem tožilstvu je SDT RS edino tožilstvo, ki je pristojno 
za pregon kaznivih dejanj spravljanja v suženjsko razmerje in zlorabe prostitucije.  
 
V zadevi, v kateri je to tožilstvo leta 2013 vložilo obtožbo zoper pet fizičnih oseb in eno 
pravno osebo zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, so potekale glavne obravnave v letu 
2015 in 2016. Trije obdolženci so bili obsojeni na zaporne kazni od enega leta in šest 
mesecev do petih let zapora, dvema sta bili izrečeni tudi stranski denarni kazni 34.100 evrov 
in 10.230 evrov. Odrejeno je tudi začasno zavarovanje odvzema premoženjske koristi do 
zneska 828.150 evrov. Na podlagi določb ZOPNI je sodišče začasno zavarovalo tudi 
premoženje v višini okoli 2.400.000 evrov, in sicer sredstva vložena v investicijske sklade, 
vezani depozit, sredstva na transakcijskem računu, začasno pa je zavarovalo še nepremičnine 
in dve osebni vozili v lasti enega obdolženca ter z njim povezanih fizičnih ter pravnih oseb. Po 
končani finančni preiskavi je bila v letu 2015 vložena tudi tožba po določbah ZOPNI, in sicer v 
višini dobrih 3.700.000 evrov, tekom pravde pa je bil tožbeni zahtevek zmanjšan na okoli 
2.900.000 evrov.  
 
V kazenski zadevi zoper državljana Bolgarije je SDT RS v maju 2015 vložilo obtožnico zaradi 
kaznivih dejanj zlorabe prostitucije, kaznivega dejanja trgovine z ljudmi in kaznivega dejanja 
pranja denarja. Obtoženi je bil v septembru 2016 izročen Republiki Sloveniji ter je še vedno v 
priporu. Sodišče je po umiku obtožbe za kaznivo dejanje pranja denarja obdolženca spoznalo 
za krivega dveh kaznivih dejanj trgovine z ljudmi ter mu izreklo enotno kazen petih let 
zapora. Pripor zoper obtoženega je bil podaljšan do pravnomočnosti sodbe. 
 
Na podlagi zahteve za preiskavo, ki jo je zoper štiri obdolžence vložilo SDT RS, je sodišče 
uvedlo preiskavo zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, zoper enega obdolženca zaradi 
pomoči pri storitvi tega kaznivega dejanja, zoper enega obdolženca pa zaradi kaznivega 
dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Zoper tri osebe je bil 
odrejen pripor, zoper eno osebo pa hišni pripor. Tožilstvo obdolženim očita, da je najmanj 34 
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deklet moralo za člane te organizirane kriminalne združbe opravljati spolne odnose za plačilo 
kar jim je omogočilo, da so si pridobili veliko protipravno premoženjsko korist. Dekleta so 
člani kriminalne združbe v prostitucijo prisilili. Na naslovu, kjer so dekleta bivala in za 
obdolžene delala, je eden izmed obdolženih hranil tudi več kosov orožja, ki spada med 
prepovedano orožje in vojaško orožje. Obdolženi so si z dalj časa trajajočim delovanjem 
pridobili veliko premoženjsko korist v višini najmanj 301.600 evrov. Zoper tri izmed 
obdolženih bilo na predlog državnega tožilca odrejeno začasno zavarovanje, in sicer do višine 
300.000 evrov na nepremičnini, na denarnih sredstvih in osebnih vozilih. Preiskava je bila 
zaključena meseca septembra 2016, še istega meseca pa je bila vložena obtožnica.  
 
Zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi je bila zoper pet obdolžencev, zoper tri pa še 
zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, 
uvedena preiskava na podlagi zahteve za preiskavo, ki jo je vložilo SDT RS. Zoper vseh osem 
oseb je bil odrejen pripor. Obdolženi so delovali kot člani dveh organiziranih kriminalnih 
združb, z namenom pridobitve velike protipravne premoženjske koristi. Prva združba se je 
ukvarjala z izkoriščanjem prostitucije, v kar so prisilili najmanj 22 deklet, druga pa s prodajo 
prepovedane droge. Združba je od vsakega opravljenega spolnega odnosa obdržala 50 
odstotkov denarja in si tako pridobila premoženjsko korist v višini najmanj 57.000 evrov. 
Dekleta so na takšno razmerje pristala, vendar le formalno, saj niso imela izbire in so bila 
zaradi vseh okoliščin v podrejenem položaju. Oškodovanke namreč izhajajo iz revnega okolja, 
iz družin v težkem finančnem položaju v Srbiji, zaradi česar so bila ranljiva. Zoper dva izmed 
obdolženih je bilo v novembru 2016 na predlog državnega tožilca odrejeno začasno 
zavarovanje do višine 57.000 evrov in sicer na osebnem vozilu. 
 
Vzroki, okoliščine za nastanek, povečanje, spremljanje ali razvoj kriminalitete bodo 
opredeljeni pri posameznih področjih kriminalitete, saj so v področje kaznivih dejanj z zelo 
hudimi posledicami zajeta le najhujša kazniva dejanja, o katerih se poroča tudi v drugih delih 
poročila. 
 

7.2.8 KAZNIVA DEJANJA PRI KATERIH SO HUDO KRŠENE PRAVICE 
DELAVCEV IN RANLJIVIH SKUPIN LJUDI 

V tem poglavju poročila so prikazani podatki o obravnavanju kaznivih dejanj zoper delovno 
razmerje in socialno varnost, ki so zajeta v 22. poglavju KZ-1 in KZ, kamor spadajo: kršitev 
temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1, prej 205. člen KZ), šikaniranje na delovnem mestu 
(197. člen KZ-1), kršitev pravic pri zaposlovanju ali brezposelnosti (198. člena KZ-1, prej 206. 
člen KZ), zaposlovanje na črno (199. člen KZ-1), kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju 
in kršitev sindikalnih pravic (200. člen KZ-1, prej 207. člen KZ), ogrožanje varnosti pri delu 
(201. člen KZ-1, prej 208. člen KZ), kršitev pravic iz socialnega zavarovanja (202. člena KZ-1, 
prej 209. člen KZ) in zloraba pravic iz socialnega zavarovanja (203. člen KZ1, prej 210. člen 
KZ). 
 
Pregled postopkov za kazniva dejanja, pri katerih so hudo kršene pravice delavcev in ranljivih 
skupin ljudi in so prikazana v tabeli 44.a številčno pod skupino 24, izkazuje, da je v letu 2016 
bilo na tožilstvih zoper polnoletne storilce tovrstnih kaznivih dejanj v delu 126 ovadb manj kot 
v letu poprej, kar prestavlja upad pripada za 4,6 odstotka v primerjavi z letom 2015. 
Primerjava podatkov iz obeh let pripelje do ugotovitve, da je pri teh kaznivih dejanjih zaznati 
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trend upadanja prejetih kazenskih ovadb, saj so tožilstva v letu 2015 zoper polnoletne storilce 
prejela 1.349 novih ovadb, v letu 2016 pa le 1.101 novih ovadb, kar pomeni 18 odstotkov 
manj kot leto poprej. Tako je pri veliki večini okrožnih državnih tožilstev zaznati znaten upad 
števila prejetih ovadb s tega področja, razen na ODT v Krškem, ODT v Novem Mestu in ODT 
v Murski Soboti, kjer je bil glede na leto poprej zaznan porast števila novo prejetih ovadb. 
Takšen upad je morebiti posledica eskalacije tovrstnih ovadb v preteklih letih, pa tudi večje 
ozaveščenosti ne le delavcev o svojih pravicah, ampak tudi delodajalcev o tem, da naklepne 
kršitve njihovih delovnopravnih obveznosti lahko pomenijo tudi kaznivo dejanje.  
 
Uspešnost obravnavanja tovrstnih kaznivih dejanj se je povečala. V letu 2015 so okrožna 
državna tožilstva v zvezi z obravnavanimi kaznivimi dejanji prejela le pet sodb več kot leto 
poprej. Obseg prejetih obsodilnih sodb je v letu 2016 praktično enak kot v letu 2015, kar kaže 
na visoko uspešnost obtoževanja tovrstnih kaznivih dejanj, saj znaša delež obsodilnih sodb 
kar 84 odstotkov (glede na vse prejete sodbe v letu 2016). Ta delež je v primerjavi z letom 
2015 nekoliko nižji, saj je delež obsodilnih sodb v letu 2015 znašal 86 odstotkov. Od 393 vseh 
prejetih sodb je bilo namreč bilo 332 obsodilnih sodb in le 18 oprostilnih (enako kot v letu 
2015) ter 43 zavrnilih (kar je za sedem več kot v letu 2015). V večini obsodilnih sodb so bile 
storilcem izrečene pogojne obsodbe s posebnim pogojem povračila neplačanih obveznosti iz 
delovnega razmerja, v nekaterih večjih in obsežnejših primerih pa so bile izrečene tudi 
zaporne kazni. 
 
V letu 2016 so tožilstva s tega področja kaznivih dejanj obravnavala skupno torej 2.574 
ovadenih polnoletnih storilcev ter 930 ovadenih pravnih oseb, pri čemer je bilo 41 odstotkov 
ovadb zavrženih, 64 odstotkov ovadb pa je bilo rešenih z vložitvijo obtožnih predlogov na 
sodišče. Obe vrsti rešitev sta v letu 2016 bile sprejeti v večjem obsegu kot leto poprej, saj je 
bilo v letu 2015 zavrženih le 25 odstotkov ovadb in je bilo vloženih le 21 odstotkov obtožnih 
predlogov. Glede števila ovadb, o katerih konec leta 2016 še ni bila izrečena prvostopenjska 
sodba po vložiti obtožnih predlogov zoper polnoletne storilce in zoper pravne osebe, je moč 
ugotoviti, da je ta obseg v letu 2016 višji kot leto poprej, saj na dan 31. 12. 2016 za 1.884 
kaznivih dejanj ni bilo izrečenih prvostopenjskih sodb zoper polnoletne storilce (v letu 2015 le 
687 neizrečenih sodnih odločitev) in za 442 kaznivih dejanj pravnih oseb (v letu 2015 le 104 
neizrečene sodne odločitve). V letu 2016 je bilo v zvezi z obravnavanimi kaznivimi dejanji 
vloženih več pritožb kot leto poprej, in sicer kar za 77 odstotkov več. S strani višjega sodišča 
je bilo ugodeno kar 51 odstotkov vloženim pritožbam, neugodeno pa 49 odstotkov pritožbam. 
 
Tožilstva v pretežnem delu obravnavajo kaznivo dejanje kršitev temeljnih pravic delavcev po 
196. členu KZ-1, kjer so najbolj pogosti očitki neizplačilo plač (dela plač ali celotnih plač) in 
predpisanih prispevkov za socialno varnost, neplačilo regresa za letni dopust in stroškov v 
zvezi z delom, v nekaterih primerih pa je šlo tudi za primere nezakonitih odpovedi delovnega 
razmerja.  
 
Največji delež ovadb prejmejo tožilstva od policije, vendar pa oškodovanci zelo pogosto 
kazenske ovadbe podajajo tudi posamično in neposredno na tožilstva (v nekaterih primerih 
tudi s pomočjo odvetnikov), zaradi česar je potrebno zbirati še dodatne informacije in 
dokazila ter opraviti ustrezne razgovore, saj so njihove navedbe v prijavah pogosto 
pomanjkljive, zahtevki pa po višini neopredeljeni ali opredeljeni premalo natančno ter v 
skopem številu ustreznih listinskih dokazil, kar otežuje in podaljšuje potek predkazenskega 
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postopka. Pogosto pa se z zbiranjem obvestil in listinske dokumentacije ter z opravljanjem 
poizvedb pri pristojnih davčnih organih pride do ugotovitve, da je obseg kršitev in število 
oškodovancev dejansko še veliko večji, zaradi česar so praviloma preiskovanje v nadaljevanju 
še razširi.  
 
Motiv in vzrok predmetnih kaznivih dejanj, storjenih na škodo delavcev, je v večini primerov v 
tem, da storilci z neizplačilom predpisanih obveznosti delavcem pridobijo gospodarski družbi 
in posledično sebi kot samostojnemu podjetniku premoženjsko korist (oziroma povedano 
drugače – s takšnim ravnanjem povzročijo premoženjsko škodo oškodovanim delavcem 
oziroma jim kršijo zakonsko predpisane pravice), pri tem pa nemalokrat izkoriščajo nemoč 
delavcev, ki kljub neizplačilu obveznosti v večini primerih delo pri delodajalcu še naprej 
opravljajo, saj v trenutnih gospodarskih razmerah ne vidijo možnosti zaposlitve pri drugem 
delodajalcu, v praksi pa je zaznati, da delavci praviloma ne prijavijo delodajalcev dokler jim ta 
vsaj deloma izplačuje plače, prav tako pa velikokrat delavcem niti ni znano, da jim 
delodajalec ne plačuje obveznih prispevkov za socialno varnost in to vse dokler se sami ne 
obrnejo na pristojni davčni urad. V večini primerov se osumljenci (direktorji družb, samostojni 
podjetniki) že tekom predkazenskega postopka sklicujejo na slabo finančno stanje 
gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika ter plačilno nedisciplino njihovih poslovnih 
partnerjev, kar je v nadaljevanju potrebno preveriti s pridobitvijo ustreznih finančnih 
podatkov.  
 
Problematiko kaznivega dejanja po 196. členu KZ-1 je videti tudi v tem, da oškodovanci z 
vloženimi kazenskimi ovadbami praviloma zasledujejo le plačilo neizplačanih obveznosti iz 
delovnega razmerja, ki bi jih sicer morali uveljavljati v delovnih postopkih, predvsem ko točna 
višina le teh oškodovancem niti ni znana ter tudi v tem, da gre za obsežne dokazne postopke, 
ko je v posamezni zadevi po navadi veliko oškodovancev. Prav tako se v praksi ugotavlja, da 
so bile pravne osebe večinoma že v stečaju oziroma tik pred stečajem ali celo izbrisane iz 
sodnega registra, zato tudi kazenske ovadbe že s strani ovaditeljev niso bile vložene tudi 
zoper pravne osebe, ampak le zoper odgovorne osebe. 
 
Reševanje posameznih zadev na tem področju je postalo kvalitetnejše, saj so kazenske 
ovadbe policije popolnejše in zajemajo opravljane ustrezne poizvedbe pri pristojnih organih, s 
čimer se ugotavlja celoten obseg kršitev in oškodovancev, so pa tudi primeri ko tožilci sami 
opravijo tovrstne poizvedbe, ki se po preučitvi zadeve izkažejo za nujne in potrebne. 
 
V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje se obravnavajo tudi kazenske ovadbe za 
kaznivo dejanje zaposlovanja na črno po 199. členu KZ-1, ki se nanašajo na zaposlovanje 
delavcev brez ustreznih pogodb o zaposlitvi in brez prijave v obvezna zavarovanja, medtem 
ko ovadb za zaposlovanje tujcev brez dovoljenja za delo, ni bilo veliko. Ovadbe, podane za 
kaznivo dejanje zlorabe pravic iz socialnega zavarovanja po 203. členu KZ-1, se večinoma 
nanašajo na lažno prikazovanje družinskih razmerij in premoženjskega stanja zaradi 
pridobitve pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Ovadbe za 
kazniva dejanja po 201. členu KZ-1 pa se nanašajo na delovne nesreče zaradi neupoštevanja 
varnostnih pravil glede dela na višini in uporabe neizpravnih delovnih strojev. 
 
Nekatera tožilstva so v njihovih letnih poročilih izpostavila posamezne primere, ki prikazujejo 
vsebinske značilnosti kaznivih dejanj zoper delovna razmerja in socialno varnost, predvsem 
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pa je mogoče ugotoviti, da tožilstva obravnavajo tudi večje in obsežnejše zadeve na tem 
področju, kjer je oškodovano veliko število delavcev in je visoka tudi premoženjska škoda. V 
teh primerih so bile storilcem izrečene tudi zaporne kazni. 
 
