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1 Predgovor  

Na podlagi 62. člena Zakona o državnem tožilstvu je Vrhovno državno tožilstvo RS pripravilo skupno poročilo 
o delu slovenskih državnih tožilstev v letu 2007. To poročilo je skladno z zakonsko obveznostjo posredovano 
Ministrstvu za pravosodje RS in Državnem zboru RS. 
 
V poročilu so prikazani statistični podatki o našem delu v preteklem letu, vsebinska predstavitev in analiza 
dela na posameznih področjih na vseh stopnjah tožilskega dela, sodelovanje z drugimi organi, naše 
mednarodne aktivnosti, rezultati nadzora nad delom državnih tožilstev, aktivnosti na področju izobraževanja 
in delo na področju pravno-informacijske podpore ter poročilo o delu slovenske nacionalne predstavnice v 
pravosodnem organu Evropske unije Eurojustu. 
 
V preteklem letu je ostal priliv novih kazenskih zadev zoper znane storilce kaznivih dejanj na okrožna 
državna tožilstva približno enak kot v letu pred tem. Okrožna državna tožilstva so prejela ovadbe zoper 
33885 oseb (polnoletnih, mladoletnih in pravnih oseb). 78 odstotkov vseh prejetih zadev pri polnoletnih 
storilcih je bilo v letu 2007 tudi rešenih, pri mladoletnih storilcih pa je bilo rešenih 84% vseh prejetih zadev. 
Na Vrhovnem državnem tožilstvu RS se je povečal priliv zadev na kazenskem oddelku in civilno upravnem 
področju. Na področju pritoževanja je obremenitev ostala na približno enakem nivoju kot v letu pred tem. 
Pomemben segment dela najvišjega tožilstva v državi je tudi v letu 2007 predstavljal strokovni nadzor nad 
delom državnih tožilcev in izobraževanje državnih tožilcev in državnotožilskega osebja. Tako na okrožnih 
državnih tožilstvi kot tudi na najvišjem tožilstvu v državi ni bilo večjih zaostankov, saj so bile zadeve 
večinoma rešene v dogovorjenih rokih, na koncu leta pa so ostale nerešene praviloma le zadeve, ki so na 
tožilstva prispele konec leta. 
 
Tako kot prejšnje leto, je tudi tokrat vsebinski del poročila sestavljen tako, da ustreza posameznim fazam 
kazenskega postopka, ki je urejen v zakonu o kazenskem postopku. V poročilu je opisano delo državnih 
tožilcev prve stopnje na enajstih okrožnih državnih tožilstvih in v skupini državnih tožilcev za pregon 
organiziranega kriminala, nadgrajeno pa je s poročilom o delu Vrhovnega državnega tožilstva RS po 
posameznih področjih.  
 
V preteklem letu je prišlo do spremembe Zakona o državnem tožilstvu in Zakona o kazenskem postopku, ki 
sta v tožilsko delo uvedla pomembno novost – ustanovitev Specializiranega oddelka za preiskovanje in 
pregon storilcev kaznivih dejanj, ki ima policijska pooblastila. Specializirani oddelek, ki je umeščen v Skupino 
državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, je tako izključno krajevno in stvarno pristojen za 
pregon storilcev kaznivih dejanj s policijskimi pooblastili. V oddelku so kot preiskovalci zaposleni policisti, ki 
imajo vsa pooblastila policistov po Zakonu o policiji in imajo šestletni mandat, ki ga je mogoče ponoviti. 
Oddelek je s svojim delom pričel 1.11.2007, v njem pa deluje deset policistov in policistk ter dve državni 
tožilki. Zaradi povsem novih pristojnosti, ki jih je s formiranjem tega oddelka dobilo državno tožilstvo, so 
priprave in formiranje tega oddelka zahtevale veliko truda in časa. Za uspešen začetek dela oddelka se 
zahvaljujemo Ministrstvu za pravosodje RS, Ministrstvu za obrambo RS, Ministrstvu za notranje zadeve in 
Policiji, saj brez njihovega sodelovanja in pomoči projekt ne bi bilo mogoče izpeljati. Skupina in Specializiran 
oddelek sta se v novembru preselila v nove prostore, kjer so zagotovljeni tudi vsi ostali pogoji za uspešno 
delo. 
 
Naše sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje RS se je na zakonodajnem področju nadaljevalo tudi v letu 
2007. Na področju zagotavljanja materialnih, tehničnih in prostorskih pogojev za delo je potrebno poudariti, 
da je ministrstvo v zaključno fazo pripeljalo tudi selitev Vrhovnega državnega tožilstva RS, ki sicer do konca 



leta še ni bila izvedena, se bo pa to zgodilo v začetku leta 2008, saj je ministrstvo prostore že kupilo. Nove 
prostore pa je ministrstvo kupilo tudi za Okrožno državno tožilstvo v Krškem in za Okrožno državno tožilstvo 
v Novi Gorici ter najelo prostore za Skupino državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala in njen 
specializirani oddelek ter dodatne prostore za Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. 
 
Z opozarjanjem na konkretne slabe prakse in z rednimi stiki s policijo smo se v preteklem letu trudili 
izboljšati delo v predkazenskem postopku in pri tem ugotovili, da veliko preveč časa jemlje policistom in 
tožilcem ukvarjanje z bagatelno kriminaliteto in pogosto tudi z dogodki, ki bi jih morale po našem prepričanju 
preverjati zavarovalnice in ne policija. V sodelovanju s policijo smo tudi poskušali bolje organizirati naše delo 
in sodelovanje pri odkrivanju in pregonu najbolj zahtevnih oblik kriminala, predvsem gospodarskega. 
Soglašali smo, da je pri najbolj zahtevnih primerih potrebno timsko delo, pri katerem sodeluje več policistov 
in po potrebi več državnih tožilcev in tudi strokovnjakov z drugih področij. Tekoče in hitro odkrivanje in 
preiskovanje resnega gospodarskega kriminala je po našem prepričanju še vedno prepočasno in brez 
ustreznega tempa potem, ko se na primeru začne delo. Timsko delo in zagotovitev pogojev za uspešno delo 
policije in tožilstva ter zagotovitev dejanskega vpliva državnih tožilcev na časovni okvir reševanje teh 
primerov ostaja nedokončana in prednostna naloga tudi za prihodnja leta. Pričakujemo, da bo tudi na policiji 
poskrbljeno za takšno organizacijo dela, ki bo omogočila tekoče in kakovostno obravnavanje primerov v 
predkazenskem postopku. 
 
Proti koncu leta smo zaznali, da se je skoraj na vseh okrožnih državnih tožilstvih povečalo število 
obravnavnih dni, kar na nekaterih tožilstvih že povzroča resne probleme. Težko je zagotoviti potrebno število 
državnih tožilcev za udeležbo na glavnih obravnavah, državnim tožilcem zaradi tega tudi primanjkuje časa za 
delo v predkazenskem postopku ter za študij in pripravo obtožnic. Takšna intenziteta razpisovanja glavnih 
obravnav brez usklajevanja s tožilstvi tudi otežuje trud, da bi državni tožilci svoje obtožbe zastopali tudi na 
sojenju. Ugotovili smo, da bo potrebno v sodelovanju s sodišči bolje organizirati razpisovanje in prelaganje 
glavnih obravnav in storiti vse, da se bodo glavne obravnave zaključile na čim manjšem številu narokov ter 
da bodo na njih svoje obtožne akte zastopali isti državni tožilci. Brez dogovora in sodelovanja s sodišči tega 
problema ne bo mogoče rešiti. 
 
V letu 2007 smo veliko truda vložili v izobraževanje in izboljšanje kakovosti dela državnih tožilcev na vseh 
področjih. Izobraževanje je potekalo v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu 
za pravosodje RS tako znotraj države kot tudi na mednarodnem nivoju. Zavedamo se, da je to dolgotrajen 
proces, pri katerem ni hitrih rezultatov. Uspešna izvedba predkazenskega in kazenskega postopka pa ni le 
rezultat dela državnih tožilcev, pač pa tudi predstavnikov drugih institucij, ki sodelujejo v različnih fazah 
postopka in kjer je potrebno poleg policije omeniti tudi sodišča. 
 
Delo, ki ga opisujemo v tem poročilu, je opravilo 177 državnih tožilcev vseh stopenj, 22 pomočnikov državnih 
tožilcev ob sodelovanju 210 sodelavcev državnotožilskega osebja, katerih prispevek je nepogrešljiv pri 
uspešnemu tožilskemu delu. Pri delu je sodelovalo tudi 35 pripravnikov in nekaj jih bo prav gotovo 
nadaljevalo kariero v tožilskih vrstah. V letu 2007 smo na mestih višjih pravosodnih svetovalcev že zaposlili 
13 naših pripravnikov, ki so uspešno opravili pravniški državni izpit. Brez dobrega in tesnega sodelovanja 
med kolegi in sodelavci v celotni državnotožilski organizaciji, ki temelji na zaupanju in spoštovanju, ne bi bilo 
rezultatov, ki so opisani v pričujočem poročilu. Zato z velikim zadovoljstvom predstavljam tokratno letno 
poročilo o našem delu, ki ponazarja trud in predanost vseh zaposlenih na slovenskih tožilstvih. 
 