ODT v Krškem je v svojem poročilu o delu med drugim predstavilo obsežno in zanimivo 
kazensko zadevo, ko je bilo zoper tri storilce (očeta in dva sinova) v dveh fazah podanih več 
ovadb zaradi kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev po 196. členu KZ-1 na škodo 
velikega števila delavcev, zaposlenih v skupno 12 podjetjih, ki so jih dejansko upravljali 
ovadeni storilci, zoper katere so bili tudi že vloženi obtožni predlogi. Eden od storilcev je bil že 
od leta 1996 direktor družbe AA, ki se je ukvarjala z gradbeništvom ter je vrsto let 
poravnavala svoje davčne in druge obveznosti, nato pa se je začelo prikrito poslovanje preko 
več drugih družb z namenom »prekanalizacije« denarnih sredstev iz družbe AA in z namenom 
izognitve plačil davčnih in drugih obveznosti. Tako je bila najprej ustanovljena družba BB, 
katere zastopnik je bil eden od sinov, v nadaljevanju pa so bile ustanovljene še številne druge 
družbe (skupno več kot 20), ki jih je prikrito vodil storilec skupaj s sinovi, čeprav so bili v 
večini primerov formalno kot zakoniti zastopniki vpisani delavci, zaposleni v njihovih družbah, 
ki so nastopali zgolj kot »slamnati« direktorji, brez ustreznih kvalifikacij in znanj za vodenje 
gospodarskih družb. Navedene prikrito povezane družbe niso imele svojega premoženja, 
vanje so se na novo zaposlovali delavci ter prezaposlovali delavci iz ene družbe v drugo, 
služile pa so tudi za preusmerjanje finančnih tokov iz poslovanja družb AA in kasneje BB. 
Delavci, zaposleni v povezanih in prikrito povezanih družbah, so dejansko za družbi AA ali BB 
opravljali podizvajalska dela na projektih, po navodilih ovadenih storilcev, s sredstvi, opremo 
in gradbeno mehanizacijo družb AA in BB. Delavcem, ki so jih torej v prikrito vodenih družbah 
zaposlovali oziroma prezaposlovali, so v gotovini ali z nakazili preko TRR plačevali neto plače, 
medtem ko jim večino časa njihove zaposlitve zavestno niso plačevali predpisanih prispevkov 
za socialno varnost iz naslova izplačanih plač, zaradi česar so na prikrito povezanih družbah 
začeli nastajati veliki davčni dolgovi. Posledično je prihajalo do davčnih izvršb in blokad 
transakcijskih računov prikrito povezanih družb, vendar je pretežni del prispevkov za socialno 
varnost zaradi preusmerjanja finančnih tokov ostal neplačan, medtem ko pa družbi AA in BB 
določeno obdobje nista bili davčni dolžnici ter nista imeli blokiranih TRR ter sta tako še naprej 
nemoteno poslovali. Tudi v slednjih dveh družbah pa so se prispevki za socialno varnost 
neredno obračunavali in je bil na tak način davčni organ zaveden glede višine neplačanih 
obveznosti, prav tako pa prispevki daljše časovno obdobje (tudi več kot tri leta) niso bili več 
prostovoljno plačani, kljub davčnim izvršbam pa so v obeh družbah ostali neporavnani. V 
družbi AA, BB in povezanih družbah je bilo v celotnem obdobju zaposlenih skupno okoli 500 
delavcev, pri čemer so v družbi AA, BB in še devet obravnavanih družbah ostali neplačani 
prispevki za socialno varnost v skupnem znesku več kot 2,3 miljona evrov.  
 
Prav tako je ODT v Krškem izpostavilo primer, kjer je bila storilcu s strani sodišča izrečena 
enotna zaporna kazen v višini treh let in osem mesecev zapora za 212 kaznivih dejanj kršitve 
temeljnih pravic delavcev po drugem v zvezi s prvim odstavkom 196. člena KZ-1 in za eno 
kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev po prvem odstavku 196. člena KZ-1, prav 
tako pa je bila za kazensko odgovorno za 33 kaznivih dejanj po drugem v zvezi s prvim 
odstavkom 196. člena KZ-1 spoznana ena pravna oseba, kateri je bila izrečena denarna kazen 
v višini 15.000 evrov. Sodba zaradi pritožb, tako obrambe kot tožilstva, še ni pravnomočna. V 
obravnavanem primeru je obdolženi kazniva dejanja izvršil v okviru treh družb, katerih 
direktor ali dejanski poslovodja je bil, v katerih so bili daljše časovno obdobje plače in drugi 
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prejemki iz delovnega razmerja izplačevani z zamudami, nato v več manjših obrokih oziroma 
delih, nekateri pa plač za opravljeno delo oziroma drugih prejemkov iz delovnega razmerja 
(regresov, povračil stroškov, odpravnin) sploh niso dobili plačanih ali pa zgolj delno. Prav tako 
pa je na podlagi izpovedb oškodovancev ter drugih prič, razvidno, da je obdolženi zaposlene 
delavce obravnaval različno in selektivno poravnaval obveznosti do njih po zgolj njemu 
znanem ključu, saj so za isto časovno obdobje nekateri dobili izplačane plače, stroške in 
druge obveznosti, nekateri pa ne. Prav tako pa vse tri obdolženčeve družbe tudi niso imele 
poravnanih obveznosti iz naslova plačila prispevkov za socialno varnost zaposlenih delavcev. 
Vse tri družbe so prenehale obračunavati prispevke in oddajati REK obrazce za zaposlene v 
septembru 2013, ko je bila delavcem izplačana plača za julij 2013, in tako za čas od julija 
2013 do februarja 2014 REK-1 obrazcev, kljub izplačanim plačam, niso oddajale, ampak so jih 
za navedeno obdobje oddale šele aprila 2014, potem ko je davčni organ v okviru davčnega 
nadzora to ugotovil in jih pozval na predložitev obračunov prispevkov, glede na to, da so bile 
neto plače za to obdobje izplačane. V nadaljevanju so navedene družbe obračune prispevkov 
sicer oddajale, vendar ne za vse zaposlene, medtem ko je ena od družb za obdobje od maja 
2014 do julija 2015 prispevke obračunavala samo nekaterim zaposlenim, za čas od avgusta 
2015 dalje pa ponovno za nobenega od zaposlenih ni oddala obračunov prispevkov. Družbe 
pa tudi obračunanih prispevkov niso plačevale prostovoljno, in sicer ena od septembra 2013 
dalje, druga od avgusta 2012 in tretja od septembra 2013, tako da so bili zoper njih uvedeni 
postopki davčne izterjave, ki pa so bili le delno uspešni. Tako so za zaposlene v eni družbi (ki 
je od februarja 2016 v stečaju) za čas od julija 2014 dalje ostali neplačani vsi prispevki, 
medtem ko prispevki za PIZ niso plačani že od maja 2014, prispevki za zdravstveno 
zavarovanje pa od junija 2014 dalje in je dolg navedene pravne osebe iz naslova neplačanih 
obračunanih prispevkov na dan 9. 2. 2016 znašal kar 385.872,08 evrov. V drugi družbi so 
prispevki za zaposlene ostali neplačani za čas od septembra 2013 dalje, tako da je družba iz 
naslova obračunanih prispevkov za zaposlene na dan 9. 2. 2016 dolgovala 37.836,75 evrov, v 
tretji družbi pa so ostali neplačani prispevki za čas od julija 2013 dalje in dolg iz tega naslova 
je na dan 9. 2. 2016 znašal 85.578,08 evrov.  
 
ODT v Kranju je v svojem poročilu o delu izpostavilo, da pri njih posebno skupino 
predstavljajo tudi delodajalci albanske narodnosti, ki zaposlijo osebe iz Albanije ali Kosova, jih 
prijavijo v pokojninski in zdravstveni sistem, nato pa zanje ne plačujejo predpisanih socialnih 
prispevkov, plačo pa jim plačujejo na roke ali niti tega ne. Gre zlasti za družbe oziroma 
samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo z gradbeništvom. Do prijave teh kaznivih dejanj 
pogosto pride s strani inšpektorja za delo ali FURS, vendar pa oškodovanci ne želijo 
sodelovati v postopku oziroma pogosto niti niso več na območju Slovenije ali pa izjavljajo, da 
se ne čutijo oškodovane, saj so določeno izplačilo prejeli v gotovini.  
 
S strani ODT v Kranju je bil predstavljen tudi primer, ko so kazensko ovadbo podali trije 
oškodovanci, ki so preko oglasa na Zavodu za zaposlovanje našli zaposlitev. Delodajalec jih je 
nemudoma po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi napotil na delo na gradbišče v Nemčijo, 
obljubljal jim je redno zaposlitev, delavci so delali nekaj mesecev v Nemčiji, prejeli so izplačila 
»na roke« samo toliko, da so imeli za preživetje, prispevki za njih niso bili plačani, prav tako 
niso bili prijavljeni v obvezno zavarovanje. Razen javno dostopnih podatkov, podatkov FURS, 
dokumentacije o poslovanju ni bilo. Osumljeni policiji ni bil dosegljiv. Ovadbi so bile priložene 
pogodbe o zaposlitvi, plačilnih list delavci niso prejeli. Po preučitvi obravnavane zadeve je bil 
zoper storilca bil na sodišče vložen obtožni predlog.  
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V nadaljevanju je bil v poročilu o delu ODT v Murski Soboti predstavljen primer, v katerem sta 
se obravnavali ovadbi za kaznivo dejanje po prvem odstavku 198. člena KZ-1, ki sta se 
nanašali na isto osebo, ko naj bi osumljena kot ravnateljica zavoda dvema kandidatoma 
omejila pravico do svobodne zaposlitve pod takimi pogoji, kot so določeni s predpisi za 
opravljanje dela za isto delovno mesto in je zaposlila kandidata, ki ni izpolnjeval pogojev. 
Zadevi se še nahajata v fazi zbiranja obvestil na policiji. Prav tako je to tožilstvo izpostavilo 
pravnomočno sodbo zaradi kaznivega dejanja po prvem odstavku 196. člena KZ-1, kjer je bila 
obdolženemu izrečena obsodilna sodba s kaznijo štirih mesecev zapora, saj obdolženec ni 
ravnal po predpisih o plačilu predpisanih prispevkov in to v času enega leta ter tako prikrajšal 
33 delavcev za njihove temeljne pravice do bruto plače in to v skupnem znesku 114.536 
evrov. 
 
ODT v Novi Gorici je v svojem poročilu o delu predstavilo dve kazenski ovadbi zaradi 
kaznivega dejanja po 196. členu KZ-1, ki ju je FURS podala na tožilstvo vložil kar v elektronski 
obliki po tem, ko je v postopku nadzora in iz davčnih evidenc bilo ugotovljeno, da je davčni 
zavezanec (ovadena pravna oseba) oddajal REK-1 obrazce le za omejeno število zaposlenih, 
za večino pa ne, in tako zanje tudi ni plačeval prispevkov za socialno varnost. V enem 
primeru je že vložen obtožni predlog zoper fizično in pravno osebo, v drugem pa je ovadba še 
v dopolnjevanju. Tožilstvo je omenilo tudi zanimiv primer, v katerem je šlo za očitek več 
različnih kaznivih dejanj (kršitev temeljnih pravic delavcev po 196. členu KZ-1, zaposlovanja 
na črno po 199. členu KZ-1 in ponarejanja listin 251. členu KZ-1) za kar 193 oškodovanih 
delavcev.  
 
V letu poročanja državni tožilci SDT RS kazenskih zadev s tega področja niso obravnavali, ker 
tovrstna kazniva dejanja ne sodijo v sklop kataloških kaznivih dejanj iz 192. člena ZDT-1, za 
obravnavo katerih je sicer pristojno SDT RS. Se pa je v kazenskih zadevah SDT RS, predvsem 
pri preiskovanju in pregonu kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije izkazalo, 
da se izkoriščanje delavcev stopnjuje tudi z izvrševanjem dejanj, ki že vsebujejo elemente 
kaznivega dejanja trgovine z ljudmi oziroma zlorabe prostitucije. 

7.2.9 KAZNIVA DEJANJA, PRI KATERIH SO STORILCI NOSILCI JAVNIH 
FUNKCIJ 

Nabor kaznivih dejanj, ki zajema to področje, je razmeroma širok in sega od korupcijskih 
dejanj, kot so jemanje podkupnine po 261. členu, KZ-1, dajanje podkupnine po 262. členu, 
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje po 263. členu, dajanje daril za nezakonito 
posredovanje po 264. členu KZ-1, do kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih 
pravic po 257. členu KZ-1, oškodovanja javnih sredstev po 257.a členu KZ-1, nevestnega dela 
v službi po 258. členu KZ-1 in poneverbe. Zato so ta kazniva dejanja v tem poročilu tudi 
razvrščena po posebnih poglavjih v skladu s statističnimi kazalci za posamezna kazniva 
dejanja. ODT Ljubljana v svojem poročilu ustrezno poudarja, da statistično ni mogoče ločiti 
kaznivih dejanj, ki bi jih izvršili zgolj storilci v funkciji voljenih ali imenovanih funkcionarjev, 
temveč je kot nosilce javnih funkcij v kazenskopravnem pomenu treba šteti vse osebe, ki 
delujejo v javnem interesu in imajo tako možnost razpolagati z javnimi sredstvi oziroma v 
izvrševanju oblastnih funkcij delujejo v nasprotju s svojimi dolžnostmi in s tem kršijo pravice 
oškodovancev oziroma delujejo izključno v svojem lastnem interesu.  
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Iz poročil posameznih okrožnih državnih tožilstev, SDT RS in VDT RS je možno povzeti nekaj 
tipičnih skupin storilcev, ki so nosilci javnih funkcij v letu 2016 in so bili predmet obravnave v 
različnih fazah kazenskega postopka, v katerih so bili aktivni tudi državni tožilci.  
 
VDT RS je tako doseglo pravnomočnost obsodilne sodbe, ki se nanaša na kaznivo ravnanje 
visokega vojaškega uslužbenca s činom brigadirja, ki je osebi izven Ministrstva za obrambo 
RS izročal pomembne vojaške podatke, za katere je ta pridobila plačilo v višini med 400.000 
in 500.000 evrov. Posli so se skušali prikriti z aktivnostjo lobiranja oziroma »agresivne 
ponudbe«, čeprav oseba, ki je pridobila plačilo, takega dela niti opravljala niti ni bila za to 
strokovno usposobljena.  
 
Med storilci, ki so nosilci pomembnejših javnih funkcij, je treba omeniti župane in upravne 
delavce na posameznih občinah v Republiki Sloveniji. Zlasti je nevarna zveza med župani in 
osebami, ki so odgovorne za zakonitost dela visokošolskih zavodov, ki predstavljajo naslednjo 
skupino oseb, ki so nosilke javnih funkcij. SDT RS v fazi preiskave obravnava zadevo, v kateri 
je bil sklenjen navidezni pisni dogovor med družbo, mestno občino in javnim podjetjem, iz 
katerega je izhajalo, da si je družba zagotovila 1.803.800 evrov prihodkov iz naslova letne 
najemnine za najem prostorov, s katerimi bi lahko odplačevala obveznosti iz kredita. Župan 
mestne občine naj bi predložil Ministrstvu za šolstvo in šport zahtevek sofinanciranja stroškov 
izvedbe projekta, ki je vseboval izjavo da so v zahtevku prikazani stroški ustrezno evidentirani 
v poslovnih knjigah in da so podatki v zahtevku pravilni. Na ta način pa je bilo lažnivo 
prikazano, da mestna občina izpolnjuje pogoje za izplačilo po pogodbi o sofinanciranju in je 
tako z izplačilom ministrstva za šolstvo in šport storilec pridobil veliko premoženjsko korist v 
znesku 9.386.149 EUR, od katerih je znesek 1.407.923 evrov predstavljal delež sredstev 
Republike Slovenije, za znesek 7.978.226 evrov pa je bilo predvideno črpanje iz sredstev 
Evropske skupnosti, do katerega pa ni prišlo. 
 
V letu 2016 je po drugi strani prišlo do samostojnega uveljavljanja odgovornosti oseb, ki so 
odgovorne za zakonitost dela posameznih fakultet. SDT RS je namreč vložilo zahtevo 
preiskavo zoper uslužbence, ki so v času od avgusta 2008 do konca leta 2015 odredili 
določenim zaposlenim uslužbencem nezakonito izplačilo dodatka za stalno pripravljenost, do 
katerega le-ti niso bili upravičeni. Skupna višina protipravno premoženjske koristi je tudi v 
tem primeru visoka, saj znaša 860.000 evrov.  
 
Pridobitev velike premoženjske koristi je značilna tudi za delovanje treh fizičnih oseb, ki so 
bile zaposlene na Stanovanjskem skladu RS, saj je SDT RS vložilo obtožnico zaradi treh 
kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja, s katerimi je bila pridobljena protipravna 
premoženjska korist najmanj v višini 3.758.896,00 evrov. Sicer pa je za leto 2016 tudi ODT v 
Mariboru poročalo o zlorabah županov na svojem področju in v eni zadevi tudi že doseglo 
pravnomočno obsodilo sodbo v zvezi z kaznivim dejanjem sprejemanja koristi za nezakonito 
posredovanje. Druga zadeva pa je v zvezi s postopkom javnega naročanja, v kateri je bila 
preiskava uvedena, vendar pa še ni zaključena.  
 
Naslednja skupina nosilcev javnih funkcij, ki so bili deležni kazenskega pregona zaradi 
korupcijskih deliktov, je razvidna v zdravstvenem sistemu. ODT v Mariboru tako poroča o 
korupcijskih deliktih zaradi izstavitve zdravniških spričeval z neresnično vsebino, da so bile 
pregledane osebe poškodovane v prometni nesreči. Že iz prejšnjega obdobja pa so v teku 
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drugi postopki, zlasti v zvezi z javnim naročanjem. Nekateri izmed obdolžencev so kot nosilci 
javnih funkcij priznali krivdo, zoper druge pa bo treba izvesti še celoten dokazni postopek.  
 
Na področju uprave so tožilstva zabeležila posamezne primere korupcijskih deliktov zlasti na 
področju opravljanja tehničnih pregledov in v tej zvezi lažnega potrjevanja da so vozila 
tehnično brezhibna in zato sposobna registracije. Na tem področju izstopata obsodilna 
pravnomočna sodba na področju pristojnosti ODT v Krškem in aktivnost ODT v Murski Soboti. 
Obsodilna sodba se nanaša na prokurista družbe, ki je združbo urejal registracije vozil in pri 
tem referenta na oddelku za upravne notranje zadeve napeljal, da je prometna dovoljenja 
podaljševal, čeprav ni bila plačana obvezna letna dajatev za uporabo vozil v cestnem 
prometu. S tem pa je družbi pridobil protipravno premoženjsko korist v višini 25.962,59 
evrov.  
 
Kot višji svetovalec v Oddelku za nepremičnine Območne geodetske uprave Maribor pa je 
storilec zahteval od posameznih strank nagrado do 50 evrov zato, da je prednostno 
obravnaval posamezne vloge.  
 
Sicer pa so posamezna tožilstva dosegla tudi obsodilne sodbe zaradi kaznivega dejanja 
nevestnega dela v službi (ODT v Celju dve obsodilni sodbi, v eni zadevi pa je bila vložena 
pritožba). Obsodilna sodba pa je bila dosežena tudi zoper ravnateljico gimnazije, ki ni 
predlagala in odločala o napredovanju delavcev gimnazije v višje plačilne razrede, prav tako 
ni predlagala napredovanja strokovnih delavcev v nazive in opravljala drugih dolžnosti, kar je 
ODT v Murski Soboti pravno kvalificiralo kot kaznivo dejanje nevestnega dela v službi po 258. 
členu KZ-1.  
 
Kar zadeva večje število zavrženj zoper sodnike in tožilce je treba opozoriti na družbeno 
škodljiv pojav, da mnoge osebe, ki so bile v kazenskih postopkih in so bile obsojene, niso 
zadovoljne s končnimi rešitvami. To pa ima za posledico, da brez kakršnihkoli pomislekov 
vlagajo ovadbe zoper tožilce in sodnike. Pojav je le na prvi pogled manjšega pomena, saj 
kaže na stanje v družbi, ki preveč pogosto daje prednost interesom pred principi pravne 
države, ki je na ta način lahko tudi ogrožena zaradi nespoštovanja pravnomočnih odločitev. 
 

7.2.10 PRIMERI, KJER SO IZKAZANI POGOJI ZA ZAČASNO 
ZAVAROVANJE IN ODVZEM PREMOŽENJA NEZAKONITEGA 
IZVORA 

Odvzem premoženja nezakonitega izvora na podlagi določb ZOPNI je instrument za boj zlasti 
proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Ta kazniva dejanja je težko dokazovati predvsem 
zaradi njihove zapletenosti, mednarodnih elementov in hitrega razvoja tehnologij, ki jih 
uporabljajo storilci. 
 
Za uspešen pregon storilcev teh kaznivih dejanj je bistveno, da se jim odvzame tudi 
premoženje nezakonitega izvora, saj storilci izvršujejo kazniva dejanja ravno z namenom 
pridobiti čim večje premoženje, pridobljeno premoženje pa uporabljajo tudi za izvrševanje 
novih kaznivih dejanj. ZOPNI omogoča zaplembo premoženja, ki izvira iz kriminalne 
dejavnosti, brez pravnomočne kazenske obsodbe. Za učinkovit odvzem premoženja 
nezakonitega izvora pa je ključno njegovo pravočasno zavarovanje in začasni odvzem. 



146 

 

 
Pogoj za uvedbo postopkov po določbah ZOPNI je sum, da je oseba storila kataloško kaznivo 
dejanje iz 4. člena ZOPNI in da ima sama ali skupaj s povezanimi osebami premoženje 
nezakonitega izvora, katerega skupna vrednost presega 50.000 evrov, ki pa ne sme 
predstavljati premoženjske koristi, pridobljene s kataloškim kaznivim dejanjem.  
 
Za uspešen odvzem premoženja nezakonitega izvora je pomembna najprej aktivnost organov, 
ki pri svojem delu lahko najprej zaznajo obstoj premoženja nezakonitega izvora in ki so 
taksativno našteti v 10. členu ZOPNI, nadalje pa tudi proaktivnost in aktivno sodelovanje med 
organi v finančno preiskovalnih skupinah. Vsi organi, tudi tožilstvo, morajo biti aktivni pri 
iskanju, zavarovanju in odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Prav tako je potrebno biti 
pozoren na tiste sprožilne informacije in indikatorje, predvsem podatke in okoliščine, ki kažejo 
na obstoj morebitnega premoženja nezakonitega izvora, v predkazenskih in kazenskih 
postopkih zaradi kataloških kaznivih dejanj. 
 
V okviru finančnih preiskovalnih skupin poteka intenzivno sodelovanje z organi, ki lahko 
prispevajo k uspešnemu odkrivanju premoženja nezakonitega izvora tako v Sloveniji kot tudi 
v tujini, sodelovanje pa poteka zlasti s FURS, Policijo, Uradom za preprečevanje pranja 
denarja in Komisijo za preprečevanje korupcije. Tako pri zaznavanju kataloških kaznivih 
dejanj kot tudi premoženja nezakonitega izvora je pomembna prisotnost preiskovalcev na 
terenu. V primerih, ko se premoženje nahaja v tujini, je uspešnost odkritja in odvzema 
premoženja nezakonitega izvora omejena z učinkovitostjo razpoložljivih instrumentov 
mednarodnega sodelovanja in mednarodne pravne pomoči. Pomembno je, da se v okviru 
finančno preiskovalnih skupin ustrezno uporabijo vse poti mednarodnega sodelovanja, ki so 
posameznim organom na razpolago. 
 
Na praktični ravni se težave pojavljajo predvsem pri aktivni zaznavi premoženja nezakonitega 
izvora kot vstopnega pogoja za uvedbo postopka. Pozornost vseh organov, ki zaznavajo 
premoženje nezakonitega izvora, mora biti usmerjena tudi na premoženje, ki ni razvidno iz 
javnih baz, s katerim pa določena oseba in z njo povezane osebe dejansko razpolagajo ali pa 
so razpolagale. Tožilstva so pri zaznavi premoženja v veliki meri odvisna od aktivnosti 
organov predlagateljev finančne preiskave.  
 
Nadaljnje ovire pri povečanju ZOPNI zadev pa predstavlja tudi ugotavljanje premoženja 
nezakonitega izvora, ki je velikokrat odvisno od faze kazenskega postopka, ki se nanaša na 
kataloško kaznivo dejanje. Kazenski postopek mora biti namreč v takšni fazi, da državnemu 
tožilcu omogoča natančno razmejitev premoženjsko pravne koristi in premoženja 
nezakonitega izvora. Navedeno je pomembno, saj se finančna preiskava skladno z 10. členom 
ZOPNI lahko odredi le, če je izpolnjen tudi pogoj, da premoženje nezakonitega izvora ne 
predstavlja premoženjske koristi, pridobljene s kataloškim kaznivim dejanjem ali zaradi njega.  
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Tabela 44a(p): pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – polnoletni storilci 

Skupina 
kaznivih 
dejanj 
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KZ 
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d
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U
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d
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o 

N
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g
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d
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1 UMORI 127 
128 

115 
116 
117 

3 22 25 13 0 0 10 2 11 10 5 0 7 2 5 16 18 

2 POSKUSI 
UMOROV 

  1 14 15 2 0 0 13 0 12 10 0 0 6 3 3 16 8 

3 ROPI 213 206 38 80 118 6 0 7 83 13 71 80 2 7 13 7 6 91 37 

4 POSKUSI 
ROPOV   3 18 21 3 0 1 15 1 10 13 1 0 2 1 1 5 7 

5 IZSILJEVANJE 218 
213   
310/4 

82 170 252 96 10 4 54 30 36 34 10 7 4 1 3 85 9 

6 POSKUSI 
IZSILJEVANJA 

  30 50 80 20 6 5 35 21 31 23 3 6 1 0 1 43 2 

7 KAZNIVA 
DEJANJA NA 
ŠKODO OTROK 

299      
201  
183 

119   
173 
173.a  
174/2 
175/2 
175/3 
(KZ-
1b) 
176 
189 
do 
195 
 

580 1.258 1.838 922 152 32 257 91 162 352 42 40 77 40 37 352 15 

8 KAZNIVA 
DEJANJA 
POVEZANA Z 
DROGO IN 
NEDOVOLJENIM
I SNOVNI V 
ŠPORTU 

196, 
197 

186, 
187 

435 846 1.281 179 1 37 752 138 607 623 28 35 40 12 28 714 208 

9 PRANJE 
DENARJA 252 245 152 90 242 86 0 3 61 10 52 16 13 22 14 2 11 93 7 

10 
KORUPCIJSKA 
KAZNIVA 
DEJANJA – 
SKUPAJ 

  136 196 332 105 12 7 106 1 90 42 2 4 4 1 3 101 33 

Kršitev proste 
odločitve 
volivcev 

162 151 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sprejemanje 
podkupnine pri 
volitvah 

168 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedovoljeno 
sprejemanje 
daril 

247 241 29 38 67 23 0 0 35 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 

Nedovoljeno 
dajanje daril 248 242 32 24 56 21 0 0 19 0 3 2 0 0 3 0 3 6 0 

Jemanje 
podkupnine 

267 261 43 32 75 34 0 0 25 0 45 11 0 0 1 1 0 42 19 

Dajanje 
podkupnine 268 262 14 25 39 8 0 2 17 1 21 7 1 2 0 0 0 27 12 

Sprejemanje 
koristi za 
nezakonito 
posredovanje 

269 263 15 52 67 12 6 5 4 0 6 10 1 2 0 0 0 6 0 

Dajanje daril za 
nezakonito 
posredovanje 

269a 264 3 22 25 6 6 0 6 0 15 10 0 0 0 0 0 16 0 

11 KORUPCIJA - 
POSKUSI   1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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12 ZATAJITVE 
DAVČNIH IN 
DRUGIF 
FINANČNIH 
OBVEZNOSTI 

254 
229, 
249 

263 215 478 117 6 0 97 41 79 28 5 3 13 7 6 92 0 

13 ZLORABE V 
JAVNEM IN 
ZASEBNEM 
SEKTORJU – 
SKUPAJ 

  1.947 1.858 3.805 1.724 179 25 336 65 214 241 61 48 89 27 62 449 15 

Poneverba in 
neupravičena 
uporaba tujega 
premoženja 

/ 209 330 282 612 184 135 8 33 9 36 150 7 12 4 2 2 196 0 

Preslepitev pri 
pridobitvi in 
uporabi posojila 
ali ugodnosti 

235 230 77 39 116 37 16 1 8 0 2 6 2 0 2 0 2 20 1 

Preslepitev pri 
poslovanju z 
vrednostnimi 
papirji 

236 231 4 7 11 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba notranje 
informacije 

243 238 16 25 41 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba trga 
finančnih 
instrumentov 

/ 239 1 1 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba položaja 
ali zaupanja pri 
gospodarski 
dejavnosti 

244 240 832 470 1.302 438 2 8 238 17 88 41 22 4 29 14 15 110 5 

Poneverba 245 / 4 3 7 3 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

Zloraba 
uradnega 
položaja ali 
uradnih pravic 

261 257 506 723 1.229 704 22 7 52 31 80 40 27 32 49 9 40 106 9 

Oškodovanje 
javnih sredstev / 257.a 15 20 35 31 0 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 

Nevestno delo v 
službi 262 258 162 291 453 326 4 0 0 0 1 3 2 0 5 2 3 11 0 

Poneverba v 
službi 

263 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 ZLORABE - 
POSKUSI   5 1 6 1 1 0 2 0 2 2 0 0 1 1 0 2 0 

 
15 
OŠKODOVANJA 
UPNIKOV – 
SKUPAJ 

  2.046 1.483 3.529 1.173 19 107 695 152 506 381 59 61 59 21 37 883 12 

Povzročitev 
stečaja z 
goljufijo ali 
nevestnim 
poslovanjem 

232 
233 

226 160 86 246 57 0 0 19 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 

Oškodovanje 
upnikov 

234 227 285 155 440 126 0 4 79 15 53 19 6 2 6 5 0 60 5 

Poslovna 
goljufija 234a 228 1.586 1.226 2.812 980 15 103 545 137 448 359 53 58 52 15 37 813 7 

Organiziranje 
denarnih verig in 
nedovoljeno 
prirejanje iger na 
srečo 

234b 212 3 3 6 0 0 0 52 0 2 1 0 0 1 1 0 2 0 

Preslepitev 
kupcev 237 232 12 13 25 10 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 

16 
OŠKODAVANJA 
UPNIKOV - 
POSKUSI 

  12 143 155 140 0 0 2 1 6 1 0 0 0 0 0 4 0 

17 OKOLJE IN 
PROSTOR - 
SKUPAJ 

  47 94 141 48 41 1 7 1 19 32 0 10 1 0 1 56 0 

Obremenjevanje 
in uničevanje 
okolja 

333 332 8 25 33 13 3 1 0 1 4 4 0 0 1 0 1 5 0 

Onesnaženja 
morja in voda s 
plovili 

/ 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razvrednotenje 
okolja z 
motornim 
vozilom 

334 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Protipravno 335 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



149 

 

ravnanje z 
jedrskimi ali 
drugimi 
nevarnimi 
radioaktivnimi 
snovmi 
Protipravna 
pridobitev ali 
uporaba 
radioaktivnih ali 
drugih nevarnih 
snovi 

336 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Onesnaženje 
pitne vode 

337 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Onesnaženje 
živil ali krme 

338 337 0 1 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 

Protipravno 
zavzetje 
nepremičnine 

339 338 8 10 18 6 11 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 20 0 

Uničenje 
nasadov s 
škodljivo snovjo 

340 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uničevanje 
gozdov 

341 340 3 2 5 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 

Mučenje živali 342 341 12 38 50 18 16 0 1 0 2 13 0 9 0 0 0 11 0 

Nezakonit lov 343 342 1 8 9 4 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 

Nezakonit 
ribolov 

344 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nezakonito 
ravnaje z 
zaščitenimi 
živalmi in 
rastlinami 

/ 344 15 10 25 4 6 0 6 0 6 4 0 0 0 0 0 11 0 

Prenašanje 
kužnih bolezni 
pri živalih in 
rastlinah 

345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Izdelovanje 
škodljivih zdravil 
za zdravljenje 
živali 

346 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nevestna 
veterinarska 
pomoč 

347 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tatvina – 
naravna 
vrednota 

212/2 205/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diverzija 356 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 OKOLJE IN 
PROSTOR - 
POSKUSI 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 KAZNIVA 
DEJANJA 
ZOPER 
ČLOVEČNOST 

373 
do 
380, 
382 
do 

388.a 

 
100 
do 
114, 
250/4 

11 32 43 10 0 0 21 0 31 6 1 0 1 0 1 177 33 

20 TRGOVINA Z 
LJUDMI 

 
387.a 

 
113 

11 26 37 8 0 0 21 0 32 6 0 0 0 0 0 177 33 

21 KAZNIVA 
DEJANJA 
ZOPER 
MEDNARODNO 
PRAVO 

 
381, 
389 
do 
391 

 
371 
do 
374 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 
PREPOVEDANO 
PREHAJANJE 
MEJE ALI 
OZEMLJA 
DRŽAVE 

 
311 

 
308 

135 156 291 49 0 28 63 3 69 53 74 0 70 70 0 90 45 

23 
NEDOVOLJENA 
PROIZVODNJA 
IN PROMET 
OROŽJA ALI 
EKSPLOZIVOV 

 
310 

 
307 

47 95 142 23 12 18 46 7 31 53 4 5 4 2 2 57 33 

24 KAZNIVA 
DEJANJA 
ZOPER 
DELOVNO 
RAZMERJE IN 
SOCIALNO 
VARNOST 

 
 

205 
do 
210 

 
 

196 
do 
203 

1.473 1.101 2.574 1.068 1.621 3 26 6 34 332 18 43 39 19 20 1.884 1 
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Tabela 44b(p): pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – polnoletni storilci, 
organiziran kriminal 

Skupina 
kaznivih dejanj 

Člen 
KZ 

Člen 
KZ-1 

 P
ren

esen
e n

erešen
e 

o
vad

b
e 

 P
rejete o

vad
b
e 

S
ku

p
aj v d

elu
 

REŠENE 
OVADBE 

KONČANE 
PREISKAVE 

SODBE 
PRITOŽBE 

DRŽAVNEGA 
TOŽILCA 

Š
e n

i izrečen
a p

rvo
sto

p
n
a 

so
d
b
a 

P
rip

o
r 

Z
avržen

je 

O
b
to
žn

i p
red

lo
g
i 

N
ep

o
sred

n
a 

o
b
to
žb

a 

Z
ah

teva za 
p
reiskavo

 

U
stavitev 

V
lo
žen

 o
b
to
žn

i akt 
p
o
 p
reiskavi 

O
b
so

d
iln

e so
d
b
e 

O
p
ro

stiln
e so

d
b
e 

Z
avrn

iln
e so

d
b
e 

V
lo
žen

o
 

U
g
o
d
en

o
 

N
eu

g
o
d
en

o
 

Terorizem / 108/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Financiranje 
terorizma 

388.a/
3 

109/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trgovina z ljudmi 
387.a/

3 
113/3 1 13 14 0 0 0 10 0 18 0 0 0 0 0 0 33 0 

Umor 127/2 
tč.4 

116 
tč.5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poskus umora   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba 
prostitucije 

185/2 

175/2 
(KZ-1) 
175/3 
(KZ-
1b) 

4 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 16 0 

Prikazovanje, 
izdelava, posest 
in posredovanje 
pornografskega 
gradiva 

187/4 176/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kazniva dejanja 
povezana z drogo 
in nedovoljenimi 
snovni v športu 

196/2 186/3 37 104 141 14 0 0 99 0 33 45 1 3 5 0 5 69 0 

Velika tatvina  205/3 18 40 58 5 0 25 28 2 38 29 3 1 2 0 2 63 0 

Rop  206/3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 

Goljufija  211/4 5 9 14 7 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 

Izsiljevanje  213/4 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prikrivanje 221/5 217/5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pranje denarja 252/4 245/4 12 12 24 14 0 0 3 2 7 1 0 0 0 0 0 11 2 

Davčna zatajitev  

249/5 
(KZ-1) 
249/4 
(KZ-
1b) 

1 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

Tihotapstvo  250/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Hudodelsko 
združevanje 