 
        Barbara Brezigar   
         generalna državna tožilka RS  
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3 Priprava letnih poročil državnih tožilstev  

3.1 Priprava poročila 

Skupno poročilo o delu državnih tožilstev v Republiki Sloveniji v letu 2007 je pripravljeno na podlagi 
poročil posameznih okrožnih državnih tožilstev in Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega 
kriminala (v nadaljevanju: Skupina) ter poročil oddelkov in notranjih organizacijskih enot Vrhovnega 
državnega tožilstva Republike Slovenije (v nadaljevanju: VDT RS).  
 
Poročila posameznih okrožnih državnih tožilstev vključujejo poročila in podatke za zunanje oddelke teh 
tožilstev, poročilo VDT RS pa vključuje poročila njegovih zunanjih oddelkov v Celju, Kopru in Mariboru. 

3.2 Oblikovanje poročila 

Poročila državnih tožilstev so bila predhodno usklajena tako, da so podatki enotno obdelani za vsa 
državna tožilstva v Republiki Sloveniji in skupno predstavljeni po posameznih fazah postopka in 
vsebinskih sklopih. 
 
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.  

3.3 Statistični podatki 

Pomembnejši statistični podatki so predstavljeni v vsebinskem delu poročila. Zaradi primerjav, boljše 
preglednosti in lažjega razumevanja so na ustreznih mestih v poročilu prikazani tudi v preglednih 
grafičnih oblikah.  
 
Celovito so statistični podatki prikazani v priloženih preglednicah (tabelah) v zadnjem delu poročila. 
Preglednice so sestavni del letnega poročila. Popolna primerljivost statističnih podatkov (predvsem o 
številu prenesenih ovadb) s podatki v poročilu za leto 2006 ni možna. Zaradi operativnega prenosa 
vsebinsko povezanih zadev iz vpisnikov za pretekla leta v vpisnike za leto 2007 prihaja do manjših 
odstopanj, kar pa ne vpliva na prikaz obsega in na oceno dela. 
 
Vsi statistični podatki za okrožna državna tožilstva in Skupino se vodijo po ovadenih, obtoženih 
oziroma obsojenih osebah. Tako so tudi povzeti in prikazani v tem poročilu. Obdelani so praviloma 
ločeno za polnoletne storilce (z označbo številke tabele in črko p), mladoletne storilce (z označbo 
številke tabele in črko m) ter za pravne osebe (z označbo številke tabele in črkama po).  
 
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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4 Podlage za delo državnih tožilstev 

4.1 Ustavne in zakonske podlage 

Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju: URS, Uradni list RS, št. 33/91 s spremembami in 
dopolnitvami) v 135. členu določa, da državni tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe in ima druge z 
zakonom določene pristojnosti ter da ureditev in pristojnosti državnih tožilstev določa zakon.  
 
Organizacijo in splošne pristojnosti državnih tožilstev ureja Zakon o državnem tožilstvu (v 
nadaljevanju: ZDT, Uradni list RS št. 63/94 s spremembami in dopolnitvami), ki državna tožilstva 
opredeljuje kot del pravosodja in kot samostojne državne organe, pri katerih državni tožilci opravljajo 
pregon storilcev kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, za katere je tako določeno z zakonom ter 
opravljajo druge naloge v skladu z zakonom. 
 
ZDT natančneje ureja splošne pristojnosti in pooblastila državnih tožilcev, pogoje za njihovo 
imenovanje in postopek imenovanja, napredovanje, premestitve in dodelitve na delo v drug državni 
organ ter prenehanje funkcije in razrešitev državnega tožilca, dolžnosti državnega tožilca in 
nezdružljivost funkcije ter pravice državnih tožilcev. Ureja tudi obveščanje, poročanje, navodila in 
državnotožilski upravni ter strokovni nadzor. 
 
ZDT ureja tudi organizacijo državnega tožilstva in vodenje. Organizacijska shema VDT RS in okrožnih 
državnih tožilstev z območji pristojnosti je razvidna iz priloženega organigrama državnega tožilstva. 
 
V letu 2007 je bil ZDT trikrat spremenjen in dopolnjen z novelami ZDT-D, ZDT-E in ZDT-F. V tej zvezi 
velja posebej omeniti ustanovitev Specializiranega oddelka znotraj Skupine, ki deluje pri VDT RS. Ta 
novoustanovljeni oddelek (v nadaljevanju: Specializirani oddelek) je izključno krajevno in stvarno 
pristojen za pregon vseh kaznivih dejanj, ki jih storijo uradne osebe, zaposlene v policiji oziroma druge 
uradne osebe, zaposlene na področju notranjih zadev, v z zakonom določenem pristojnem organu v 
ministrstvu, pristojnem za obrambo, ki ima pooblastila policije v predkazenskem postopku, in uradne 
osebe, ki imajo pooblastila policije v predkazenskem postopku, napotene na misijo v tujini. Državni 
tožilci Specializiranega oddelka so pristojni za pregon teh kaznivih dejanj in za usmerjanje 
preiskovalcev Specializiranega oddelka (ki jih ZDT imenuje » policisti«) in policije glede odkrivanja in 
preiskovanja teh kaznivih dejanj. Namen Specializiranega oddelka, ki je začel izvrševati svoje 
pristojnosti, naloge in pooblastila 1. 11. 2007, je zagotoviti neodvisno, nepristransko, pravočasno, 
pregledno, temeljito in učinkovito preiskovanje teh kaznivih dejanj, še posebej v skladu s pozitivno 
dolžnostjo države, da sistemsko prepreči, preiskuje in kaznuje posege v prepoved mučenja, 
nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali kaznovanja po 3. členu Evropske konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.  
 
Na podzakonski ravni ureja poslovanje državnih tožilstev Državnotožilski red (v nadaljevanju: DTR, 
Uradni list RS, št. 109/04 s spremembami in dopolnitvami), ki je bil v letu 2007 noveliran s 
Spremembami in dopolnitvami DTR, objavljenimi v Uradnem listu RS št. 98/07. Posamezna vprašanja 
dela natančneje urejajo pravilniki in navodila, odredbe in odloki, ki jih pristojno Ministrstvo za 
pravosodje RS in VDT RS tekoče usklajujeta z zakonsko ureditvijo in potrebami učinkovitega dela 
državnih tožilstev.  
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V kazenskih postopkih državno tožilstvo deluje na podlagi določb Kazenskega zakonika (v 
nadaljevanju: KZ, Uradni list RS št. 63/94 s spremembami in dopolnitvami), Zakona o odgovornosti 
pravnih oseb za kazniva dejanja (v nadaljevanju: ZOPOKD, Uradni list RS št. 59/99 s spremembami in 
dopolnitvami) in Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju: ZKP, Uradni list RS, št. 63/94 s 
spremembami in dopolnitvami). VDT RS je vključeno v pripravo sprememb in dopolnitev teh in drugih 
zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo posamezna vprašanja povezana s kaznivimi ravnanji in 
kazenskim pregonom. V tem sklopu je tudi v letu 2007 aktivno podpiralo načrtovano prenovo 
kazenskega postopka, predvsem zaradi zagotovitve učinkovitejšega dela državnih tožilcev v 
predkazenskem postopku in v okviru kazenske preiskave ter uporabe skrajšanih postopkov, predvsem 
pri obravnavanju »bagatelne kriminalitete«.  

4.2 Kadrovske podlage 

Dovoljeno število mest državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev pri posameznem državnem 
tožilstvu na podlagi 14. člena ZDT na predlog generalnega državnega tožilca določi minister, pristojen 
za pravosodje z odredbo1 v soglasju z vlado, na tej podlagi pa se oblikuje kadrovski načrt. Število 
državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev, predvidenih s kadrovskim načrtom za leto 2007, je 
razvidno iz tabele 1 (načrt). Število strokovno tehničnih javnih uslužbencev (zapisnikarji, strojepiske in 
drugo administrativno osebje) in uradnikov (zlasti tako imenovani strokovni sodelavci) pa se določi s 
kadrovskim načrtom, na podlagi okvirnih meril za določitev obsega dela, ki ga mora opraviti 
posamezen delavec.  
 