297 294 34 8 42 22 0 1 0 5 0 1 1 1 0 0 0 7 0 

Nedovoljena 
proizvodnja in 
promet orožja ali 
eksplozivov 

310/2 307/2 4 4 8 2 0 2 7 2 4 4 0 0 0 0 0 6 4 

 Prepovedano 
prehajanje  meje 
ali ozemlja države 

311/5 

308/5 
(KZ-1) 
308/6 
(KZ-
1b) 

14 26 40 17 0 1 0 1 6 14 0 0 0 0 0 13 0 
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Obremenjevanje 
in uničevanje 
okolja 

 

332/6 
(KZ-1) 
332/5 
(KZ-
1b) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Protipravno 
ravnanje z 
jedrskimi ali 
drugimi 
nevarnimi 
radioaktivnimi 
snovmi 

 

334/3 
(KZ-1) 
334/8 
(KZ-
1b) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Protipravna 
pridobitev ali 
uporaba 
radioaktivnih ali 
drugih nevarnih 
snovi 

 
335/6 
(KZ-1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nezakonito 
ravnanje z 
zaščitenimi 
živalmi in 
rastlinami 

 344/2 12 0 12 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 

 
Tabela 44a(m): pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – mladoletniki  

Skupina kaznivih 
dejanj 

Člen 
KZ 

Člen 
KZ-1 

P
ren

esen
e n

erešen
e o

vad
b
e 

  
P
rejete o

vad
b
e 

  

S
ku

p
aj v d

elu
 

  

REŠENE 
OVADBE 

KONČANE 
PREISKAVE 

ODLOČBE 
PRITOŽBE 

DRŽAVNEGA 
TOŽILCA 
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avržen

je 
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i 
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o
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p
ek 

U
stavitev 

P
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g
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P
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g
 za kazn

o
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je 

S
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 o
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vzg
o
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 u
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u
 

S
o
d
b
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 izrečen
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kciji 

S
klep

 o
 u
stavitvi 

p
o
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p
ka 

V
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žen

o
 

U
g
o
d
en

o
 

N
eu

g
o
d
en

o
 

Š
e n

i izrečen
a 

p
rvo

sto
p
n
a so

d
b
a 

P
rip

o
r 

1 UMORI 127 
128 

115 
116 
117 

0 1 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

2 POSKUSI UMOROV   0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

3 ROPI 213 206 9 21 30 3 21 6 19 1 30 30 9 2 2 0 8 1 

4 POSKUSI ROPOV   0 2 2 0 3 1 5 0 3 3 0 0 0 0 2 1 

5 IZSILJEVANJE 218 
213      
310/4 

2 14 16 4 14 3 10 0 7 7 3 1 1 0 6 0 

6 POSKUSI 
IZSILJEVANJA 

  2 9 11 5 6 0 6 0 4 4 0 0 0 0 2 0 

8 KAZNIVA 
DEJANJA 
POVEZANA Z 
DROGO IN 
NEDOVOLJENIMI 
SNOVNI V ŠPORTU 

196 
197 

186 
187 

27 60 87 19 49 20 25 1 25 25 11 0 0 0 13 1 
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Tabela 44b(m): pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – mladoletniki, organiziran 
kriminal  

Skupina 
kaznivih dejanj 

Člen 
KZ 

Člen 
KZ-1 

 P
ren

esen
e n

erešen
e o

vad
b
e 

P
rejete o

vad
b
e 

 S
ku

p
aj v d

elu
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ODLOČBE 
PRITOŽBE 

DRŽAVNEGA 
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Š
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p
n
a so

d
b
a
 

P
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o
r
 

Z
avržen

je 
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ah

teva za p
rip
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p
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U
stavitev 

P
red

lo
g
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P
red
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g
 za kazn

o
van

je 

S
klep
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 izrečen
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 vzg

o
jn
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u
krep

u
 

S
o
d
b
a o

 izrečen
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S
klep

 o
 u
stavitvi p

o
sto

p
ka 

V
lo
žen

o
 

U
g
o
d
en

o
 

N
eu

g
o
d
en

o
 

Terorizem / 108/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Financiranje 
terorizma 

388.a/
3 

109/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trgovina z ljudmi 
387.a/

3 
113/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Umor 
127/2 
tč.4 

116 
tč.5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poskus umora   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba 
prostitucije 

185/2 

175/2 
(KZ-1) 
175/3 
(KZ-
1b) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prikazovanje, 
izdelava, posest 
in posredovanje 
pornografskega 
gradiva 

187/4 176/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kazniva dejanja 
povezana z drogo 
in nedovoljenimi 
snovmi v športu 

196/2 186/3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Velika tatvina  205/3 1 4 5 2 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Rop  206/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Goljufija  211/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Izsiljevanje  213/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prikrivanje 221/5 217/5 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Pranje denarja 252/4 245/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Davčna zatajitev  

249/5 
(KZ-1) 
249/4 
(KZ-
1b) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tihotapstvo  250/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hudodelsko 
združevanje 297 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedovoljena 
proizvodnja in 
promet orožja ali 
eksplozivov 

310/2 307/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prepovedano 
prehajanje  meje 
ali ozemlja države 

311/5 

308/5 
(KZ-1) 
308/6 
(KZ-
1b) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obremenjevanje 
in uničevanje 
okolja 

 

332/6 
(KZ-1) 
332/5 
(KZ-
1b) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 44a(po): pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – pravne osebe 

Skupina 
kaznivih dejanj 

Člen 
KZ 

Člen 
KZ-1 

 
 P
ren

esen
e n

erešen
e o

vad
b
e 

 

 P
rejete o

vad
b
e 

S
ku

p
aj v d

elu
 

REŠENE OVADBE 
KONČANE 
PREISKAVE 

SODBE 
PRITOŽBE 

DRŽAVNEGA 
TOŽILCA 

  

Š
e n

i izrečen
a p

rvo
sto

p
n
a so

d
b
a
 

Z
avržen

je 

O
b
to
žn

i p
red

lo
g
i 

N
ep

o
sred

n
a o

b
to
žb

a 

Z
ah

teva za p
reiskavo

 

U
stavitev 

V
lo
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 o
b
to
žn

i akt p
o
 

p
reiskavi 

O
b
so

d
iln

e so
d
b
e 

O
p
ro

stiln
e so

d
b
e 

Z
avrn

iln
e so

d
b
e 

V
lo
žen

o
 

U
g
o
d
en

o
 

N
eu

g
o
d
en

o
 

9 PRANJE 
DENARJA 252 245 23 13 36 16 0 0 10 4 10 0 3 0 3 0 3 10 

10 Korupcijska 
kazniva dejanja - 
SKUPAJ 

  6 1 7 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kršitev proste 
odločitve volivcev  162 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sprejemanje 
podkupnine pri 
volitvah 

168 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedovoljeno 
sprejemanje daril 

247 241 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedovoljeno 
dajanje daril 248 242 5 0 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jemanje 
podkupnine 

267 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dajanje 
podkupnine 

268 262 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sprejemanje 
koristi za 
nezakonito 
posredovanje 

269 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dajanje daril za 
nezakonito 
posredovanje 

269a 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 KORUPCIJA - 
POSKUSI   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 ZATAJITVE 
DAVČNIH IN 
DRUGIH 
FINANČNIH 
OBVEZNOSTI 

254 
229 
249 

119 58 177 46 1 0 14 4 10 3 1 1 0 0 0 13 

13 Zlorabe v 
javnem in 
zasebnem sektorju 
– SKUPAJ 

  172 109 281 111 5 1 27 0 8 2 2 1 2 0 2 15 

Poneverba in 
neupravičena 
uporaba tujega 
premoženja 

/ 209 29 19 48 18 4 1 2 0 3 2 1 1 0 0 0 9 

Preslepitev pri 
pridobitvi in 

235 230 23 9 32 10 1 0 4 0 2 0 0 0 1 0 1 4 

Protipravno 
ravnanje z 
jedrskimi ali 
drugimi nevarnimi 
radioaktivnimi 
snovmi 

 

334/3 
(KZ-1) 
334/8 
(KZ-
1b) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Protipravna 
pridobitev ali 
uporaba 
radioaktivnih ali 
drugih nevarnih 
snovi 

 
335/6 
(KZ-1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nezakonito 
ravnanje z 
zaščitenimi 
živalmi in 
rastlinami 

 344/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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uporabi posojila ali 
ugodnosti 
Preslepitev pri 
poslovanju z 
vrednostnimi 
papirji 

236 231 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba notranje 
informacije 243 238 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba trga 
finančnih 
instrumentov 

/ 239 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba položaja 
ali zaupanja pri 
gospodarski 
dejavnosti 

244 240 106 65 171 63 0 0 20 0 3 0 1 0 1 0 1 2 

Poneverba  245 / 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba uradnega 
položaja ali 
uradnih pravic 

261 257 4 6 10 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oškodovanje 
javnih sredstev 

/ 257.a 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nevestno delo v 
službi 

262 258 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poneverba v službi 263 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 ZLORABE - 
POSKUSI 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 
OŠKODOVANJA 
UPNIKOV – 
SKUPAJ 

  859 537 1.396 668 2 18 156 72 80 22 0 15 3 0 3 134 

Povzročitev 
stečaja z goljufijo 
ali nevestnim 
poslovanjem 

232 
233 

226 23 8 31 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oškodovanje 
upnikov 234 227 103 45 148 47 0 5 21 1 3 2 0 0 0 0 0 10 

Poslovna goljufija 234a 228 728 483 1.211 606 2 13 134 70 77 20 0 15 3 0 3 124 

Organiziranje 
denarnih verig in 
nedovoljeno 
prirejanje iger na 
srečo 

234b 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preslepitev kupcev 237 232 5 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 
OŠKODAVANJA 
UPNIKOV - 
POSKUSI 

  3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 OKOLJE IN 
PROSTOR - 
SKUPAJ 

  8 7 15 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Obremenjevanje in 
uničevanje okolja 

333 332 7 6 13 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Onesnaženje 
morja in voda s 
plovil 

/ 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razvrednotenje 
okolja z motornim 
vozilom 

334 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Protipravno 
ravnanje z 
jedrskimi ali 
drugimi nevarnimi 
radioaktivnimi 
snovmi 

335 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Protipravna 
pridobitev ali 
uporaba 
radioaktivnih ali 
drugih nevarnih 
snovi 

336 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Onesnaženje pitne 
vode 

337 336 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Onesnaženje živil 
ali krme 338 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Protipravno 
zavzetje 
nepremičnine 

339 338 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uničenje nasadov 
s škodljivo snovjo 

340 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uničevanje gozdov 341 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mučenje živali 342 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nezakonit lov 343 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nezakonit ribolov 344 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nezakonito 
ravnanje z 
zaščitenimi živalmi 
in rastlinami 

/ 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prenašanje kužnih 
bolezni pri živalih 
in rastlinah 

345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Izdelovanje 
škodljivih zdravil 
za zdravljenje 
živali 

346 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nevestna 
veterinarska 
pomoč 

347 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tatvina - naravna 
vrednota 

212/2 205/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diverzija 356 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 OKOLJE IN 
PROSTOR - 
POSKUSI 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 KAZNIVA 
DEJANJA ZOPER 
DELOVNO 
RAZMERJE IN 
SOCIALNO 
VARNOST  

205 
do 
210 

196 
do 
203 

427 503 930 320 382 2 4 2 1 21 4 7 10 7 3 422 

 
 
Tabela 44b(po): pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – pravne osebe, organiziran 
kriminal 

Skupina kaznivih 
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Terorizem / 108/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Financiranje 
terorizma 

388.a/
3 

109/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trgovina z ljudmi 
387.a/

3 
113/3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

Zloraba prostitucije 185/2 

175/2 
(KZ-
1) 

175/3 
(KZ-
1b) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Prikazovanje, 
izdelava, posest in 
posredovanje 
pornografskega 
gradiva 

187/4 176/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Kazniva dejanja 
povezana z drogo in 
nedovoljenimi 
snovmi v športu 

196/2 186/3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Velika tatvina   205/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rop   206/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Goljufija   211/4 3 2 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Izsiljevanje   213/4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prikrivanje 221/5 217/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pranje denarja 252/4 245/4 1 4 5 2 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 4 

Davčna zatajitev   

249/5 
(KZ-
1) 

249/4 
(KZ-
1b)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tihotapstvo   250/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hudodelsko 
združevanje 

297 294 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedovoljena 
proizvodnja in 
promet orožja ali 
eksplozivov 

310/2 307/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prepovedano 
prehajanje  meje ali 
ozemlja države 

311/5 

308/5 
(KZ-
1) 

308/6 
(KZ-
1b) 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obremenjevanje in 
uničevanje okolja 

  

332/6 
(KZ-
1) 

332/5 
(KZ-
1b) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Protipravno ravnanje 
z jedrskimi ali 
drugimi nevarnimi 
radioaktivnimi 
snovmi 

  

334/3 
(KZ-
1) 

334/8 
(KZ-
1b) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Protipravna 
pridobitev ali 
uporaba 
radioaktivnih ali 
drugih nevarnih 
snovi 

  
335/6 
(KZ-
1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nezakonito ravnanje 
z zaščitenimi živalmi 
in rastlinami 

  344/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7.3 STAREJŠE NEREŠENE ZADEVE 

Tožilstva so v skladu z drugim odstavkom 12. člena Pravilnika o obliki letnega poročila o 
poslovanju državnega tožilstva poročala za nerešene zadeve, starejše od desetih let, oziroma, 
tisti, ki teh nimajo, za deset najstarejših zadev na posameznem tožilstvu (starost teh zadev je 
po tožilstvih različna, le nekaj je zadev starejših od desetih let, v glavnem so tožilstva 
poročala o desetih najstarejših zadevah). Seveda je ob tem potrebno poudariti, da se za 
nerešeno zadevo šteje vsaka zadeva od datuma prejema ovadbe dalje in da to ne pomeni, da 
tožilec na zadevi nič ne dela, ali da je do zastoja prišlo na tožilstvu, pač pa gre za spremljanje 
zadeve v vseh fazah postopka, tj. tudi, ko je npr. v dopolnitvi na policiji ali kasneje v 
obravnavi na sodišču.  
 
V nadaljevanju bodo obrazloženi razlogi za dolgotrajnost postopkov, vključno s prejetimi 
dodatnimi ukrepi za pospešitev reševanja zadev.  

7.3.1 RAZLOG ZA DOLGOTRAJNOST POSTOPKOV 

Iz poročil tožilstev izhaja, da gre pri teh zadevah za obsežne zadeve (več osumljencev, veliko 
oškodovancev) s področja gospodarske kriminalitete in pa za druga kazniva dejanja, ki se 
pogosto izvršujejo s strani hudodelskih združb oziroma v obliki dolgotrajnega, kontinuiranega 
in dobro organiziranega načina izvrševanja kaznivih dejanj v okviru navidezno zakonite 
dejavnosti, s katerimi storilci prikrijejo dejansko kriminalno dejavnost. V teh zadevah je zaradi 
zagotovitve učinkovitega kazenskega pregona ter pridobitve podatkov, ki so pomembni za 
dokazovanje v bodočem kazenskem postopku, nujno usmerjanje predkazenskega postopka, 
ki lahko traja dalj časa.  
 
Med navedenimi aktivnostmi največ težav predstavlja pridobivanje dokazov iz tujine. Postopki 
izvrševanja zaprosil za mednarodno pravno pomoč pa so zapleteni in dolgotrajni, saj do 
realizacije zaprosila po navadi preteče več mesecev ali pa celo več let, pogosto pa zaradi 
različnih pravnih redov zaprosila niso izvršena v celoti. Navedene težave se pojavljajo tako pri 
državah članicah EU, kot tudi pri drugih evropskih državah, še bolj pa pri tretjih državah. 
Čeprav tako državni tožilci, kot tudi sodišča za pospešitev izvršitve zaprosil uporabljajo 
mednarodne institucije, kot so Eurojust, kontaktne točke EJN in podobno, posredovanje teh 
institucij še vedno ne pripomore k bistvenemu skrajšanju postopkov. 
 
Tožilstva v kar nekaj najstarejših zadevah navajajo kot razlog za dolgotrajnost postopkov 
vezanost na zaključek drugih postopkov (civilnih ali kazenskih). 
 
Tako imajo na ODT v Krškem tudi v letošnjem letu tri nerešene kazenske ovadbe iz leta 2011, 
ovadbe pa je podal isti ovaditelj, ki je v preteklosti množično večkrat ovadil že kompletno 
Vlado z vsemi ministri, in druge funkcionarje ter po zavrženju ovadb tudi prevzemal pregone. 
Zoper navedenega so v letu 2011 vložili na Okrajnem sodišču v Krškem predlog za delni 
odvzem opravilne sposobnosti, zato navedene tri zadeve čakajo rešitev predmetnega 
postopka. Ta postopek tudi v letu 2016 še ni zaključen. 
 
Tudi na ODT v Kranju so v eni zadevi (zaradi kaznivega dejanja goljufije po tretjem in prvem 
odstavku 211. člena KZ) čakali na odločitev Višjega sodišča v Ljubljani, kjer se je v več civilnih 
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zadevah Okrožnega sodišča v Kranju odločalo o ničnosti posameznih pravnih poslov, ki so 
temelj v kazenski ovadbi. 
 
Tožilstva poročajo, da je do zastoja večkrat prišlo pri policiji, ki zadev ni reševala v rokih, pri 
čemer so ti na tožilske urgence odgovarjali, da hitreje zaradi lastne kadrovske podhranjenosti 
ne morejo reševati zadev, pa tudi zaradi druge prioritetne problematike (v času begunskega 
vala). V nekaterih primerih je razloge za zastoje na policiji slednja ob urgencah opravičevala, 
da gre za obsežne zadeve z veliko dokumentacije, ki jo morajo analizirati, za kar potrebujejo 
več časa. 
 
Po sprejetju tožilske odločitve pa  kazenski postopek v nekaterih primerih zastane oziroma se 
postopek pred sodiščem sploh ne more začeti, ker so storilci kaznivih dejanj nedosegljivi 
sodišču. Kadar storilec pobegne v tujino in čeprav sodišče v teh primerih odredi tiralico 
oziroma izda evropski priporni nalog, storilcev pogosto ni mogoče najti tudi po več let od 
vložitve zahteve za preiskavo oziroma obtožnice. Če pa se storilca v tujini izsledi, še vedno 
lahko nastopijo težave z izvrševanjem zahteve za izročitev. Zato lahko ostane kazenska 
zadeva nerešena, kljub temu da je državni tožilec sprejel tožilsko odločitev in uporabil vsa 
procesna sredstva za pospešitev kazenskega postopka. Postopki na sodišču zastanejo tudi 
zaradi pogostih predlogov za izločitev dokazov, sodnim odločitvam pa sledijo še pravna 
sredstva, ki podaljšajo čas reševanja zadeve na sodišču (v fazi preiskave in v fazi sojenja). 
  
Navedene objektivne okoliščine podaljšujejo kazenske postopke in čas reševanja zadev, 
vendar pa je treba izpostaviti, da so državni tožilci kljub temu uspešni pri reševanju kazenskih 
ovadb, saj je tovrstnih primerov relativno malo. 

7.3.2 SPREJETI DODATNI UKREPI ZA POSPEŠITEV REŠEVANJA 
STAREJŠIH ZADEV 

Vse zadeve, ki jih državno tožilstvo obravnava, se sprotno spremljajo preko mesečnih 
bremenitev, tako s strani pristojnega državnega tožilca, kot s strani vodij, tako, da se zadeve 
v glavnini rešujejo znotraj 90-dnevnega roka po Merilih Državnotožilskega sveta, prekoračitve 
tega roka pa odobri oziroma podaljša vodja ODT. 
 
V zadevah, ki dlje časa niso rešene drugje (policija, sodišče, drugi organi..), pa se tožilstvo 
kot pospešitvenih ukrepov za rešitev zadeve poslužuje predvsem urgenc, ki jih pošlje policiji 
ali sodišču (odvisno v kateri fazi se zadeva nahaja) za hitrejšo rešitev zadeve. Problematiko 
reševanja starejših kazenskih ovadb in prioriteto reševanja le-teh tožilstva skušajo reševati 
tudi na delovnih sestankih s posameznimi policijskimi upravami (oziroma njihovimi notranjimi 
organizacijskimi enotami). V primeru zastoja pri delu na posamezni zadevi, kjer urgence niso 
uspešne, se o tem obvesti tudi predstojnika (policijske enote ali sodišča). 
 
Starejše zadeve se na tožilstvih obravnavajo prioritetno in skrbno, kamor sodi tudi ponovno 
proučevanje zadev in iskanje rešitev (poleg urgenc npr. z naknadnim predlogom za pripor, če 
so izpolnjeni pogoji zanj, z naknadno izdajo kaznovalnih nalogov tudi tam, kjer prvotno niso 
bili predlagani, pa je to zakonsko možno). 
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8 Izredna pravna sredstva na področju kaznovalnega prava 

8.1 Uvodna pojasnila 

VDT RS ima v kazenskih zadevah in v zadevah prekrškov temeljne pristojnosti povezane z 
vlaganjem pravnih sredstev. Te zajemajo naslednja pravna sredstva oziroma procesne akte v 
zvezi s pravnimi sredstvi : 
 

- vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti v kazenskem postopku (420. in 423. člen ZKP); 
- odgovori na zahteve za varstvo zakonitosti v kazenskem postopku (423. člen ZKP); 
- vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti v postopkih o prekrških (169. člen ZP-1); 
- udeležba na sejah senata v pritožbenih zadevah v kazenskem postopku na tretji 

stopnji (398. v zvezi s 378. členom ZKP); 
- razne kazenske zadeve. 

 
Kazenski oddelek VDT RS poleg navedenih, obravnava tudi tiste kazenske zadeve, v katerih 
reševanje zadeve ali opravila iz pristojnosti nižjega državnega tožilca prevzame državni tožilec 
z višjim položajem (170. člen ZDT-1). V letu 2016 je bila na tej podlagi obravnavana ena 
prevzeta kazenska zadeva.  
 
Pregled celotnega opravljenega dela pokaže, da je Kazenski oddelek VDT RS v letu 2016, 
kakor je zabeleženo v vpisnikih, prejel v delo skupaj 1144 posamično vpisanih zadev in 135 
zadev vpisanih v zbirne spise (pregledi sodb in sodna praksa, pravna stališča, seje kolegijev, 
dodeljevanje zadev, poročila, mnenja k predlogom zakonov in podobno), vsega skupaj tako 
1279 zadev. S prištetimi nerešenimi zadevami iz preteklega leta (76 zadev)1 je oddelek v letu 
2016 obravnaval skupaj 1355 zadev. Primerjava s prejšnjimi leti pokaže, da se je pripad novih 
posamičnih zadev, glede na leto 2015 (ko je bilo v delo prejetih skupaj 1083 posamično 
vpisanih zadev), zvišal za 5,6 odstotkov, skupno število obravnavanih zadev v letu 2016 pa je 
bilo v primerjavi z letom 2015 (ko je bilo v reševanju skupaj 1305 zadev) za 3,8 odstotkov 
višje. Ne glede na navedene manjše statistične spremembe, pa lahko ugotovimo, da se tako 
število prejetih kot število skupaj obravnavanih (pomembnejših) zadev v zadnjih letih 
bistveno ne spreminja. 
 
Državni tožilci in strokovni sodelavci kazenskega oddelku so v letu 2016 rešili skupaj 1.253 
(všteti tudi zbirni spisi) kazenskih zadev (v letu 2015 skupaj 1.212 zadev), kar je praktično 
toliko, kot je bilo v tem letu na novo prejetih. V primerjavi s prejšnjim letom je število 
nerešenih zadev ob koncu leta povečalo iz 93 na 102 zadev, oziroma za 9,7 odstotkov, kar pa 
glede na absolutno število obravnavanih zadev ne vpliva na tekoče delo. Nerešene so namreč 
ostale le zadeve prejete ob koncu leta, v katerih odločitev ni mogoča brez predhodne 
predložitve in vpogleda spisov sodišč ali prekrškovnih organov, ki jih oddelek v času od 
prejema zadeve do konca leta še ni prejel.  
 
Od ostalih nalog, ki jih je oddelek opravil, je potrebno izpostaviti predvsem usklajevanje 
državnotožilske prakse in strokovno pomoč državnim tožilcem. Za razjasnitev spornih 

                                                        
1 Pri vseh vrednostih, ki so prenesene iz leta 2015, so upoštevani v informacijskem sistemu usklajeni statistični 
podatki.  
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vprašanj, ki jih posredujejo posamezna tožilstva, policija ali drugi organi odkrivanja, so 
državni tožilci oddelka pripravili strokovna mnenja v 62 zadevah (kar je statistično za 19,2 
odstotkov več kot v letu 2015), v več primerih pa omogočili nižjim tožilcem tudi dodatna 
posvetovanja zaradi razreševanja strokovne problematike pri njihovem delu. Sodelovanje v 
zakonodajnih postopkih in pri pripravi pravnih aktov obsega 15 vpisov različnih dejavnosti 
oddelka od neposredne priprave osnutkov in predlogov, do posredovanja pobud, pripomb in 
mnenj k prejetim zakonodajnim gradivom. 
 
Poleg tega so bili redno pripravljeni in objavljeni pregledi sodne prakse najvišjih sodišč s 
povzetki kazenskih in prekrškovnih odločb, ki so posebej pomembne za delo tožilcev.   
 
V letu 2016 je oddelek opravil tudi pomembne dodatne strokovne naloge in sicer: pripravil 
prečiščeno besedilo pravnih stališč in mnenj kazenskega oddelka VDT RS sprejetih v obdobju 
od 1994 do 2016, pripravil predloge obrazcev za odločanje državnih tožilcev v tipskih zadevah 
s splošnimi napotki za oblikovanje pisanj državnih tožilstev in pripravil predlog splošnega 
navodila o finančnih preiskavah v sodelovanju s civilno-finančnim oddelkom SDT RS. 
 
Državni tožilci oddelka so v skladu s programom dela sodelovali tudi pri izvrševanju nalog 
oddelka za izobraževanje in strokovni nadzor, oddelka za mednarodno sodelovanje, oddelka 
za organizacijo in razvoj upravljanja ter Strokovno informacijskega centra. 
 
V okviru postopkov z rednimi pravnimi sredstvi je oddelek prejel v odgovor pritožbi na tretjo 
stopnjo v eni zadevi in se je vrhovni državni tožilec oddelka udeležil pritožbene obravnave 
pristojnega višjega sodišča.  

8.2 IZREDNA PRAVNA SREDSTVA V KAZENSKIH POSTOPKIH  

Kazenski oddelek Vrhovnega državnega tožilstva je v letu 2016 od Vrhovnega sodišča RS 
prejel v odgovor 427 zahtev za varstvo zakonitosti, ki so jih podali obsojenci, njihovi 
zagovorniki, obsojenčevi svojci ali pooblaščenci, kar je za šest odstotkov več kot v letu 2015 
(403 zadeve). Kljub manjšemu porastu ugotavljamo, da je v zadnjih letih prišlo do ustalitve 
števila teh zadev, pri čemer je od leta 2008 obseg vloženih zahtev obrambe (v primerjavi z 
navedenim izhodiščnim letom) sedaj približno za petino nižji. Oddelek je vse prejete zadeve 
praktično v celoti rešil z zanemarljivim zaostankom ob koncu leta.  
 

Izredna pravna sredstva v kazenskih postopkih - zahteve 

KTV - ODGOVORI NA ZAHTEVE 

Prenesene 
nerešene 

Prejete Skupaj v delu Od tega rešeno 
Nerešeno na zadnji 
dan leta poročanja 

Odstotek 
rešenih 

9 427 436 433 3 99,31 % 
 

Na vse vložene zahteve so vrhovni državni tožilci odgovorili tako, da so predstavili stališče do 
pravnih vprašanj ter dopustnosti in utemeljenosti zahtev ter podali svoje predloge za 
odločitev. Stališča oblikovana v pomembnejših zadevah so bila vključena v preglede sodne 
prakse in izobraževalne oblike ki jih je državno tožilstvo izvajalo v letu 2016.  
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Kazenski oddelek VDT RS je v letu 2016 v kazenskih zadevah prejel 59 pobud za vložitev 
zahteve za varstvo zakonitosti. Skupaj z nerešenimi pobudami iz preteklih let je oddelek 
obravnaval 66 pobud (za 6,5 odstotkov več kot v letu 2015) in na tej podlagi vložil 19 zahtev 
(za 11,8 odstotkov več kot v letu 2015) za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče RS, 40 
pobud pa so vrhovni državni tožilci zavrnili, ker so ocenili, da ni zakonskih pogojev za vložitev 
omenjenega pravnega sredstva.  
 

Izredna pravna sredstva v kazenskih postopkih - pobude 

KTV - POBUDE KTV - ODLOČITVE SODIŠČA 
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V letu poročanja so državni tožilci zahteve vložili v 32,20 odstotkov od vseh prejetih pobud, 
kar v primerjavi s prejšnjimi leti (28, 81 odstotkov leta 2015, 33,3 odstotkov leta 2014, 38 
odstotkov leta 2013, 31 odstotkov leta 2012, 38,6 odstotkov leta 2011, 30,3 odstotkov leta 
2010) kaže, da je delež uspešnosti pobud v daljšem obdobju bistveno nespremenjen, giblje 
se okoli tretjine vloženih pobud. Ob koncu leta 2016 je ostalo nerešenih še sedem pobud v 
zadevah, v katerih vrhovni državni tožilci še niso prejeli spisov od okrajnih oziroma okrožnih 
sodišč, zato o pobudah še niso mogli odločiti.  
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Pobude za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti, prejete v letu 2016, so v 31 zadevah podali 
obsojenci, njihovi bližnji sorodniki in zagovorniki, oškodovanci in zasebni tožilci ali druge 
osebe, okrožna državna tožilstva pa v 28 pravnomočno končanih zadevah. Primerjava s 
prejšnjim letom kaže na zvišanje deleža in števila pobud državnih tožilcev (za 40 odstotkov) 
in s tem na njihovo večjo aktivnost pri oblikovanju sodne prakse v kazenskih zadevah. 
 
Vrhovno sodišče RS je v letu 2016 pri odločanju o zahtevah za varstvo zakonitosti (vloženih v 
tem in v prejšnjih letih) od skupaj 19 vloženih zahtev ugodilo devetim zahtevam, zavrnilo pa 
je osem zahtev. Uspeh vloženih zahtev, o katerih je bilo odločeno, glede na končni izid 
postopka 52,94 odstotkov, lahko štejemo za zelo dober rezultat, čeprav za presojo 
izvrševanja pristojnosti v zvezi s tem pravnim sredstvom niti ni odločilen.  
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Funkcija vrhovnih državnih tožilcev v zvezi z vlaganjem zahtev za varstvo zakonitosti je 
namreč predvsem oblikovanje enotne (državnotožilske in) sodne prakse. Zato tudi zavrnitev 
zahteve, če odločba najvišjega sodišča podaja vsebinske odgovore glede pravilne razlage 
zakonodaje, lahko prispeva k jasni in s tem boljši uporabi predpisa v vseh vsebinsko enakih 
primerih, in s tem šteje za uspešno.  
 
Tudi v letu 2016, tako kot v prejšnjih letih, so bile zahteve zaradi kršitve materialnega 
kazenskega zakona vložene predvsem z namenom razjasnitve načina opredelitve sestavin 
(znakov) kaznivega dejanja v povezavi z opisom v tožilskem aktu. Na tej podlagi se je 
potreba po vložitvi zahteve, tako kot v prejšnjih letih, največkrat pokazala pri kaznivih dejanj 
zoper gospodarstvo in premoženje. V zvezi s postopkovnimi vprašanji je bilo največ zahtev s 
področja pravilne obrazložitve sodne odločbe ter izrekanja kazenskih sankcij. Posebna 
pozornost je bila tudi v tem letu namenjena utrjevanju sodne prakse glede novih pojavnih 
oblik kriminalitete in uporabe institutov priznanja in sporazuma o krivdi po novelah KZ-1 in 
ZKP. 

8.3 IZREDNA PRAVNA SREDSTVA V POSTOPKU O PREKRŠKU 

Vrhovni državni tožilci so v letu 2016 prejeli v odločitev 441 pobud za vložitev zahteve za 
varstvo zakonitosti v zadevah prekrškov. Skupaj z nerešenimi pobudami iz preteklega leta (47 
zadev) so obravnavali 488 pobud zoper odločbe oziroma sodbe o prekrških. V primerjavi z 
letom 2015 se je število vloženih pobud povečalo za 7,6 odstotkov. Po visokem številu 
vloženih pobud v letih 2009 in 2010 se je tudi na tem področju pripad ustalil na nižji ravni, 
kar je deloma posledica zakonske omejitve zahteve za varstvo zakonitosti na 
najpomembnejša pravna vprašanja, kot sedaj izrecno določa tudi ZP-1 in možnosti uporabe 
drugega izrednega pravnega sredstva – odprave ali spremembe odločbe na predlog 
prekrškovnega organa. Kljub zmanjšanemu številu obravnavanih zadev, pa tudi v letu 2016 
obstoječa problematika postopkov o prekrških ostaja nespremenjena. 
 

Izredna pravna sredstva v postopku o prekršku 
PTV - PREKRŠKI POBUDE PTV - ODLOČITVE SODIŠČA 
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Iz analize vloženih pobud izhaja naslednja struktura vlagateljev: 359 pobud (81,41 odstotkov) 
so vložili kršitelji oziroma (prekrškovni) obdolženci ali njihovi zagovorniki, 21 pobud (4,76 
odstotkov) so vložili prekrškovni organi, sodniki okrajnih ali višjih sodišč so vložili 56 (12,70 
odstotkov) pobud, pet pobud (1,13 odstotkov) pa je bilo vloženih s strani drugih oseb in (po 
uradni dolžnosti) vrhovnih državnih tožilcev. Čeprav prevladujejo pobude kršiteljev oziroma 
obdolžencev in njihovih zagovornikov, tudi organi prekrškovnega postopka uporabljajo 
možnost, da se z izrednim pravnim sredstvom o pomembnih pravnih vprašanjih pridobi 
stališče Vrhovnega sodišča RS ali odpravijo kršitve in nezakonitosti v pravnomočno končanih 
zadevah. 
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V prekrškovnih zadevah je bilo na Vrhovno sodišče RS v letu 2016 vloženih 71 zahtev za 
varstvo zakonitosti (ZVZ), kar pomeni, da je tožilstvo (ob 344 zavrnjenih pobudah) sprejelo 
17,11 odstotkov vloženih pobud (v letu 2015 je bil ta delež 23,91 odstotkov, v letu 2014 je bil 
ta delež 24,3 odstotkov, v letu 2013 je bil ta delež 22,1 odstotkov, v letu 2012 je bil delež 
25,8 odstotkov, v letu 2011 je bil delež 18,3 odstotkov, v letu 2010 je znašal 22,3 odstotkov). 
Obseg uspešnih pobud je tako vsa leta okoli petine (od) vloženih, kar je v mejah 
pričakovanega, če upoštevamo, da je zahteva državnega tožilca v postopku zaradi prekrška 
vendarle izredno pravno sredstvo namenjeno predvsem oblikovanju enotne sodne prakse in 
ne odpravljanju vseh domnevnih kršitev zakona. Skupno število vloženih zahtev se je glede 
na leto 2015, ko je bilo vloženih 99 zahtev, zmanjšalo za 28,28 odstotkov, kar na obrazloženo 
oceno stanja ne more bistveno vplivati. Gre predvsem za posledico večjega števila vloženih 
(in zavrnjenih) tipskih (internetnih) neutemeljenih pobud s področja varnosti cestnega 
prometa.  