Število mest državnotožilskih pripravnikov je bilo v letu 2007 predpisano z Odlokom o določitvi števila 
pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih (Uradni list RS, št. 59/03). 
Državnotožilski pripravniki so izbrani na podlagi javnega natečaja. V letu 2007 se je po uspešno 
opravljenih pravniških državnih izpitih na državnih tožilstvih zaposlilo 13 oseb (razporejene na delovna 
mesta višjih pravosodnih svetovalcev), ki so bile prej državnotožilski pripravniki. Z izobraževanjem in 
zaposlovanjem pripravnikov državno tožilstvo ustvarja svoj kadrovski bazen, kjer se mladi pravniki 
usposabljajo za samostojno opravljanje državnotožilske funkcije.  
 
V letu 2007 je VDT RS zaposlilo 10 policistov - preiskovalcev Specializiranega oddelka na podlagi 
izvedenega javnega natečaja. Večina policistov Specializiranega oddelka izhaja iz policije, vsi pa imajo 
dolgoletne izkušnje s preiskovalnim delom in najmanj visoko izobrazbo s specializacijo ali 
magisterijem. Skupno je bilo v letu 2007 na novo zasedenih 14 uradniških delovnih mest in 11 na 
novo zaposlenih strokovno-tehničnih delavcev.  
 
V letu 2007 sta se upokojila dva državna tožilca, trije pa po upokojitvi še nadaljujejo z delom s 
polovičnim delovnim časom. Bolniške odsotnosti v celoti ne predstavljajo večje težave in se spisi 
odsotnih državnih tožilcev tekoče rešujejo s prerazporeditvijo drugim državnim tožilcem. V letu 2007 je 
bilo daljših odsotnosti zaradi bolezni relativno malo in sicer je bilo zaradi bolezni od 2 do 6 mesecev 
odsotnih le 5 državnih tožilcev. Več je bilo odsotnosti zaradi nege in varstva otrok. Ta dopust je 
koristilo 10 državnih tožilk in pomočnic državnega tožilca.  
 
 

                                                      
1
 Odredba o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca (Uradni list RS, št. 46/06 s spremembami in 
dopolnitvami) 
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Tabela 1: Seznam načrtovanih in zasedenih mest po tožilstvih in delovnem področju na dan 
31.12.2007 

Državna Državni tožilci Pomočniki Uradniki Drugo osebje Pripravniki 

tožilstva načrt zasedba načrt zasedba načrt zasedba načrt zasedba načrt zasedba 

ODT CE 18 17 3 3 4 3 13 13 3 2 
ODT KK 6 6 3 3 2 1 6 5 2 2 
ODT KP 11 10 2 1 2 2 9 9 2 1 
ODT KR 13 11 2 1 2 1 9 9 2 2 
ODT LJ 44 40 10 6 11 11 44 41 15 14 
ODT MB 21 20 3 2 7 6 17 18 4 4 
ODT MS 9 7 2 2 2 1 10 10 2 2 
ODT NG 7 6 1 1 1 1 6 6 2 2 
ODT NM 9 8 0 0 1 1 7 6 2 2 
ODT PT 6 6 2 2 2 2 7 7 2 2 
ODT SG 6 6 2 1 3 3 5 5 2 2 
SKUPINA* 5 5 2 0 12 12 6 4 0 0 
VDT RS 38 35 0 0 11 11 22 22 0 0 
Skupaj 193 177 32 22 60 55 161 155 38 35 

 
* V Skupino državne tožilce izmed oseb, ki so že državni tožilci, dodeli državnotožilski svet na predlog 
generalnega državnega tožilca po prehodnem mnenju vodje skupine. Za delo v skupini se državni 
tožilci prijavijo na podlagi poziva, ki ga objavi generalni državni tožilec. 

Graf 1: Razmerje med tožilskimi funkcionarji, tožilskim osebjem in pripravniki 
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Na delo državnih tožilcev je v preteklem letu vplival tudi program za odpravo sodnih zaostankov na 
sodiščih (»Lukenda«). Zaradi povečanega števila kazenskih sodnikov se je namreč povečalo število 
obravnavnih dni na sodiščih, kar ponekod povzroča težave pri zagotavljanju udeležbe državnih tožilcev 
na obravnavah.  

4.3 Finančne in materialno-tehnične podlage 

Vsako državno tožilstvo je sicer samostojen proračunski uporabnik, vendar pa skladno z ZDT zadeve 
državnotožilske uprave opravlja ministrstvo, pristojno za pravosodje. Ministrstvo tako zagotavlja 
materialne, tehnične in prostorske pogoje za delovanje državnih tožilstev (kupuje oziroma plačuje 
najemnino za poslovne prostore, kupuje informacijsko opremo, tehnično opremo za varovanje, vozila 
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in podobno, če so za to zagotovljena proračunska sredstva). Zaradi takšne razdelitve obveznosti je bil 
v letu 2007 proračun državnih tožilstev sestavljen iz sredstev za plače zaposlenih (79,08 odstotkov), 
sredstev za male investicije (0,44 odstotkov) ter iz sredstev za materialne stroške (20,48 odstotkov). 
Državna tožilstva sama pripravijo predloge svojih proračunov, VDT RS pa nato predlog skupnega 
proračuna posreduje Ministrstvu za finance RS. Zaradi natančnega načrtovanja potreb po proračunskih 
sredstvih so bili finančne razmere za delo državnih tožilstev v letu 2007 ustrezne, manjši primanjkljaji 
pa so se pokrili s prerazporeditvijo sredstev med državnimi tožilstvi.  
 
V letu 2007 so se nekatera državna tožilstva na novo srečala s prostorskimi težavami, zlasti so bili 
opaženi problemi arhiviranja dokumentacije in ustreznih prostorov za opravljanje narokov pri izvajanju 
odloženega pregona. Hkrati je Ministrstvo za pravosodje RS zagotovilo dodatne in tudi nove, lastne 
prostore za delo državnih tožilstev. Dodatne prostore je dobilo v uporabo Okrožno državno tožilstvo v 
Ljubljani, zagotovljeni so bili prostori za delo Specializiranega oddelka. Kupljeni so bili tudi prostori za 
Okrožni državni tožilstvi v Krškem in Novi Gorici ter za VDT RS.  
 
Na vseh državnih tožilstvih se je letu 2007 nadaljevala zamenjava zastarele in amortizirane 
informacijske opreme. Tožilstva so prejela nove osebne računalnike, zamenjani so bili tudi strežniki. S 
programom E-pravosodje se je začel izvajati projekt sistematičnega in celovitega oblikovanja 
programov za informacijsko podporo delovnemu procesu (začelo se je z analizami stanja, na podlagi 
katerih se bodo lahko oblikovali sodobni, povezljivi in kvalitetni vpisniki in drugi programi).  
 
Na področju tehničnega varovanja se stanje še ni bistveni izboljšalo, bil pa je sprejet Pravilnik o 
določitvi varnostnih standardov poslovanja sodišč (Uradni list RS, št. 41/07), ki določa dinamiko 
opremljanja pravosodnih organov s sredstvi za tehnično varovanje.  
 
V letu 2007 so državna tožilstva prejela tudi 6 novih vozil, zlasti za potrebe dežurne službe. 
Nadomeščena so bila predvsem vozila, ki so bila letnik izdelave 1998 in starejša.  
 
VDT RS in Ministrstvu za pravosodje RS so bila v letu 2007 zagotovljena dodatna proračunska sredstva 
zaradi nakupa potrebne opreme za delo Specializiranega oddelka. Policisti Specializiranega oddelka 
imajo tako vso potrebno osebno varovalno opremo, 6 vozil s standardno opremo za policijska vozila in 
tehnično opremo (osebne in prenosne računalnike, kriminalistično tehnične komplete, fotografsko 
opremo, prisilna sredstva in drugo).  
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5 Kazenske ovadbe  

5.1 Uvodna pojasnila 

Temeljni trendi pripada in reševanja zadev za pretekla leta so pregledno prikazani v začetnih 
statističnih tabelah, primerjalno in za daljše časovno obdobje. Za leto 2007 so podatki predstavljeni 
celovito in opremljeni s kratkimi pojasnili, predvsem v razmerju do podatkov za prejšnje leto in v 
medsebojni povezavi posameznih statističnih prerezov.  
 
Ob primerjanju statističnih podatkov za leto 2007 in statističnih podatkov o delu državnih tožilstev za 
pretekla leta je treba upoštevati, da je bila v letu 2005 v celoti prenovljena statistična obdelava 
podatkov. Nov način omogoča pridobitev večjega števila podatkov o reševanju ovadb in načinih ter 
izidu odločanja v nadaljnjih fazah kazenskega postopka. S tem je zagotovljeno celovito statistično 
primerjanje dela posameznih državnih tožilstev in pridobljene so enotne podlage za oceno dela 
tožilstva kot celote.  
 
Državno tožilstvo je v takem okviru prvič poročalo o delu za leto 2005, sedaj poroča tretjič. Na enaki 
podlagi obdelane podatke je zato v celoti mogoče primerjati le s statističnimi podatki za leti 2005 in 
2006, ne pa tudi za leta pred tem. Iz predstavljenih številk pa so dolgoročni trendi vendarle dobro 
razvidni. 

5.2 Ovadeni storilci kaznivih dejanj 

V letu 2007 je bilo državnim tožilstvom skupaj ovadenih 33885 znanih storilcev kaznivih dejanj. V tem 
številu je zajetih 30846 (91%) ovadenih polnoletnih oseb, 2630 (7,7%) ovadenih mladoletnih oseb in 
443 (1,3 %) ovadenih pravnih oseb.  

Tabela 2: Ovadeni znani storilci kaznivih dejanj v letih 2003-2007 

Leto Polnoletne 
osebe 

Mladoletne 
osebe 

Pravne 
osebe 

Skupaj 
ovadenih 

znanih 
storilcev 

Indeks na 
prejšnje 

leto 

Indeks na 
izhodiščno 
leto 2003 

2007 30846 2630 443 33885 98 95 
2006 31184 2787 488 34459 103 96 
2005 30090 2853 472 33415 95 93 
2004 31248 3262 553 35063 98 98 
2003 31643 3732 412 35787 * * 
Skupaj 155011 15264 2368 172609     

 

V primerjavi z letom pred tem se je skupno število ovadenih znanih oseb zmanjšalo za 574 oseb 
oziroma za 1,7%. S tem se je nadaljeval trend zmanjševanja števila ovadenih znanih storilcev kaznivih 
dejanj, ki je značilen za celotno zadnje petletno obdobje, z izjemo začasnega povečanja v letu 2006.  
 
Zmanjšanje celotnega števila ovadenih oseb je rezultat manjšega števila tako pri ovadenih polnoletnih 
(za 1,1%), kot tudi pri ovadenih mladoletnih osebah (za 5,6%). Največje je zmanjšanje števila 
ovadenih pri pravnih osebah (za 9,2%).  
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V primerjavi s predhodnim letom se je v letu 2007 zmanjšalo tudi število ovadb zoper neznane storilce 
in sicer za 2993 oseb oziroma za 4,9%. Srednjeročno pa se število ovadenih neznanih storilcev 
povečuje, kar zmanjšuje delež pojasnjenega kriminala v celotnem zaznanem kriminalu. 

Tabela 3: Ovadeni znani in neznani storilci kaznivih dejanj v letih 2003-2007  

Leto 

Ovadeni 
neznani 
storilci 

Ovadeni 
znani 

storilci 

Naknadno 
odkriti 

neznani 
storilci 

Skupaj 
odkriti 
storilci 

Odstotek 
ovadenih 

znanih 
storilcev 

Odstotek 
ovadenih 
znanih in 
naknadno 
odkritih 

neznanih 
storilcev 

2007 58137 31998 1887 33885 35 37 
2006 61130 32332 2127 34459 34 36 
2005 58943 31305 2110 33415 34 36 
2004 55940 32794 2269 35063 36 39 
2003 46104 33223 2564 35787 41 44 
Skupaj 280254 161652 10957 172609 36 38 

 

V zadnjih petih letih se je delež odkritih storilcev od 41% zmanjšal na 35%, ob upoštevanju naknadno 
odkritih (prej neznanih) storilcev kaznivih dejanj pa od 44% na 37% vseh ovadenih storilcev. 
Navedeni podatki potrjujejo oceno o manjši stopnja raziskanosti prijavljene kriminalitete glede na 
izhodiščno leto. Pri tem pa je vendarle treba ugotoviti, da se je padanje stopnje raziskanosti v letu 
2005 ustavilo, saj delež odkritih storilcev kaznivih dejanj od takrat ostaja enak oziroma se celo 
nekoliko zvišuje.  

Graf 2: Razmerje med ovadenimi znanimi in neznanimi storilci kaznivih dejanj v letih 2003-2007 
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Navedeni podatki veljajo kot skupni za vse osebe. Pri tem je za mladoletne storilce zmanjšanje števila 
ovadenih znanih oseb (mladoletnikov) srednjeročno bistveno večje kot pri polnoletnih. Indeks za leto 
2007 znaša v primerjavi z letom 2003 le 70, v primerjavi z letom 2001 pa se je število ovadenih znanih 
mladoletnikov skoraj prepolovilo (indeks 53).  
 
Pri pravnih osebah je število ovadenih naraščalo do leta 2004, ko je preseglo število 500, v zadnjih 
treh letih pa se postopno zmanjšuje (tabela 2). 
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5.3 Reševanje ovadb  

Skupna delovna obremenitev državnih tožilcev je bila v letu 2007 manjša kot v prejšnjih letih, čeprav 
ne bistveno. Število državnih tožilcev se je nekoliko povečalo (za 2%), število pomočnikov je ostalo 
nespremenjeno, število ovadb pa zmanjšalo tako pri znanih (za 1,7%), kot pri neznanih storilcih (za 
4,9%). Državna tožilstva v sedanji zasedbi državnih tožilcev, pomočnikov, državnotožilskih uradnikov 
in drugega osebja ter pripravnikov tekoče obvladujejo pripad zadev in z redkimi izjemami spoštujejo 
90-dnevni rok za tožilsko odločitev v posamezni zadevi. Iz statističnih podatkov izhaja, da državni 
tožilci iz leta v leto prenašajo zaostanke, ki pri polnoletnih storilcih dosegajo približno tretjino, pri 
mladoletnih pa četrtino letnega pripada novih zadev. Le pri pravnih osebah je prenos nerešenih zadev 
večji, zaradi zahtevnejšega reševanja. Natančnejši podatki so razvidni iz tabel 15p, 15m in 15po.  
 
Statistični podatki kažejo, da povprečni zaostanki pri delu (z izjemo pravnih oseb) znašajo manj kot 3 
mesece. Skupaj s prenesenimi nerešenimi zadevami so državni tožilci v letu 2007 obravnavali 40652 
zadev zoper znane polnoletne storilce, 3258 zadev zoper znane mladoletne storilce in 853 zoper 
pravne osebe. Ker državni tožilci v posameznem letu rešijo približno toliko zadev, kolikor jih prejmejo v 
delo, pripad pa se zmanjšuje, se postopno zmanjšuje tudi število nerešenih zadev pri državnih 
tožilstvih. Tako se je že v letu 2005 v primerjavi s prejšnjim letom pri polnoletnih storilcih število 
nerešenih ovadb znižalo z 11862 na 10198, ob koncu leta 2006 na 9806 in na zadnji dan leta 2007 že 
na 9038, pri mladoletnih storilcih pa v letu 2006 od prejšnjih 643 na 628, v letu 2007 pa na 532. Tudi 
pri pravnih osebah so se zaostanki zmanjšali od 410 v predhodnem letu na 340 zadev konec leta 
2007. 

Graf 3: Razmerje med rešenimi in nerešenimi ovadbami za polnoletne, mladoletne in pravne osebe 

S sodelovanjem državnotožilskih pomočnikov in strokovnih sodelavcev državni tožilec letno reši v 
povprečju ovadbe zoper več kot 200 oseb, kar štejemo za pričakovano in ustrezno delovno 
obremenitev. V letu 2007 se je, v primerjavi z letom 2006, delež rešenih ovadb za polnoletne storilce 
povišal od 76% na 78%, za mladoletne od 82% na 84% vseh obravnavanih zadev. Povečal se je tudi 
pri pravnih osebah s 54% na 60%, kar je pričakovan delež, glede na prevladujoče kršitve na 
finančnem in gospodarskem področju, ki so najzahtevnejše z dejanskega in pravnega vidika, to pa se 
odraža tudi pri hitrosti reševanja.  
 
Za oceno statistične uspešnosti in storilnosti tožilstva je poleg podatkov o rešenih ovadbah potrebno 
upoštevati tudi podatke o nadaljnjem tožilskem delu, ki je potrebno za nadaljevanje pregona po prvi 
tožilski odločitvi. Gre za vložitev obtožbe po opravljeni preiskavi (tabele 20) in sploh za vlaganje 
obtožnih aktov (tabele 21), za vložene pritožbe zoper sodne odločbe (tabele 29 – 34), poleg tega pa 
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tudi za vse (spremljajoče) procesne aktivnosti (tabela 6) in vse oblike alternativnega pregona (tabele 
7 –14 ter 24-27).  