 
V letu 2016 je VDT RS odločilo o 75 zahtevah, vloženih v letu 2016 in v prejšnjih letih, 
ugodilo je 59 zahtevam, ni ugodilo 16 zahtevam, o 35 vloženih zahtevah za varstvo 
zakonitosti zoper odločbe o prekrških pa še ni odločilo. Glede na odločitve Vrhovnega sodišča 
RS, ki je ugodilo 78,67 odstotkov vloženih zahtev, je delo tudi na tem področju bilo 
opravljeno uspešno, saj se tudi ob zavrnitvi zahteve oblikujejo pravna stališča, ki so 
pomembna za prakso.  
 
Za vložitev zahteve se je tožilstvo odločalo predvsem v primerih, ko je bila prekrškovna 
oziroma sodna praksa različna, pa je zato bilo potrebno pravilno uporabo zakona preveriti, 
izenačiti, ustaliti ali odpraviti odklone z odločbami najvišjega sodišča.  
 
Na področju prekrškov je bila posebna pozornost še vedno namenjena uporabi Zakona o 
prekrških glede odgovornosti pravnih in odgovornih oseb, podjetnikov in zasebnikov z vidika 
opustitve dolžnega nadzorstva ter razlogov in postopka za razbremenitev odgovornosti, 
problematiki prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, po obsegu pa kršitvam na 
področju cestnega prometa. S postopkovnega vidika je prevladovalo uveljavljanje, do 
izvajanja dokazov v korist kršitelja in glede obrazloženosti odločb v zvezi s pravnimi sredstvi. 
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9 Civilne in upravne državnotožilske pristojnosti 

9.1 UVODNA POJASNILA 

Državni tožilec ima z zakonom določene pristojnosti tudi zunaj področja kaznovalnega prava. 
Omejene so na vlaganje procesnih aktov in drugih nalog, ki jih nalaga zakon, pred vrhovnim 
in pred višjimi sodišči pa jih izvršujejo vrhovni državni tožilci (tretji odstavek 19. člena in 21. 
člen ZDT-1).  
 

a. Zahteva za varstvo zakonitosti v civilnih postopkih 
Temeljna pristojnost zunaj kaznovalnega prava, ki jo izvršujejo vrhovni državni tožilci, je 
vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne sodne odločbe, izdane v civilnih 
postopkih, ki jih (praviloma) ni mogoče izpodbijati z revizijo, ker ta po samem zakonu ni 
dopustna, ali pa zato, ker vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodne odločbe ne 
presega zakonskega praga 2.000 evrov, ki omogoča dopustitev revizije s strani sodišča (385. 
do 391. člen Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Zahteva za varstvo 
zakonitosti je izredno pravno sredstvo v javnem interesu, ki se odraža v dveh ključnih 
položajih in sicer: 1. v zagotavljanju objektivne koristi za pravni red pod pogoji iz 385. člena v 
zvezi s 367. a členom ZPP, ki jih je mogoče doseči z izpodbijanjem konkretnih zadev, katerih 
obravnavanje pred vrhovnim sodiščem bi lahko pripomoglo k razvoju prava in poenotenju 
sodne prakse in 2. v primeru razpolaganj strank v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralo, ki 
imajo za posledico izdajo sodne poravnave, zamudne sodbe, sodbe na podlagi odpovedi 
oziroma pripoznave in vmesne sodbe na podlagi sporazuma strank (četrti odstavek 385. člena 
ZPP). V teh primerih je zahteva za varstvo zakonitosti vselej dovoljena. V postopku na podlagi 
zahteve za varstvo zakonitosti državni tožilec ne nastopa kot stranka konkretnega postopka, 
temveč posega v konkretno zadevo kot zastopnik javnega interesa. Uresničevanje te 
zakonske vloge, ki jo izvršujejo vrhovni državni tožilci po določbah ZPP, narekuje zaradi 
videza nepristranosti in verodostojnosti v smislu 7. člena ZDT-1 njihovo funkcionalno in 
personalno ločenost od izvrševanja drugih zakonskih pooblastil, ki jih imajo državni tožilci kot 
stranke ali zakoniti zastopniki države v civilnih postopkih po drugih predpisih. 
 
Na podlagi posebnih predpisov, ki napotujejo na uporabo ZPP, je mogoče zahtevo za varstvo 
zakonitosti vložiti tudi v postopkih izvršbe in zavarovanja (ZIZ), v postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), v posebnih nepravdnih postopkih iz 
drugega dela istoimenskega zakona (ZNP), v katerih je revizija praviloma izključena, v 
zapuščinskih zadevah (ZD), v postopkih vzpostavitve etažne lastnine in o določanju 
pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL), v postopkih vpisa v sodni register (ZSReg), v 
nepravdnih zadevah iz 50. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v postopkih za 
priznanje in izvršitev tujih sodnih in arbitražnih odločb po Zakonu o mednarodnem zasebnem 
pravu in postopku (ZMZPP) in v postopkih zavarovanja in začasnega odvzema premoženja 
nezakonitega izvora (ZOPNI). 
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b. Druge pristojnosti državnega tožilstva s področja civilnega prava 
Državni tožilec ima zakonske pristojnosti tudi v postopkih za odvzem poslovne sposobnosti in 
v postopkih o razglasitvi pogrešancev za mrtve ter dokazovanju smrti po Zakonu o 
nepravdnem postopku (v nadaljevanju: ZNP), v postopkih za sprejem oseb v oddelek pod 
posebnim nadzorom oziroma v varovani oddelek na podlagi sklepa sodišča po Zakonu o 
duševnem zdravju (v nadaljevanju: ZDZdr) in v postopkih za razveljavitev nske zveze po 
Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju: ZZZDR), katere pa izvršujejo 
okrožni državni tožilci, ki imajo v navedenih postopkih položaj aktivno legitimirane stranke, ob 
upoštevanju temeljne funkcije državnega tožilca kot organa pregona, torej praviloma v 
povezavi s konkretnim kazenskim postopkom. 
 
c. Pristojnosti državnega tožilstva na upravnem področju 
Tudi na upravnem področju so pristojnosti državnega tožilca določene v posameznih zakonih.  
 
Po Zakonu o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP) je državni tožilec zaradi 
varstva javnih koristi upravičen vložiti zoper odločbo upravnega organa pritožbo, predlog za 
obnovo postopka, predlog za odpravo oziroma razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici 
in predlog za izrek odločbe za nično (229., 261., 275. in 280. člen ZUP). Enake pristojnosti 
ima tudi državni pravobranilec. V hierarhiji pravnih sredstev, ki jih imajo poleg državnega 
tožilca tudi državni pravobranilec, drugi državni organi, stranke in drugi udeleženci, ki 
izkazujejo pravni interes, je zato potrebno, ob upoštevanju vloge državnega pravobranilca kot 
zastopnika javnega interesa v upravnem sporu, pri razmejitvi pristojnosti izhajati iz temeljne 
funkcije državnega tožilca kot organa kazenskega pregona. To pa po naši oceni odkazuje na 
omejeno vlogo državnega tožilca oziroma ukrepanje (praviloma) v povezavi s konkretnim 
kazenskim postopkom. 
 
Po posebnih predpisih je državni tožilec upravičen vložiti tudi tožbo pri Upravnem sodišču. 
 
Po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti (v nadaljevanju: ZUVza) je državni tožilec legitimiran 
za vložitev tožbe v postopkih ugotavljanja vzajemnosti v zvezi z vlogami tujih državljanov za 
pridobitev lastninske pravice na nepremičninah na ozemlju Republike Slovenije, vendar 
predlagane zakonske spremembe (v nadaljevanju: ZUVza-1) podvajanje navedene 
pristojnosti odpravljajo v korist Državnega pravobranilstva kot zastopnika javnega interesa v 
upravnem sporu, kar ocenjujemo kot primerno zakonsko rešitev.  
 
Po Zakonu o društvih (v nadaljevanju: ZDru-1) in Zakonu o verski svobodi (v nadaljevanju: 
ZVS) je državni tožilec legitimiran tudi za vložitev tožbe pri Upravnem sodišču RS za prepoved 
delovanja društva ali verske skupnosti, če oceni, da društvo izvaja prepovedano dejavnost. 
Gre za omejitev ustavno varovane pravice do združevanja, ki jo določa Ustava RS v tretjem 
odstavku 42. člena. Namen te omejitve je zagotoviti varnost države in javne varnosti ter 
varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. Omejitev ustavne pravice do združevanja je 
izpeljana v 3. členu ZDru-1, ki konkretizira oziroma določa prepovedana ravnanja, zaradi 
katerih delovanje društva ni dovoljeno. Prepoved delovanja je torej po vsebini kazenska 
sankcija za nedovoljena ravnanja, ki bi se morala po naši oceni ugotavljati na matičnem 
prekrškovnem področju (enako kot je to urejeno pri kaznivih dejanjih v Zakonu o 
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (v nadaljevanju: ZOPOKD)). Odkrivanju in 
ugotavljanju prepovedanih ravnanj iz 3. člena ZDru-1 so nedvomno bolj prilagojena 
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postopkovna pravila kot tudi pristojnosti inšpekcijskih služb in policije, kar vse bi zagotavljalo 
tudi učinkovitost in ekonomičnost postopka, prepoved delovanja društva oziroma verske 
skupnosti pa bi morala biti predvsem dosledno in jasno urejena  kazenska sankcija v 
ustreznih predpisih (ZP-1, Zakon o javnem redu in miru, idr). V letu poročanja smo 
Ministrstvu za pravosodje in Ministrstvu za finance izrazili pripravljenost za sodelovanje v 
morebitni strokovni razpravi o navedeni zakonski ureditvi.   
 

9.2 PRIPAD IN REŠEVANJE ZADEV 

V letu 2016 je civilno upravni oddelek prejel skupno 277 zadev in sicer:  
 

- 233 pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti (Ctz vpisnik), 
- 29 vlog (Ctr vpisnik) in 855 drugih zadev v devetih Ctr zbirnikih 
- 15 vlog s področja upravnega prava (Utv vpisnik) in 128 odločb v Utv-zb zbirniku. 

 
Do 31. 12. 2016 je ostalo 14 pobud iz tekočega leta nerešenih, vendar je bilo do izdelave 
tega poročila o njih že odločeno. Državno tožilstvo je namreč pri preizkusu pobud za vložitev 
zahteve za varstvo zakonitosti v civilnih postopkih vezano na prekluzivni rok iz 385. člena 
ZPP, ki teče od vročitve sodne odločbe stranki. Oddelek zato zaostankov nima. Skupaj z 
nerešenimi pobudami iz preteklega leta 2015 (11 zadev) je oddelek obravnaval 244 pobud za 
vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. V 11 obravnavanih zadevah je bila odločitev formalna 
(zaradi poteka roka), v preostalih 233 zadevah pa je bila opravljena vsebinska državnotožilska 
presoja, pri čemer je bila v 14 zadevah vložena zahteva za varstvo zakonitosti. Pri Vrhovnem 
sodišču RS je ostalo nerešenih 12 zahtev za varstvo zakonitosti. Vrhovno sodišče RS je v letu 
poročanja odločilo o 21 zahtevah za varstvo zakonitosti, pri čemer je sedem ugodilo, osem jih 
je zavrnilo, štiri zavrglo, dve zadevi pa sta bili umaknjeni zaradi naknadno odpadlega 
pravnega interesa. Ker je funkcija zahteve za varstvo zakonitosti tudi v podpori vrhovnemu 
sodišču pri razjasnjevanju odprtih pravnih vprašanj in oblikovanju enotne sodne prakse, 
uspeha vloženih zahtev za varstvo zakonitosti ni mogoče ocenjevati po pozitivnih ali 
negativnih odločitvah vrhovnega sodišča. Njihova uspešnost ni v zasledovanju zasebnega 
pravovarstvenega interesa strank konkretnega postopka in ugoditvi njihovemu zahtevku, 
temveč v identificiranju in izpostavljanju pomembnih in aktualnih pravnih vprašanj na tistih 
pravnih področjih, na katerih predstavlja zahteva za varstvo zakonitosti edino pravno 
sredstvo, preko katerega lahko vrhovno sodišče odloča o teh vprašanjih in s tem skrbi za 
razvoj prava in poenotenje sodne prakse. Vsaka zahteva za varstvo zakonitosti zato ne glede 
na izid postopka prispeva k zaznavanju in odpiranju spornih ter aktualnih pravnih vprašanj, 
glede katerih sodne prakse še ni, ali pa se še ni izoblikovala in ustalila.  
 
V letu poročanja je bilo največ pobud vloženih v izvršilnih postopkih, največ zahtev za varstvo 
zakonitosti pa je bilo vloženih v insolvenčnih postopkih. Predvsem novela ZFPPIPP-G, ki je 
stopila v veljavo 26. 4. 2016 in v njej urejen institut poenostavljene prisilne poravnave odpira 
številna, za pravno varnost pomembna pravna vprašanja. V letu poročanja je bila tako v 
zadevi Ctz 185/2016 že vložena zahteva za varstvo zakonitosti glede sodnega preizkusa 
pogojev za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave, v zadevi Ctz 148/2016 je bilo 
izpostavljeno pravno vprašanje glede pravice predkupnega upravičenca do pritožbe proti 
sklepom v zvezi s prodajo premoženja dolžnika (344. člen ZFPPIPP), v prizadevanju za  
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oblikovanje zakonite sodne prakse glede pogojev za izročitev nepremičnine, prodane v 
stečajnem postopku (342. člen ZFPPIPP) je bila zahteva vložena v zadevi Ctz 3/2016, 
zagotovitev enotne sodne prakse je zasledovala zahteva v zadevi Ctz 97/2016, kjer je bilo 
izpostavljeno pravno vprašanje domnevne baze insolventnosti po drugi. alineji druge točke 
drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP. Omeniti velja še za pravno varnost pomembno pravno 
vprašanje glede oporočnega dedovanja solastnega deleža pozneje umrlega zakonca na 
zaščiteni kmetiji, ki smo ga izpostavili v zadevi Ctz 118/2016. 
 

Izredna pravna sredstva v civilnem postopku 
  CTZ- ODLOČITVE SODIŠČA 
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Poleg zgoraj predstavljenih zadev je oddelek prejel še 801 revizijsko odločbo Vrhovnega 
sodišča RS, ki so bile vpisane v zbirne spise po posameznih pravnih področjih (civilno, 
gospodarsko in delovno pravo). Vse prejete revizijske odločbe smo strokovno obdelali in v 
mesečnih pregledih, ki jih prav tako vodimo v Ctr zbirnikih, predstavili stališča sodne prakse 
glede pomembnih in aktualnih pravnih vprašanj. Spremljanje sodne prakse najvišjega 
rednega sodišča, prav tako pa tudi Ustavnega sodišča RS, je namreč pomembno za delo 
državnih tožilcev na civilno-upravnem oddelku in za njihovo oceno pomena pravnih vprašanj, 
ki so izpostavljena v prejetih pobudah za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. 
 
Oddelek je v letu 2016 prejel 15 zadev s področja upravnega prava, od katerih je bilo deset 
vsebinsko obravnavanih, vendar brez intervencije tožilca. Iz preteklega leta je ostala 
nerešena ena zadeva. V zbirni spis Utv smo vpisali 128 odločb Ministrstva za pravosodje RS o 
ugotavljanju vzajemnosti. Nepravilnosti, ki bi narekovale ukrepanje tožilca, niso bile 
ugotovljene.  
 