5.4 Stanje nerešenih ovadb 

Državna tožilstva spremljajo razloge, zaradi katerih ovadbe v posameznih zadevah niso rešene. Iz 
statističnih podatkov izhaja, da je bil 31.12.2007, z izjemo postopkov zoper mladoletnike, le manjši del 
nerešenih ovadb pri državnem tožilcu: praviloma so bile to ovadbe, prejete ob koncu leta in tiste, ki 
zahtevajo daljšo preučitev. Večji del ovadb (predvsem zoper polnoletne storilce in pravne osebe) ni bil 
rešen, ker sodišče še ni opravilo preiskovalnega postopka ali preiskovalnih dejanj ali pa zaradi 
zahtevanih dopolnitev pri policiji in drugih organih. Tudi glede mladoletnih storilcev se je delež 
nerešenih ovadb pri tožilcih znižal od 60% v letu 2006 na 55% konec leta 2007. 

Graf 4: Stanje nerešenih ovadb za polnoletne, mladoletne in pravne osebe na dan 31.12.2007 
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Število nerešenih ovadb pri sodišču, policiji, drugih organih in državnih tožilcih na posameznih 
okrožnih državnih tožilstvih in Skupini je natančneje razvidno iz tabel 16p, 16m in 16po. 

5.5 Dopolnjevanje ovadb 

Za uspešno delo državnih tožilcev je zelo pomembna kakovost vloženih kazenskih ovadb, ki mora 
omogočati hitro in pravilno odločitev o vsebini in načinu pregona domnevnih storilcev kaznivih dejanj. 
Zato je pomemben tudi podatek o številu primerov, v katerih je bilo potrebno dopolniti vložene 
ovadbe. 
 
Iz zbranih statističnih podatkov je razvidno, da je bilo potrebno kar 31% vloženih ovadb zoper 
polnoletne storilce dopolniti z dodatnim delom policije oziroma drugih organov, ker tožilec na podlagi 
zbranega gradiva ni mogel sprejeti končne odločitve. Manjše (9%) je število primerov, pri katerih so 
bila predlagana posamezna preiskovalna dejanja pri pristojnem sodišču, predvsem zaradi izvedbe ali 
zavarovanja dokaza v ustrezni procesni obliki. Skupni delež takih zadev, ki je v letu 2007 za polnoletne 
storilce znašal kar 39% od vseh zadev v delu kaže, da so nepopolne ovadbe še vedno pomemben 
razlog za podaljšanje postopkov pri državnih tožilcih. 
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Graf 5: Delež ovadb za katere je bila zahtevana dopolnitev ali preiskovalna dejanja po državnih 
tožilstvih 
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(V tabelah in grafih je pri Skupini zajeto zgolj delo same skupine brez Specializiranega oddelka.) 

 
Pri mladoletnih storilcih se je delež potrebnih dopolnitev, čeprav je nižji, v zadnjem letu povečal od 
17% kar na 28%. Najvišji in nespremenjen pa je pri pravnih osebah - kar 46%. Navedeni deleži 
potrjujejo veliko zahtevnost odkrivanja in dokazovanja kaznivih dejanj pravnih oseb. Natančnejši 
podatki so razvidni iz tabel 17p, 17m in 17po. 

5.6 Način reševanja ovadb  

Odločitev tožilca o vloženi kazenski ovadbi je pomembno merilo stopnje raziskanosti kriminalitete v 
predhodnem (policijskem) postopku, delno pa odraža tudi politiko pregona, ki jo uveljavlja državno 
tožilstvo. Politika pregona se v tem delu odraža zlasti z zavrženjem ovadb z uporabo instituta dejanja 
majhnega pomena in z uporabo alternativnega pregona ter poravnavanja kot oblik uveljavljanja 
tožilske oportunitete.  
 
Podatki za leto 2007 kažejo, da je bil zavržen skoraj enak delež vloženih ovadb zoper polnoletne osebe 
kot v prejšnjem obdobju (39%, v letu pred tem 38%), zoper mladoletne pa precej nižji delež (36%, v 
letu pred tem 43%) in zoper pravne osebe bistveno več ovadb (62%, v letu pred tem 53%). Pri oceni 
teh podatkov pa je potrebno upoštevati tudi razloge za zavrženje kazenskih ovadb (poglavje 5.7). 
Primere, v katerih je prišlo do uporabe odloženega pregona ali poravnavanja, namreč ne moremo 
prištevati k tistim zadevam, za katere pregon iz vsebinskih ali formalnih razlogov ni bil mogoč ali je bil 
opuščen. V vseh zadevah, pri katerih je bila uporaba odloženega pregona ali poravnavanja uspešna 
(poglavje 7), je namreč vendarle prišlo do uporabe oziroma izvršitve ustrezne sankcije, čeprav je ta 
bila nekaznovalne narave. 
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Graf 6: Odločitev tožilca o kazenski ovadbi za polnoletne, mladoletne in pravne osebe 
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Iz statističnih podatkov je razvidno, da je bila od zadev, pri katerih ni bilo zavrženja, zoper 20% 
polnoletnih storilcev zahtevana preiskava, zoper 59% vložen neposredni obtožni akt, preostalih 21% 
pa je bilo rešenih na drug način (odstop zadeve, združitev zadeve, dopolnitev preiskave). Pri 
mladoletnikih je delež zahtevanih pripravljalnih postopkov, ker so obvezni, ustrezno višji (77%), 
ostanek zadev, pri katerih ovadba ni zavržena (23%) pa je bil rešen na drug način. Navedeni deleži v 
daljšem časovnem obdobju niso bistveno spremenjeni.  
  
Podatki v primerjavi s prejšnjimi leti tako kažejo, da se politika pregona državnih tožilcev v obdobju 
poročanja ni bistveno spremenila. Tožilstvo je pomemben selektivni mehanizem za razbremenitev 
kazenskih sodišč, saj z uporabo ustreznih procesnih in materialnopravnih institutov izloči kar dve petini 
kazenskih zadev manjšega pomena, pri pravnih osebah pa dobro polovico. V znatnem delu teh zadev 
se uveljavijo alternativne oblike kazenskega pregona, kar pomeni, da storilci ne ostajajo nekaznovani. 
 
Natančnejši podatki o odločitvah tožilcev na posameznih državnih tožilstvih in v Skupini so razvidni iz 
tabel 18p, 18m in 18po. 

5.7 Zavrženje ovadb (razlogi za zavračanje pregona) 

Državna tožilstva so tudi v letu 2007 posebej analizirala razloge, zaradi katerih je (glede na možne 
zakonske podlage) prišlo do zavrženja kazenske ovadbe. Iz deleža posameznih razlogov je razvidna 
politika pregona državnega tožilstva, predvsem obseg uporabe načela smotrnosti. Opozoriti je 
potrebno, da med ovadbe zavržene iz drugih razlogov (ki v tabelah 19p, 19m in 19po niso posebej 
razčlenjeni) štejejo predvsem ovadbe, ki so zavržene, ker ni bilo zadostne dokazne podlage, ali so 
obstajale druge ovire za kazenski pregon. Zaradi majhnega deleža zastaranja pregona pri državnem 
tožilcu (skupno do 2%) ta razlog v grafičnem prikazu ni posebej zajet. Pri mladoletnikih pa je posebej 
prikazan delež zadev, pri katerih postopek ni bil uveden ob upoštevanju narave in okoliščin dejanja ter 
mladoletnikovega prejšnjega življenja in osebnih lastnosti.  
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Graf 7: Razlogi za zavrženje kazenske ovadbe (brez zastaranja) za polnoletne, mladoletne in pravne 
osebe 
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Statistični podatki kažejo, da je bilo 16% (v letu pred tem 17%) ovadb zoper polnoletne storilce in 
35% (v letu pred tem 30%) zoper mladoletne storilce zavrženih po poravnavanju in odloženem 
pregonu, kar predstavlja prispevek državnih tožilcev k razbremenitvi sodišč. Zaradi majhnega pomena 
dejanja je bilo zavrženih 9% (enako kot v letu pred tem) ovadb zoper polnoletne storilce in 15% (v 
letu pred tem 17%) ovadb zoper mladoletne storilce. Te deleže ocenjujemo kot primerne glede na 
strukturo in stopnjo nevarnosti obravnavane kriminalitete, pri kateri predvsem na premoženjskem 
področju prevladuje bagatelna kriminaliteta.  
 
Skupno 1992 ovadb zoper polnoletne in mladoletne storilce je bilo zavrženih zaradi umika predloga 
oškodovanca. Delež umikov je pri polnoletnih enak kot v letu 2006 (15%), prav tako pri mladoletnih 
(13%), kar pomeni, da je zaradi spremenjene odločitve oškodovanca v znatnem obsegu postalo 
nepotrebno celotno predhodno opravljeno delo policije, tožilstva oziroma drugih organov. Število takih 
primerov utemeljuje pobude državnega tožilstva, ki jih je Vlada RS vključila v predlog Zakona o  
spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-I), da se ustrezno preuredi institut 
predlagalnega delikta. 
 
Delež zavrženja iz drugih razlogov (58% zoper polnoletne, 18% zoper mladoletne in 86% zoper 
pravne osebe) zajema že opisane primere, v katerih ne gre za opuščanje pregona z uporabo tožilskih 
pooblastil. V teh primerih gre za vsebinske razloge, zaradi katerih ni bilo mogoče uspešno nadaljevati 
postopka (pomanjkanje dokazov, procesne ovire). Pri zavrženju ovadb zaradi zastaranja pa je 
potrebno upoštevati, da razlogi za zastaranje, tudi če so podlaga za odločitev tožilca, praviloma ne 
nastanejo v tožilskem postopku. 
 
Predstavljeni statistični podatki, ki so podrobneje prikazani v tabelah 19p, 19m in 19po, se ustrezno 
dopolnjujejo s podatki o zavrženju ovadb na podlagi opravljenega postopka alternativnega pregona, ki 
so navedeni v poglavju 7 tega poročila. 
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6 Kazenski pregon  

6.1 Uvodna pojasnila 

Na podlagi ovadb, ki niso zavržene, se začne kazenski postopek. Državni tožilec glede na stanje 
zadeve lahko zahteva sodno preiskavo (v skrajšanem postopku posamezna preiskovalna dejanja) ali 
pa pregon začne z neposredno vložitvijo obtožnega akta: pred okrožnim sodiščem obtožnice in pred 
okrajnim sodiščem obtožnega predloga. 
 
Skladno s takimi pooblastili tožilca so v nadaljevanju povzeti in pojasnjeni podatki o kazenskih 
postopkih, ki so po prvi odločitvi državnega tožilca prešli v fazo kazenskega pregona pred pristojnim 
sodiščem.  

6.2 Odstop od pregona (delež opustitve pregona) 

Za preiskavo se državni tožilec odloča v primerih, ko zbrani dokazi in podatki ne zadoščajo za odločitev 
ali naj se vloži obtožnica ali zoper obdolženca ustavi postopek. Praviloma gre za zahtevnejše kazenske 
zadeve, pri čemer sme državni tožilec za kazniva dejanja, za katera je v zakonu predpisana kazen 
zapora več kot 8 let, vložiti neposredno obtožnico samo s soglasjem preiskovalnega sodnika po 
predhodnem zaslišanju osumljenca in ob zadostnem dokaznem gradivu. V primerih opravljene 
preiskave pa državni tožilec odločitev o nadaljevanju pregona sprejme po njenem zaključku. 
 
Zbrani podatki za polnoletne osebe kažejo, da je državni tožilec v letu 2007 v zadevah, v katerih so 
bile preiskave končane, odstopil od pregona le zoper 13% (v letu pred tem 15%, še leto prej 17%) 
obdolžencev, zoper 66% (v letu pred tem 61%) je vložil obtožbo, zoper 21% (24% v letu 2006) pa je 
bila zadeva rešena na drug način (odstop ali združitev zadev, dopolnitev preiskave, ustavitev 
preiskave, prekinitev preiskave). 
 
V postopku proti mladoletnikom je prišlo do ustavitve po opravljenem pripravljalnem postopku zoper 
33% (enako kot v letu 2006) ovadenih oseb, predlog za izrek ukrepa ali kaznovanje je bil vložen zoper 
62 % ovadenih (64% v letu 2006), medtem ko je 5 % zadev (2% v letu pred tem) bilo rešenih na 
drug način. 
 
Pri pravnih osebah je po končani preiskavi prišlo do odstopa od pregona zoper 18% (22% v letu 
2006), do vložitve obtožbe za 32% (37% v letu 2006) in do rešitve na drugačen način za 51% (41% v 
letu 2005) ovadenih pravnih oseb. Statistika kaže, da je pri pravnih osebah delež obtoženih upadel, 
vendar ne bistveno. 
 
Natančnejši statistični podatki so razvidni iz tabel 20p, 20m in 20po. Na njihovi podlagi je v 
nadaljevanju struktura odločitev prikazana tudi grafično. Pri tem se podatki o odstopu od pregona pri 
mladoletnikih smiselno nanašajo na ustavitev postopka, podatki o vloženih obtožbah pa na vložene 
predloge za izrek ukrepa in kaznovanje. V postopkih zoper pravne osebe je vrsta odločitve tožilca 
zajeta z enakim pravnim aktom kot pri polnoletnih storilcih.  
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Večji delež odstopov od pregona za mladoletnike je pričakovana praktična posledica širših možnosti, ki 
jih zakon v tem postopku omogoča državnemu tožilcu za opustitev pregona predvsem po načelu 
smotrnosti glede na osebne in družinske razmere. 

Graf 8: Odločitev tožilca po končani preiskavi za polnoletne, mladoletne in pravne osebe 
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6.3 Obtožni akti (delež obtoževanja)  

Delež vloženih obtožnih aktov v razmerju do vseh (na drug način) rešenih zadev, pri katerih je bila 
sprejeta končna odločitev (delež obtoževanja) - je pomemben podatek za oceno politike kazenskega 
pregona državnih tožilstev. Z upoštevanjem neposredno vloženih obtožnih aktov in obtožnih aktov 
vloženih po preiskavi, torej z upoštevanjem končne odločitve o obtožbi, so pridobljeni stvarni podatki o 
doseženem številu oziroma deležu ovadenih storilcev, ki bodo po tožilski preučitvi ovadbe in po potrebi 
tudi po opravi preiskave, dejansko obtoženi pred sodiščem. 
 
V letu 2007 je ta delež znašal 45% (enako kot v letu 2006) za ovadene polnoletne storilce kaznivih 
dejanj, 31% (4% več kot v letu 2006) za ovadene mladoletne storilce in 17% (3% manj kot v letu 
2006) za ovadene pravne osebe. Prikazan je za vsa tožilstva. Statistično pomembnejše je predvsem 
povečanje deleža obtoženih mladoletnikov, ki se približuje ravni iz preteklih let. Razlogi so razvidni iz 
poglavja, ki obravnava mladoletniško prestopništvo (8.25). 
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Tabela 4 in Graf 9: Delež obtoževanja za polnoletne, mladoletne in pravne osebe v končnih odločitvah 
tožilca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Delež obtoževanja za posamezna okrožna državna tožilstva in za Skupino je natančneje razviden iz 
tabel 21p, 21m in 21po.  
 
Iz statističnih podatkov je razvidna tudi struktura obtožnih aktov. Zoper polnoletne storilce je bilo 
vloženih 75% (v letu pred tem 73%) obtožnih predlogov, 5% (v letu pred tem 8%) neposrednih 
obtožnic in 20% (pred tem 19%) obtožnic po preiskavi. Zoper pravne osebe je bilo vloženih 56% (v 
letu pred tem 45%) obtožnih predlogov, 10% (v letu pred tem 20%) neposrednih obtožnic in 34% 
(enako v letu pred tem) obtožnic po preiskavi. Razmerje med obtožnicami vloženimi po preiskavi 
oziroma brez preiskave kaže, da državni tožilci, tako kot v prejšnjih letih, skoraj v tretjini primerov 
uporabijo pooblastila za skrajšanje postopka.  

6.4 Sodbe (uspeh obtoževanja) 

Uspešnost obtoževanja tožilstvo preverja z upoštevanjem izida postopkov na prvi stopnji, ki so bili v 
letu poročanja končani z obsodilno sodbo. Uspeh obtoževanja smo prikazali v deležu obsodilnih sodb, 
glede na vse sodbe, ki so bile izdane v letu poročanja. Statistični podatki za leto 2007 kažejo, da so 
bili državni tožilci v postopku pred sodiščem prve stopnje enako uspešni kot v letu 2006, saj so dosegli 
79% obsodilnih sodb zoper obtožene polnoletne osebe, v postopkih proti mladoletnikov pa 50%, kar 
je za 2% več kot v prejšnjem letu in v postopkih zoper pravne osebe 27% (v letu 2006 je bilo 
obsojenih 42% obtoženih pravnih oseb).  
 