Vrhovni državni tožilci sodelujemo tudi v zakonodajnih postopkih in vsebinsko prispevamo k 
oblikovanju zakonskega gradiva. Tako smo tudi v letu 2016 v okviru delovne skupine, ki jo je 
imenovalo Ministrstvo za pravosodje RS, sodelovali pri pripravi sprememb ZVEtL, aktivno pa 
smo se vključili tudi v strokovno razpravo o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah 
ZPP (Novela ZPP-E), Predlogu zakona o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1) ter Predlogu 
Zakona o državnem odvetništvu (ZdrO) in Ministrstvu za pravosodje posredovali naša stališča 
in pripombe.  
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9.3 PRIKAZ VSEBINSKIH USMERITEV PRI VLAGANJU ZAHTEV ZA 

VARSTVO ZAKONITOSTI  

Vsebinske usmeritve pri vlaganju zahtev za varstvo zakonitosti so poleg zagotavljanja pravne 
varnosti naravnane na pomembnost pravnega problema in ne na uspeh v civilnem postopku. 
Kot je bilo v poročilu že poudarjeno, državno tožilstvo z vlaganjem zahtev ne zasleduje 
pravnega interesa strank konkretnega postopka temveč pravni interes, da se v javnem 
interesu zagotovi preizkus zadev, ki so pomembne za zagotovitev pravne varnosti, razvoj 
prava in poenotenje sodne prakse. Pri tem zasleduje usmeritve Konference generalnih 
tožilcev Evrope (Saint Petersburg 2008) in Priporočil Sveta Evrope o vlogi tožilcev zunaj 
kazenskega prava, z dne 6. 9. in 19. 9. 2012 ter najnovejše usmeritve Posvetovalnega sveta 
evropskih tožilcev (CCPE) v Mnenju št. 9 (2014) z dne 17. 12. 2014 o evropskih normah in 
načelih glede tožilcev, vsebovanih v tako imenovani Rimski listini. V teh dokumentih je 
izpostavljeno poslanstvo tožilca, ki je v varovanju in zastopanju javnega interesa, pri čemer je 
poudarjena naraščajoča potreba po zaščiti ranljivih skupin (na primer otrok, mladine, 
invalidov, oseb z nizkimi dohodki) in področij, ki v javnem interesu zaslužijo posebno 
pozornost (na primer varstvo okolja, zaščita potrošnikov). Med temeljnimi vodili, ki jih mora 
spoštovati tožilec pri opravljanju svojih dolžnosti zunaj kaznovalnega prava, je tudi 
spoštovanje načela delitve oblasti in odgovornosti, pravice vsakogar braniti svoj interes pred 
neodvisnim in nepristranskim sodiščem in načela, da mora biti vsako ukrepanje tožilca pod 
kontrolo pristojnega sodišča, katerih pravnomočne odločbe imajo zavezujočo moč. Z vidika 
navedenih vrednot in usmeritev bi morala biti intervencija državnega tožilca pri vlaganju 
zahtev za varstvo zakonitosti urejena celovito tako na področju civilnega in gospodarskega 
kot tudi delovnega in socialnega prava. Načelo dispozitivnosti strank v civilnem postopku in 
položaj državnega tožilca v civilnem postopku kot intervenienta v javnem interesu po naši 
oceni odkazuje na ureditev, po kateri bi imela odločba vrhovnega sodišča na podlagi vložene 
zahteve za varstvo zakonitosti deklaratoren učinek z izjemo zadev, kjer gre za razpolaganje v 
nasprotju s prisilnimi predpisi. Korak naprej v tej smeri nedvomno predstavljajo določbe 
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah ZPP – Novela ZPP-E, ki je v parlamentarnem 
postopku. 
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10 Analiza poslovanja in ocena doseganja ciljev 

10.1 VPRAŠANJE OCENJEVANJA POSLOVANJA 

V predhodnih poglavjih predstavljeni podatki in razlaga pomenijo celovito statistično in opisno 
razgrnitev delovanja državnega tožilstva v preteklem letu. Upoštevaje podatke iz Posebnega 
statističnega dela poročil državnih tožilstev pa spremljanje dela in (v tem delu anonimizirano) 
poročanje zajema tudi vsakega nosilca državnotožilske funkcije posebej.  
 
V tem delu se bomo posvetili ovrednotenju dosežkov – evaluaciji državnega tožilstva. Gre za 
stopnjo v procesu upravljanja državnih tožilstev, katerega predhodni korak bi bil določanje 
ciljev, sledeči korak pa načrtovanje bodočega dela. Predmet ovrednotenja so učinki delovanja 
državnega tožilstva kot celote ali državnih tožilstev kot enot, v katerih je organizirano 
izvrševanje funkcije kazenskega pregona. Pri tem nas ne zanima skladnost poslovanja s 
predpisi (to je predmet strokovnega nadzora), temveč njegova smotrnost. Če si sposodimo 
opredelitev mednarodnih revizijskih smernic,2 je ocena smotrnosti poslovanja »ocena 
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti uporabnika javnih sredstev pri porabi virov za 
izvedbo nalog«.  
 

a. Gospodarnost lahko razumemo kot največje možno zmanjšanje stroškov virov ali 

javnih sredstev, porabljenih za neko dejavnost (inputs), ob upoštevanju ustrezne 
kakovosti. 

 

b. Učinkovitost je razmerje med učinki (outputs), torej proizvodi, storitvami in drugimi 
posledki, in med vloženimi viri (inputs), ki so bili zanje porabljeni. 

 

c. Uspešnost je povezana z merjenjem stopnje, do katere so bili doseženi cilji, ter 
razmerjem med predvidenimi in dejanskimi učinki dejavnosti (aktivnosti)3

. 

 

 
 

                                                        
2 40. člen Mednarodnih standardov vrhovnih revizijskih institucij 100 (International Standards of Supreme Audit Institutions – ISSAI), ki jih 

izdaja Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij (International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI). 

3 Točka 3.2 Evropskih smernic za izvajanje mednarodnih revizijskih standardov INTOSAI.  
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Vidimo lahko, da kazalnik učinkovitosti, kot ga določa zakon (število rešenih zadev/število 
državnih tožilcev in osebja), ustreza zgornji opredelitvi tega pojma. To ne velja za kazalnika 
gospodarnosti in uspešnosti, ki imata po zakonu popolnoma drugačno vsebino kot 
mednarodni standardi presoje poslovanja javnih institucij. Prvi kazalnik naj bi po zakonu kazal 
razmerje proračun/število rešenih zadev in drugi čas od pripada do rešitve zadeve.4  
 
Kazalnik učinkovitosti bomo uporabili pri naši oceni v obliki, ki jo določa zakon. K temu 
kazalniku vsebinsko štejemo tudi »kazalnik gospodarnosti«, ki pravzaprav sporoča podobno 
informacijo o razmerju med viri in učinki, le da je formula v recipročni obliki. Pristna ocena 
gospodarnosti poslovanja zahteva natančno analizo delovnih procesov, njena bistvena 
predpostavka pa je vnaprejšnja opredeljenost kakovosti rezultatov. Vse to presega namen 
tega poročila, zato se na tem mestu z oceno gospodarnosti v opisanem smislu ne bomo 
ukvarjali. Naj le še pripomnimo, da se ta vidik poslovanja spremlja v okviru posebnih vrst 
državnotožilske uprave, npr. zanesljivost udeležbe na narokih v splošnih strokovnih pregledih 
državnih tožilstev, integriteta spisov pri preverjanju doslednega knjiženja podatkov v 
informacijski sistem. Že v šestem poglavju I. dela tega poročila je pojasnjeno, da je izrazito 
negospodarno, če več tožilcev zastopa obtožbo v zadevi, s katero niso seznanjeni od začetka; 
poslovanje z dokumentarnim gradivom je premalo podprto z rešitvami, ki jih ponuja sodobna 
informacijska tehnologija in ki so v poslovnem svetu samoumevne; na tožilstvu so še vedno 
preslabo izkoriščene možnosti elektronskih komunikacij, ki odpravljajo potrebo po papirnatem 
poslovanju; razvijati je treba doktrino obravnavanja povezanih primerov kaznivih dejanj na 
enem tožilstvu namesto cepljenja postopkov po različnih organizacijah in še bi lahko 
naštevali.  
 
Za oceno uspešnosti morajo biti vnaprej določeni cilji poslovanja. Kakšni so cilji poslovanja 
državnih tožilstev je moč izpeljati iz temeljne ustavne funkcije državnih tožilcev, da vlagajo in 
zastopajo kazenske obtožbe, kar morajo početi pravično, nepristransko in učinkovito. Namen 
tega delovanja je zagotoviti v družbi občutek varnosti. Pri tem izvajajo tisti del državne 
oblasti, ki na aktiven način meri k zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Iz načela  
pravne države in enakosti pred zakonom izhaja zahteva, da mora biti kazenski pregon 
enoten.  
 
Že na tej točki vidimo, da je treba pri oceni uspešnosti tožilstva upoštevati kvantitativne 
kriterije, ki kažejo na količino opravljenega dela in trajanje postopkov, ter kvalitativne 
kriterije, ki odražajo deleže, v katerih so bile uporabljene  procesne možnosti, ki jih dopušča 
zakon.5 Ker je narava tožilskega dela drugačna od sodniškega, je treba metode, ki so na 
splošno uveljavljene v ocenjevanju uspešnosti sodstva, prilagoditi specifični vlogi državnega 
tožilstva. Razlika je zlasti v tem, da je pri tožilstvu treba pozorno spremljati, koliko in kakšne 
zadeve se vlagajo na sodišča ter tiste, ki ne. Zanima nas torej, ali se uresničuje politika 
pregona generalnega državnega tožilca. Uspešen pregon je lahko samo tisti, ki upošteva oba 
kriterija, v grobem poimenovana kakovostni (vrste odločitev) in količinski (število rešenih 
zadev in čas reševanja).  
 

                                                        
4 Glej 147. člen ZDT-1. 

5 Uporaba pojmov kvantiteta in kvaliteta tu služi zgolj razlikovanju. Pri obeh kategorijah so podlaga ocenjevanja številčni podatki.  
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Da bi zadovoljili načelu merljivosti rezultatov in objektivnega vrednotenja dela javnega 
sektorja6 morajo biti cilji poslovanja specifični, merljivi, dosegljivi, relevantni in vezani na 
določeno časovno obdobje. Cilji se določijo v Merilih za uspešnost pregona državnih tožilstev, 
ki jih v skladu s 103. členom ZDT-1 sprejme Državnotožilski svet na predlog generalnega 
državnega tožilca. Merila še niso sprejeta, zato je vrednotenje poslovanja v tem poročilu 
izvedeno na osnovi neobveznih kriterijev, ki pa so utemeljeni v splošno sprejetih statističnih 
standardih pravosodnega monitoringa.7 
 

10.2 GIBANJE ŠTEVILA ZADEV IN TRAJANJE POSTOPKOV 

Glede na kazalce kvantitete ocenjujemo, da so državna tožilstva v letu 2016 uspešno 
poslovala. Osnovni podatek, ki prikazuje obremenitev tožilstva ob prvem stiku s kazensko 
zadevo, je število prejetih ovadb8, delo pa se odraža v njihovem reševanju z vsebinsko 
odločitvijo državnega tožilca o tem, ali naj sproži kazenski pregon (vložitev zahteve za 
preiskavo oziroma zahteve za uvedbo pripravljalnega postopka proti mladoletniku, vložitev 
neposredne obtožnice, vložitev obtožnega predloga) ali ne (zavrženje ovadbe).  
 
V prikazu gibanja števila zadev za obdobje 2010-2016 (Graf A.1) je vidno nadaljevanje 
zmanjševanja pripada zadev, ki se je z rekordnega števila 39.343 iz leta 2010 zmanjšal za 30 
odstotkov na 27.647 zadev v lanskem letu. Tožilstvo je že tretje leto zapored obvladovalo 
pripad, saj je rešilo več zadev, kot jih je prejelo. V primerjavi s predhodnim letom ni ohranilo 
enake stopnje storilnosti in je rešilo devet odstotkov manj zadev. To zmanjšanje števila 
rešenih zadev je bilo večje od zmanjšanja pripada novih zadev, ki ga je bilo glede na 
predhodno obdobje za pet odstotkov manj. Skupni učinki teh gibanj se odražajo v tem, da je 
število nerešenih zadev na najnižjem nivoju v zadnjih petih letih. Ne glede na to velja 
priporočilo, da je treba preprečiti nadaljnje upadanje števila rešenih zadev.  
 
Graf A.1: Gibanje števila prejetih, rešenih in nerešenih zadev (kazenske ovadbe  
zoper znane storilce) - po letih  

 

                                                        
6 Kot »drug državni organ« je državno tožilstvo del javnega sektorja (3. in 4. točka 6. člena ZJU). 

7 Gl. npr. Smernice Odbora za učinkovitost v pravosodju Sveta Evrope CEPEJ. 

8  Po obravnavanih osebah za glavno kaznivo dejanje.
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Podrobni podatki za državna tožilstva v Tabeli A.2 kažejo v pretežnem delu ugodno sliko. 
Razen na ODT na Ptuju, kjer se ukvarjajo s kadrovsko problematiko, je pokazatelj 
obvladovanja pripada9 povsod pozitiven. Kjer je pričakovani čas rešitve zadeve10 večji od šest, 
je treba nameniti spremljanju stanja dodatno pozornost, kar zlasti velja, če se vrednost 
tekom časa slabša, kot je to v primeru ODT v Celju. Primerjava kratkoročnih premikov, ki so 
razvidni v Grafu A.3, izkazuje velika nihanja v rezultatih tožilstev – vse do 30 odstotkov glede 
na predhodno obdobje, kar je nevarno za stabilnosti poslovanja. Zgodnje opozorilo je 
potrebno ODT v Kopru in ODT v Novi Gorici, pri katerih se je število nerešenih zadev 
povečalo. SDT RS je navkljub povečanju pripada glede na predhodno obdobje izjemno 
povečalo število rešenih zadev in s tem izboljšalo rezultate po kazalniku pričakovanega časa 
rešitve. 
 

 

Tabela A.2: Obvladovanje pripada in pričakovani čas rešitve 

Državno tožilstvo Obvladovanje 

pripada

2016

Obvladovanje 

pripada

2015

Pričakovani 

čas rešitve 

(v mes) 

2016

Pričakovani 

čas rešitve 

(v mes) 

2015

ODT CE 101 103 6,9 6,7

ODT KK 114 142 2,6 2,9

ODT KP 105 117 6,2 5,3

ODT KR 110 103 4,6 4,6

ODT LJ 114 119 5,0 5,4

ODT MB 104 105 5,1 5,4

ODT MS 106 104 2,7 3,0

ODT NG 100 115 4,0 3,2

ODT NM 110 112 4,3 4,6

ODT PT 75 99 9,0 6,5

ODT SG 126 132 3,5 4,5

OPP 136 184 4,1 4,7

SDT RS 118 95 9,5 15,1

Skupaj 108 113 5,1 5,2  
 

 

                                                        
9 Obvladovanje pripada (clearance rate) se izračuna tako, da se število rešenih ovadb v obravnavanem obdobju deli s številom prejetih ovadb v 

tem obdobju in pomnoži s 100 odstotkov . Če je kazalnik večji od 100, tožilstvo zmanjšuje zaostanke, če je manjši, se nerešene zadeve nabirajo. 

10 Pričakovani čas rešitve (disposition time) je razmerje med številom nerešenih zadev na koncu obravnavanega obdobja in številom rešenih 

zadev v tem obdobju, pomnoženo z 12 meseci. Ker gre za izračun na podlagi podatkov o številu zadev, ta čas ne prikazuje dejanskega trajanja 

postopkov.  
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Graf A.3: Primerjava števila prejetih, rešenih in nerešenih zadev na koncu leta 

 
 

Predkazenski postopek mora biti časovno omejen, kar je pomembno ne samo zaradi zaščite 
konkretnih kazenskopravno zavarovanih dobrin, temveč tudi zato, ker osumljenec ne sme 
ostati dlje časa pod sumom, ne da bi o očitkih proti njemu odločilo sodišče. Zato je bistveno, 
da poteka izvrševanje tožilstvih pooblastil brez neutemeljenega odlašanja.  
 
Iz Tabel A.4 do A.9, v katerih so podatki Tabel 37-42 Pravilnika preračunani v deleže, je 
razvidno, da so tožilstva v primerjavi s predhodnim obdobjem pospešila reševanje pobud 
policije za vložitev preloga za nujna preiskovalna dejanja, reševanje ovadb z zavrženjem in 
vložitvijo neposredne obtožnice oziroma obtožnega predloga ter odločanje o alternativah 
obtožbi. Podaljšal se je čas postopanja od prejema ovadbe do vložitve zahteve za preiskavo 
ali posamezna preiskovalna dejanja (Tabela A.6), kjer je še vedno prevelik delež zadev, v 
katerih preteče več kot 120 dni od njihovega prejema. Pri tem je treba omeniti, da gre za 
bruto čas, ki zajema tudi čas, v katerem organi odkrivanja opravljajo naknadne poizvedbe na 
zahtevo državnega tožilca. V fazi od prejema spisa po zaključku preiskave oziroma 
posameznih preiskovalnih dejanj do vložitve obtožnega akta (Tabela A.8) je zadeva izključno 
v posesti tožilca, zato bi bilo v tej fazi potrebno znotraj tožilstva sprejemati ukrepe, s katerimi 
bo večina zadev vložena na sodišče v času do 30 dni. 
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Tabela A.4: Trajanje postopkov od pobude policije do vložitve predloga  
za nujno preiskovalno dejanje (Tabela 37 Pravilnika) 
Trajanje 

postopka

Ciljne vrednosti 2016 2015 2014

do 2 dni 75% 77% 74% 68%

od 3 do 5 

dni 15% 11% 9% 11%

od 6 do 10 

dni 5% 5% 6% 8%

nad 10 dni 5% 8% 11% 13%
 

 