ODT 
Odstotek 
obtoženih 

polnoletnih 

Odstotek 
obtoženih 

mladoletnih 

Odstotek 
obtoženih 

pravnih 
oseb 

ODT CE 44 20 19 
ODT KK 56 42 15 
ODT KP 48 15 28 
ODT KR 37 22 14 
ODT LJ 44 42 19 
ODT MB 44 26 11 
ODT MS 51 19 17 
ODT NG 40 22 19 
ODT NM 47 27 17 
ODT PT 40 33 0 
ODT SG 44 20 24 
SKUPINA 39 0 0 

Skupaj 45 31 17 
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Tabela 5: Delež obsojenih polnoletnih, mladoletnih in pravnih oseb po državnih tožilstvih 

  Polnoletni storilci Mladoletni storilci Pravne osebe 

ODT 
Skupaj 
prejete 
sodbe 

Obsodilne 
sodbe 

Odstotek 
obsojenih 

Skupaj 
prejete 

odločbe 

Izrečen 
ukrep ali 
sankcija 

Odstotek 
obsojenih 

Skupaj 
prejete 
sodbe 

Obsodilne 
sodbe 

Odstotek 
obsojenih 

ODT CE 1244 954 77 160 36 23 0 0 0 
ODT KK 708 585 83 39 25 64 0 0 0 
ODT KP 935 752 80 50 17 34 10 5 50 
ODT KR 646 514 80 48 27 56 2 1 50 
ODT LJ 2401 1837 77 345 168 49 2 0 0 
ODT MB 1315 1108 84 149 66 44 0 0 0 
ODT MS 768 608 79 25 19 76 1 0 0 
ODT NG 401 308 77 25 23 92 1 0 0 
ODT NM 611 490 80 61 51 84 4 0 0 
ODT PT 507 378 75 40 33 83 0 0 0 
ODT SG 312 252 81 51 27 53 2 0 0 
SKUPINA 15 14 93 0 0 0 0 0 0 
Skupaj 9863 7800 79 993 492 50 22 6 27 

 

Delež obsojenih polnoletnih oseb je visok in kaže na ustrezno tožilsko presojo podlage in pogojev za 
pregon.  
 
Pričakovani nižji odstotek izrečenih ukrepov oziroma kazenskih sankcij zoper mladoletnike (čeprav višji 
kot leto pred tem) je potrebno pripisati širokim pooblastilom, ki jih ima senat za mladoletnike, saj 
lahko s sklepom ustavi postopek v vseh primerih, ko spozna, da ne bi bilo smotrno izreči mladoletniku 
niti kazni, niti vzgojnega ukrepa. Večkrat pride do tega tudi zaradi dolgotrajnih postopkov pred 
sodiščem, ko mladoletnik do izdaje odločbe že postane polnoleten. 
 
Delež obsodilnih sodb zoper pravne osebe niha, je sicer nižji, kot v letu 2006, vendar hkrati še vedno 
višji kot v letu pred tem, ko je znašal le 14%.  
 
Natančnejši podatki, ki obsegajo tudi število zavrnilnih in oprostilnih sodb oziroma ustavitev postopka 
proti mladoletnikom, so razvidni iz tabel 22p, 22m in 22po.  

6.5 Izrečene sankcije (delež kaznovanja)  

Državno tožilstvo je pregledalo tudi izrečene glavne sankcije v zadevah, pri katerih je sodišče po 
obtožnem aktu državnega tožilca v letu 2007 odločilo z obsodilno sodbo. Čeprav ima državni tožilec le 
omejen vpliv na kaznovalno politiko sodišča (predvsem s predlogom o vrsti in višini kazni v zaključni 
besedi in z možnostjo pritožbe zoper izrečeno kazen), je njihova struktura pomembna za oceno 
končnega izida postopka po obtožbi državnega tožilca. Zbrani podatki ne odstopajo bistveno od 
preteklih let.  
 
V skladu z uveljavljeno kaznovalno politiko naših sodišč je bilo zoper polnoletne osebe izrečenih še več 
pogojnih obsodb 74% (v letu prej 73%), sledijo v veliko manjšem številu zaporne kazni (14%, enako 
kot v letih 2006 in 2005), denarne kazni 9% (v letu pred tem 10%) ter sodni opomin in druge 
sankcije.  
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Graf 10: Prikaz vrste izrečenih sankcij za polnoletne storilce 
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Tudi pri mladoletnikih je 8% delež kazni, čeprav dvakrat večji kot v letu pred tem (4%) in štirikrat 
večji kot v letu 2005 (2%), razmeroma majhen. Enako velja glede 6% deleža zavodskih ukrepov (5% 
v letu 2006). Sodišče največkrat izreče zunaj zavodske oziroma druge vzgojne ukrepe (ukor, navodila 
in prepovedi, nadzorstvo organa socialnega varstva), kar kaže na manjšo represivno naravnanost 
sodišč v postopku proti mladoletnim storilcem kaznivih dejanj.  

Graf 11: Prikaz vrste izrečenih sankcij za mladoletne storilce 
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Pravnim osebam je bila v vseh primerih izrečena denarna sankcija.  

6.6 Pregled posameznih procesnih aktivnosti 

Predmet posebnega statističnega spremljanja so poleg vlaganja obtožnih aktov tudi druge procesne 
aktivnosti državnih tožilcev: predlogi osebnih omejevalnih ukrepov, predlogi za stvarne omejevalne 
ukrepe, predlogi za odvzem predmetov in premoženjske koristi, uporaba prikritih preiskovalnih 
ukrepov, udeležba na narokih in obravnavah, usmerjanje policije po 160. a členu ZKP in opravljanje 
dežurne službe ter nujnih preiskovalnih dejanj. 
 
Najpomembnejši so osebni omejevalni ukrepi za zagotovitev navzočnosti obdolženca (pripor, hišni 
pripor, varščina, javljanje na policijski postaji, prepoved približevanja določenemu kraju ali osebi, 
obljuba, da ne bo zapustil prebivališča, privedba). Take ukrepe, v največjem delu pripore in hišne 
pripore, so državna tožilstva v letu 2007 predlagala zoper 923 obdolžencev (818 v letu 2006). 
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Zoper 16 obdolžencev (18 v letu 2006) so bili predlagani stvarni omejevalni ukrepi, v 334 primerih 
(315 v letu 2006) pa so državni tožilci predlagali odvzem predmetov in premoženjske koristi 
obdolžencem (498. in 498. a člen ZKP). 
 
V 94 primerih (183 v letu 2006) so državni tožilci predlagali uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov, v 
954 primerih (628 v letu 2006) pa so v predkazenskem postopku pisno usmerjali delo policije. 
 
Državni tožilci so se v letu 2007 udeležili 28135 (29332 v letu 2006) narokov v kazenskih zadevah ter 
sodelovali pri 5622 (16346 v letu 2006 ob drugačnem načinu evidentiranja) preiskovalnih dejanjih v 
dežurni preiskovalni službi.  

Tabela 6: Pregled posameznih procesnih aktivnosti po državnih tožilstvih 

ODT 

Predlogi 
osebnih 

omejevalnih 
ukrepov 

Predlogi 
stvarnih 

omejevalnih 
ukrepov 

Uporaba 
prikritih 

preiskovalnih 
ukrepov 

Udeležba 
na 

narokih 

Usmerjanje 
policije 

Preiskovalna 
dejanja v 
dežurni 
službi 

Predlogi za 
odvzem 

predmetov in 
premoženjske 

koristi 

ODT CE 88 5 8 3926 37 137 6 
ODT KK 82 0 3 1700 0 160 270 
ODT KP 76 0 10 2084 414 151 0 
ODT KR 46 1 6 1080 11 82 0 
ODT LJ 370 0 20 8500 0 302 0 
ODT MB 98 0 2 2651 302 390 0 
ODT MS 33 4 4 2099 13 401 0 
ODT NG 37 4 8 920 36 2232 46 
ODT NM 38 0 5 1530 80 1676 10 
ODT PT 20 0 2 2920 0 69 0 
ODT SG 11 0 2 525 37 12 0 
SKUPINA 24 2 24 200 24 10 2 
Skupaj 923 16 94 28135 954 5622 334 
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7 Alternativne oblike kazenskega pregona 

7.1 Obseg in uspešnost uporabe alternativnega 

pregona 

Kot že v preteklih letih je sorazmerno visoko število ovadb zoper storilce kaznivih dejanj iz okrajne 
pristojnost narekovalo tožilstvu, da z uporabo obeh oblik alternativnega pregona, v največji možni 
meri omeji pripad teh zadev na sodišča in s tem prispeva k razbremenitvi sodišč in odpravljanju sodnih 
zaostankov. V okviru obeh zakonsko predvidenih možnosti, so se tožilci zaradi nižjih stroškov in 
hitrejšega reševanja zadev pogosteje odločali za odloženi pregon, kot za poravnavanje. 
 
Od vseh prejetih ovadb zoper 170275 polnoletnih in mladoletnih oseb, je bilo v letu 2007 alternativno 
obravnavanih 4931 oseb, kar je za 796 oseb oziroma za 14% manj kot leto pred tem. Število 
zavrženih ovadb, kot posledice alternativnega kazenskega pregona, znaša 2919. Statistični podatek o 
59 % uspešnosti alternativnega pregona, ki je za 2% višja od tiste v letu 2006, potrjuje ustrezno 
presojo državnih tožilcev pri odločanju za tako vrsto postopka oziroma tak način reševanja zadev.  
 