Tabela A.5: Trajanje postopkov od prejema do zavrženja ovadbe (Tabela 38 Pravilnika) 
Trajanje 

postopka 

2016

Bagatelne 

zadeve

2016

Kt-zadeve iz 

okrajne 

pristojnosti

2016

Kt-zadeve iz 

okrožne 

pristojnosti

2015

Bagatelne 

zadeve

2015

Kt-zadeve iz 

okrajne 

pristojnosti

2015

Kt-zadeve iz 

okrožne 

pristojnosti

do 30 dni 60% 41% 18% 58% 39% 14%

od 31 do 60 

dni 14% 11% 9% 13% 10% 7%

od 61 do 

120 dni 17% 19% 20% 14% 16% 17%

nad 120 dni 9% 30% 54% 14% 35% 61%   
 
Tabela A.6: Trajanje postopkov od prejema ovadbe do vložitve zahteve za  
preiskavo, posamezna preiskovalna dejanja (Tabela 39 Pravilnika) 
Trajanje 

postopka

 2016

Kt-zadeve iz 

okrajne 

pristojnosti

2016

Kt-zadeve iz 

okrožne 

pristojnosti

 2015

Kt-zadeve iz 

okrajne 

pristojnosti

2015

Kt-zadeve iz 

okrožne 

pristojnosti

do 30 dni 16% 29% 25% 27%

od 31 do 60 

dni 14% 10% 8% 7%

od 61 do 

120 dni 24% 24% 18% 20%

nad 120 dni 46% 37% 50% 46%  
 
Tabela A.7: Trajanje postopkov od prejema ovadbe do vložitve neposredne  
obtožnice, obtožnega predloga (Tabela 40 Pravilnika) 
Trajanje 

postopka

 2016

Kt-zadeve iz 

okrajne 

pristojnosti

2016

Kt-zadeve iz 

okrožne 

pristojnosti

 2015

Kt-zadeve iz 

okrajne 

pristojnosti

2015

Kt-zadeve iz 

okrožne 

pristojnosti

do 30 dni 20% 15% 16% 12%

od 31 do 60 

dni 13% 5% 10% 9%

od 61 do 

120 dni 23% 27% 19% 22%

nad 120 dni 44% 53% 55% 57%  
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Tabela A.8: Trajanje postopkov od zaključka preiskave, posameznih preiskovalnih dejanj do  
vložitve obtožnega akta (Tabela 41 Pravilnika) 
Trajanje 

postopka

2016

Kt-zadeve iz 

okrajne 

pristojnosti

2016

Kt-zadeve iz 

okrožne 

pristojnosti

2015

Kt-zadeve iz 

okrajne 

pristojnosti

2015

Kt-zadeve iz 

okrožne 

pristojnosti

2014

Kt-zadeve iz 

okrajne 

pristojnosti

2014

Kt-zadeve iz 

okrožne 

pristojnosti

do 15 dni 20% 34% 28% 34% 30% 36%

od 16 do 30 

dni 9% 10% 12% 10% 14% 9%

nad 30 dni 71% 56% 61% 57% 57% 55%  
 
Tabela A.9: Trajanje postopkov od prejema ovadbe do odločitve o alternativi  
(Tabela 42 Pravilnika) 
Trajanje 

postopka

2016

Odloženi pregon

2016

Poravnavanje

2015

Odloženi 

pregon

2015

Poravnavanje

do 30 dni 35% 29% 31% 24%

od 31 do 60 

dni 18% 8% 16% 9%

od 61 do 

120 dni 25% 19% 23% 12%

nad 120 dni 22% 44% 30% 55%  

 

10.3 KAZALNIK UČINKOVITOSTI IN KADROVSKO IZENAČEVANJE 

Oceno učinkovitosti smo opravili tako, da smo na strani učinkov upoštevali število rešenih 
ovadb (zoper polnoletne osebe), na strani virov pa ločeno podatke o dejanski prisotnosti 
tožilcev, vsoti zasedenih mest tožilcev in strokovnih sodelavcev ter vsoti zasedenih mest 
tožilcev in celotnega osebja. Dodali smo tudi »kazalnik gospodarnosti«.    
 
Podatki v Tabeli A.10 potrjujejo zdravorazumsko spoznanje o prednostih poslovanja v večjem 
obsegu, ko stroški na enoto proizvoda običajno do neke točke padajo s povečevanjem 
količine proizvodnje. Večje organizacije so manj občutljive na zunanje spremembe in na 
spremembe, ki izhajajo iz njih samih, saj ima njihovo vodstvo večje možnost za 
(pre)razporejanje dela. Zato ni naključje, da najboljše rezultate dosega ODT v Ljubljani, ki po 
kadrovski opremljenosti in pripadu zadev presega skupni obseg naslednjih dveh največjih 
tožilstev v državi (z izjemo SDT RS) ODT v Celju in ODT v Mariboru.  
 
Po primerjavi med letoma 2016 in 2015 imata najmanjši upad učinkovitosti ODT v Kopru in 
ODT v Kranju (- šest odstotkov) ter zmeren upad učinkovitosti ODT v Ljubljani in ODT v 
Mariboru (- 12 odstotkov). Pri ostalih tožilstvih je upad večji, kar potrjuje zgornjo tezo o 
stabilnosti večjih organizacij. Presoja smotrnosti mreže državnotožilske organizacije ni 
predmet tega poročila, ampak stvar pravosodne zakonodaje. Posebni ukrepi na tej podlagi 
zato niso načrtovani, razen nasveta tožilstvom, da v sodelovanju s tožilstvi, ki so jim najbolj 
sorodna po obsegu in imajo ugodnejše vrednosti kazalnikov, identificirajo dobre prakse 
poslovanja ter preučijo možnosti njihovega prenosa. 
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Tabela A.10: Kazalnik učinkovitosti in »kazalnik gospodarnosti« 
Državno tožilstvo 2016

Učinkovitost
R/dejanska 
prisotnost dt

2016
Učinkovitost
R/zasedena 
mesta dt+ss

2016
Učinkovitost
R/zasedena 
mesta dt+skupaj 
osebje

2016 
"Gospodarnost"
proračun/R

2015
Učinkovitost
R/dejanska 
prisotnost dt

2015
Učinkovitost
R/zasedena 
mesta dt+ss

2015
Učinkovitost
R/zasedena 
mesta 
dt+skupaj 
osebje

2015
"Gospodarnost"
proračun/R

ODT CE 0,75 99,5 64,4 477,1 0,90 110,5 69,9 402,0

ODT KK 0,64 108,2 58,6 618,2 0,91 143,5 75,5 437,8

ODT KP 0,81 127,7 71,0 474,9 0,87 140,3 78,0 422,6

ODT KR 0,77 96,4 63,1 462,8 0,82 108,8 70,0 420,2

ODT LJ 0,99 135,4 74,7 413,3 1,12 143,7 80,2 342,3

ODT MB 0,82 109,3 60,7 489,6 0,92 118,0 65,3 413,4

ODT MS 0,81 116,3 60,3 509,2 0,91 128,7 64,3 436,4

ODT NG 0,74 112,7 65,3 523,4 0,91 134,9 74,9 448,3

ODT NM 0,79 115,0 64,4 507,5 1,02 124,8 72,8 392,0

ODT PT 0,81 86,4 44,5 634,9 0,95 147,9 69,0 503,8

ODT SG 0,61 109,0 50,3 698,0 0,76 121,3 56,0 620,7  

 
Po podatkih za zasedena mesta v Grafu A.11 so se državna tožilstva v zadnjih letih kadrovsko 
okrepila v številu državnih tožilcev in številu državnotožilskega osebja.  
 
Za razporeditev teh virov je odločilno, koliko so posamezna tožilstva obremenjena z delom. 
Razen za SDT RS, ki v teh primerjavah iz očitnih razlogov ni upoštevano, to precej dobro 
odraža primerjava deležev prejetih kazenskih ovadb z deleži dejansko prisotnih državnih 
tožilcev (Graf A.12). Kjer se vrednosti deležev občutno razlikujejo, lahko obstaja primanjkljaj 
oziroma presežek državnih tožilcev. V tem primeru bi bilo treba razmisliti o sprejemanju 
ukrepov izenačevanja kadrovskih virov.  
 
 

Graf A.11: Gibanje števila zaposlenih - državni tožilci (zas. mesta), dt-osebje 
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Graf A.12: Primerjava deležev pripada, državnih tožilcev (dej. prisotnost) in rešenih zadev 

 
Strokovno in administrativno osebje ima pomemben prispevek pri doseganju ciljev državnega 
tožilstva. Od njihovega števila in znanja, usposobljenosti ter zavzetosti je v marsičem odvisno, 
ali bodo imeli državni tožilci možnost, da se osredotočeno ukvarjajo s tem, kaj je bistvo 
njihovega dela. Glede na predhodno obdobje se je razmerje med številom osebja in tožilci 
(Tabela A.13) v povprečju izboljšalo. Primerjava med posameznimi tožilstvi jasno kaže, da je 
treba na določenih tožilstvih kadrovsko strukturo izpopolniti tudi z dodatnim osebjem. 
 

Tabela A.13: Razmerje med številom državnotožilskega osebja in tožilcev 
Državno tožilstvo 2016

Državni 
tožilci
- zasedena 
mesta

2016
Strokovni 
sodelavci - 
zasedena 
mesta

2016
Državnotožils
ko osebje-
skupaj 
- zasedena 
mesta

2016

DT osebje/dt

2015
Državni 
tožilci
- zasedena 
mesta

2015
Strokovni 
sodelavci - 
zasedena 
mesta

2015
Državnotožils
ko osebje-
skupaj 
- zasedena 
mesta

2015

DT osebje/dt

ODT MS 10 4 17 1,70 10 3 16 1,60

ODT SG 5 1 8 1,60 5 1 8 1,60

ODT PT 6,5 2 10 1,54 6 1 9 1,50

ODT LJ 46 18 70 1,52 50 17 70 1,40

ODT NM 10 4 15 1,50 11 3 13 1,18

ODT MB 23,5 9 35 1,49 24 7 32 1,33

ODT NG 8 3 11 1,38 7 3 11 1,57

Z-Skupaj/povp. 198,6 67 254 1,30 201 56 241 1,24

ODT KK 8,6 2 11 1,28 9 1 10 1,11

ODT KP 12 3 15 1,25 13 2 14 1,08

ODT CE 24 9 27 1,13 24 7 25 1,04

ODT KR 14 5 15 1,07 13 5 15 1,15

OPP 3 0 2,5 0,83 3 0 3 1,00

SDT 28 7 17,5 0,63 26 6 15 0,58  

 



178 

 

10.4 IZVAJANJE POLITIKE PREGONA 

V okviru ocenjevanja vsebinske komponente poslovanja tožilstva smo usmerili pogled na 
vprašanje, katere vrste odločitev so tožilstva sprejemala v kazenskih zadevah. Izhodišče za 
presojo je politika pregona generalnega državnega tožilca, s katero so zaradi zagotavljanja 
enakega kazenskopravnega varstva ustavnih in drugih dobrin določene prioritete tožilskega 
dela.  
 
Temeljna dolžnost državnega tožilca je sprejeti odločitev o tem, ali bo sprožil kazenski 
pregon. Iz Grafa A.14 je razvidno11, da se je število zadev, v katerih je bil uveden pregon 
(vložena zahteva za preiskavo, neposredna obtožnica ali obtožni predlog), glede na 
predhodno leto le nekoliko znižalo. Razmerje med deležem zadev, v katerih je bil uveden 
pregon, in tistim, v katerih ni bil (zavrženje ovadbe), postaja stabilno, kot je videti iz 
Grafa A.15. Tožilstva okoli 2/3 ovadb zavržejo, v 1/3 zadev pa uvedejo kazenski pregon. 
Desetletni trend prikazuje dolgoročno okrepitev selekcije zadev s strani tožilstva. V letu 2006 
je bil pregon uveden zoper 49 odstotkov ovadenih oseb, v letu 2016 pa le še zoper 38 
odstotkov oseb. S tem se ustvarjajo pogoji za kvalitetnejšo tožilsko in sodno obravnavo 
prioritetnih in težjih oblik kriminalitete.  
 
Med tožilstvi (Graf A.16) so nezanemarljive razlike v deležih uvedenega pregona, kar enako 
velja za deleže obtoževanja, ki so navedeni v Tabeli 14(p) Pravilnika. Tako je npr. ODT v Novi 
Gorici zahtevalo začetek kazenskega postopka zoper 30 odstotkov oseb od vseh ovadenih, 
ODT v Krškem pa zoper 50 odstotkov. Pred sprejemom konkretnih napotil v smeri 
usklajevanja bi bila potrebna vsebinska analiza tega področja, ki bi pojasnila vzroke za takšna 
odstopanja (predvsem, ali gre za dolgoročen pojav, kakšna je vsebina in kvaliteta prejetih 
ovadb, obseg dela tožilstva…). 

 

Graf A.14: Odločitve o pregonu - število po letih 

 
 
 
 

                                                        
11 Upoštevane so odločitve o ovadbah zoper polnoletne osumljence. 
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Graf A.15: Odločitve o pregonu - deleži po letih 

 
 

Graf A.16: Odločitve o pregonu - deleži po tožilstvih 

 
 

Tožilska statistika nima natančnejše razčlenitve znotraj kategorije drugih razlogov za 
zavrženje. To so tisti, ki se ne nanašajo na uspešno izvedeno poravnavanje oziroma odloženi 
pregon, nesorazmernost, umik predloga oškodovanca ali zastaranje. Ravno iz razlogov, ki 
spadajo med druge, je zavrženih največ ovadb. Iz izkušenj lahko zanesljivo domnevamo, da 
je v večini teh primerov podan položaj, ko državnemu tožilcu s pooblastili, ki so mu na voljo, 
ni uspelo zbrati dovolj informacij ustrezne stopnje kvalitete in zanesljivosti, da bi lahko 
utemeljil sum, s katerim je bil seznanjen, da je določena oseba storila kaznivo dejanje. Gre za 
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pravno sklepanje in dejansko vrednotenje podatkov, ki je blizu sodniškemu odločanju, vendar 
v negativni smeri. Dolgoročna nespremenljivost višine tega deleža, malo pod 60 odstotkov 
(Graf A.17), daje občutek, da je na tožilstvih vzpostavljena ustaljena praksa pri uporabi 
dokaznega standarda utemeljenega suma.  
 
Državni tožilci izražajo svojo oceno, ali je v določeni zadevi kazenski pregon primeren, tudi ko 
ocenijo, da bi bile njegove posledice nesorazmerne teži dejanja. Na tem področju so po letu 
2012 postrožili svoja merila. V letu 2016 je bilo iz tega razloga povprečno zavrženih 18 
odstotkov kazenskih ovadb, kar je še enkrat več kot pred desetimi leti, ko jih je bilo devet 
odstotkov. Zaskrbljujoč je še vedno nizek delež zadev, v katerih se ovadba zavrže po uspešno 
izvedenih postopkih, ki sta alternativna kazenskemu pregonu – z odloženim pregonom in 
poravnavanjem. Trend upadanja deleža teh odločitev se je sicer ustavil in sedaj znaša enako 
kot predhodno obdobje deset odstotkov, vendar bi ga bilo treba dvigniti vsaj na nivo iz leta 
2010, ko je dosegal 14 odstotkov. K temu lahko prispevajo predvsem tista državna tožilstva, 
ki imajo deleže zadev, v katerih se državnih tožilci odločijo za katero od oblik alternative nižje 
od državnega povprečja. Po podatkih Tabel 23(p) in 26(p) Pravilnika so to ODT v Novem 
mestu, ODT v Kopru in ODT v Ljubljani. 
 

Graf A.17: Razlogi za zavrženje ovadb -  deleži po letih 
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Graf A.18: Razlogi za zavrženje ovadb – deleži po tožilstvih  

 

 
Zelo splošen, a vendar zanimiv pogled na kriminalno težo zadev, ki preidejo v fazo obtožbe, 
ponujata Graf A.19 in A.20. Podatki so zbrani po številu kaznivih dejanj, zaradi katerih so bili 
vloženi obtožni akti (obtožni predlogi in obtožnice), ter urejeni glede na kazen, predpisano v 
kazenskem zakoniku, v skupine: a) do enega leta zapora, b) od enega do treh let zapora, c) 
od treh do osmih let zapora in d) nad osem let zapora.  
 
Brez zahtevne analize zunanjih in notranjih dejavnikov (spremembe materialne, procesne in 
organizacijske zakonodaje, razpoložljivost kadrov), ki vplivajo na delo tožilstva, ni mogoče 
dajati zanesljivih ugotovitev o vzrokih predstavljenih gibanj. Kar lahko opazimo je, da je nivo 
»težjih« kaznivih dejanj iz skupine c) in d) zelo stalen, število »lažjih« kaznivih dejanj iz 
skupine a) in b) pa do leta 2008 postopoma narašča, nato pa strmo pade za skoraj 
40 odstotkov. Gibanje obtoževanja pri skupinah a) in b) je zelo podobno gibanju pripada, ki 
se je v tem obdobju znižal za okoli 35 odstotkov. Sklepamo lahko, da se je zaradi zmanjšanja 
pripada lažjih kaznivih dejanj znižala tudi dejavnost obtoževanja glede teh kaznivih dejanj. Iz 
deležev kaznivih dejanj po predpisani kazni je razvidno, da med 3/4 in 2/3 obtožb spada v 
okrajno sodno pristojnost. 
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Graf A.19: Kazniva dejanja po predpisani kazni, vsebovana v obtožnih aktih – število po letih 

 

 

Graf A.20: Kazniva dejanja po predpisani kazni, vsebovana v obtožnih aktih – deleži po letih 
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Premiki v splošni kaznovalni politiki, razvidni iz Grafa A.21, na katero lahko sicer tožilci 
omejeno vplivajo, so po pričakovanju majhni – okoli ene odstotne točke. Kjer je mogoče in 
primerno, si je treba prizadevati za povečanje deleža denarnih kaznih na račun pogojnih 
obsodb. Spodbudna je ugotovitev, da je ta delež z najnižje ravni iz leta 2010, ko je bil 4,1 
odstotkov, zrasel za 3,4 odstotne točke (na sedanje 7,5 odstotkov). Pri deležu denarnih kazni 
prihaja med posameznimi tožilstvi tudi do največjih odklonov od povprečja osem odstotkov 
(brez upoštevanja OPP in SDT RS), tako je pri ODT v Kranju ta delež 17 odstotkov, pri ODT v 
Mariboru pa dva odstotka (Graf A.22).  
 

Graf A.21: Izrečene kazenske sankcije – deleži po letih 

 
 

 

Graf A.22: Izrečene kazenske sankcije - deleži po tožilstvih 

 