Statistika za leto 2007 torej izkazuje določen upad pri uporabi alternativnega pregona. Glavni razlog je 
nedvomno manjše število ovadenih storilcev kaznivih dejanj v minulem letu. Poleg tega državni tožilci 
v skladu s strokovnimi priporočili izvajajo postopke za odvračanje kazenskega pregona praviloma 
samo v tistih primerih, ko so obravnavana kazniva dejanja že podprta z ustreznimi dokazi. To pa se 
seveda odraža tudi v upadu števila postopkov za odložitev kazenskega pregona in poravnavanja. 
 
V obdobju poročanja se je še bolj intenzivno začela uporabljati določba drugega odstavka 163 a. člena 
ZKP, na podlagi katere so državni tožilci na opravljenem predhodnem naroku z osumljencem oziroma 
oškodovancem v 406 primerih odločili o uporabi in vrsti alternativne metode kazenskega pregona. To 
pomeni 43 predhodnih narokov več kot v letu 2006 in 143 več kot v letu 2005.  

Tabela 7: Obseg in uspešnost alternativnega pregona  

ODT 

Število 
narokov po 
163a/2 čl. 

ZKP 

Skupno 
število vseh 
alternativno 

obravnavanih 

Število 
zavrženih 

ovadb 

Odstotek 
zavrženih od 

vseh 
alternativno 

obravnavanih 

ODT CE 203 531 342 64 
ODT KK 23 239 187 78 
ODT KP 2 271 124 46 
ODT KR 59 450 243 54 
ODT LJ 21 1368 806 59 
ODT MB 70 663 457 69 
ODT MS 6 363 189 52 
ODT NG 11 243 160 66 
ODT NM 3 340 101 30 
ODT PT 5 182 143 79 
ODT SG 3 281 167 59 
SKUPINA 0 0 0 0 

Skupaj 406 4931 2919 59 
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7.2 Odloženi kazenski pregon 

7.2.1 Uspešnost postopka odloženega pregona  

Pregled statističnih podatkov pokaže, da so državni tožilci postopek alternativnega reševanja 
kazenskih zadev z odloženim kazenskim pregonom uporabili zoper 3174 oseb, kar je za 543 oseb manj 
kot v letu 2006. Z odločitvijo o zavrženju kazenske ovadbe so bili zaključeni postopki zoper 2079 oseb. 
 
Pri analizi uspešnosti postopkov odloženega pregona so v številu zadev, v katerih se je tožilec odločil 
za odloženi pregon, upoštevane tako tiste ovadbe, ki so bile s sklepom odstopljene v odloženi pregon 
v prejšnjih obdobjih in prenesene kot nerešene ovadbe iz prejšnjih let, kot tudi ovadbe, ki so bile 
odstopljene v letu 2007 in so bile (uspešno ali neuspešno) zaključene v letu 2007. Če rok za izpolnitev 
naloge še ni potekel, postopek še ni zaključen, zato obravnavane osebe niso upoštevane med številom 
zadev, v katerih se je državni tožilec odločil za v odloženi pregon.  

Tabela 8: Odloženi kazenski pregon za polnoletne storilce  

 
Zavržena ovadba v postopku 

odloženega pregona   

ODT 

Zadeve, v 
katerih se 
DT odloči 

za 
odloženi 

pregon (čl. 
162/1) 

Ni 
soglasja 
strank za 
odložitev 

Pregon 
odložen 
(število 

sklepov) 

Naloga 
izvršena 

Drugi razlogi 
za zavrženje 

ovadbe v 
postopku 

odloženega 
pregona 

Skupaj 
zavrženo 

Odstotek 
zavrženih 
od vseh 

odstopljenih 

ODT CE 310 145 165 119 75 194 63 
ODT KK 152 52 100 100 27 127 84 
ODT KP 206 93 113 85 1 86 42 
ODT KR 183 33 150 129 19 148 81 
ODT LJ 474 87 387 289 31 320 68 
ODT MB 585 267 318 193 203 396 68 
ODT MS 272 147 125 78 44 122 45 
ODT NG 115 25 90 75 4 79 69 
ODT NM 232 120 112 56 24 80 34 
ODT PT 147 22 125 81 44 125 85 
ODT SG 166 59 107 107 17 124 75 
SKUPINA 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 2842 1050 1792 1312 489 1801 63 

 
Postopek odloženega pregona je bil predlagan zoper 2842 polnoletnih oseb. Postopek pa je stekel 
zoper 1792 polnoletnih oseb, ker v 1050 primerih stranke niso dale soglasja k postopku odloženega 
pregona. Nalogo je izpolnilo 1312 oseb. 
 
V minulem letu je bilo zavrženih 63 % v odloženi pregon odstopljenih zadev, kar je za 3 % več kot 
leto pred tem. V primerih zavrženja ovadbe oškodovanci ne morejo začeti kazenskega pregona. 
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Tabela 9: Odloženi kazenski pregon za mladoletne storilce  

 
ODT 

Zadeve, v 
katerih se 
DT odloči 

za 
odloženi 
pregon 

(čl. 162/1) 

Ni 
soglasja 
strank za 
odložitev 

Pregon 
odložen 
(število 

sklepov) 

Naloga 
izvršena 

Drugi 
razlogi za 
zavrženje 
ovadbe v 
postopku 

odloženega 
pregona 

Skupaj 
zavrženo 

Odstotek 
zavrženih 
od vseh 

odstopljenih 

ODT CE 53 17 36 35 9 44 83 
ODT KK 27 7 20 20 2 22 81 
ODT KP 5 0 5 4 0 4 80 
ODT KR 43 3 40 38 3 41 95 
ODT LJ 51 1 50 45 0 45 88 
ODT MB 67 23 44 33 21 54 81 
ODT MS 20 0 20 20 0 20 100 
ODT NG 16 0 16 14 2 16 100 
ODT NM 35 12 23 16 2 18 51 
ODT PT 3 1 2 2 0 2 67 
ODT SG 12 3 9 7 5 12 100 
SKUPINA 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj 332 67 265 234 44 278 84 
 

Pri mladoletnih storilcih je izkazana velika uspešnost postopkov za odložitev kazenskega pregona. 
Tovrstni postopek je bil predlagan zoper 332 mladoletnikov. Ker v 116 primerih ni bilo soglasja s strani 
strank, je postopek stekel zoper 265 mladoletnikov in izmed teh jih je kar 234 izpolnilo nalogo.  
 
Najpogostejša razloga za neuspešen postopek sta tako pri polnoletnih, kot pri mladoletnikih nesoglasje 
strank za odložitev postopka in neizpolnitev naloženih nalog. Drugi razlogi predstavljajo dejanja 
oškodovanca in druga dejstva, ki jih državni tožilec ugotovi v teh postopkih in zaradi katerih nadaljnji 
postopek ni mogoč. To so umik predloga oškodovanca v postopku odloženega pregona, dejanje 
majhnega pomena, zastaranje ali odsotnost utemeljenega suma in znakov kaznivega dejanja.  

7.2.2 Naloge v postopku odloženega pregona  

V postopku odloženega pregona lahko tožilec v skladu s 162. členom ZKP naloži osumljencu eno ali 
več nalog hkrati. Največkrat se npr. združujeta poravnava škode in plačilo v korist javne ustanove. 
Navedeno je upoštevano v statističnih podatkih tako, da so zajete vse odrejene naloge, ki so bile 
določene v postopkih odloženega pregona in so razvidne tudi iz grafičnih prikazov.  
 
Izbor nalog je pester in zadosten. Kot že doslej, so se tudi v letu 2007 pojavljale težave pri možnosti 
opravljanja splošno koristnega dela, ki je najprimernejša naloga predvsem v primeru mladoletnih in 
brezposelnih storilcev. Na tem področju zavarovanje pri delu namreč ni urejeno, kar predstavlja 
problem tudi družbam in javnim ustanovam, ki so sicer pripravljene sprejeti stranke iz postopkov 
odloženega pregona. Zato je njegov obseg, čeprav sicer iz leta v leto narašča, še vedno razmeroma 
majhen. 
 
V praksi se splošno koristno delo izvede tako, da okrožno državno tožilstvo določi storilcu število ur 
splošno koristnega dela, ki jih je ta dolžan opraviti. Naloga se izvede v sodelovanju s centrom za 
socialno delo, pri katerem je imenovan koordinator, ki v sodelovanju z možnimi delodajalci in storilci 
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določi, kje se bo delo opravilo. Po zaključku del posreduje okrožnemu državnemu tožilstvu poročilo o 
izvedbi dela oziroma o tem ali je obdolženec nalogo opravil. 

Graf 12: Pregled nalog pri odloženem pregonu za polnoletne storilce  
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Plačilo v dobrodelne namene se izvaja v korist javnih ustanov ali humanitarnih organizacij po 
seznamih upravičencev, na katere so uvrščeni prosilci, ki izkažejo svoje humanitarno delovanje in 
namen porabe prejetih sredstev. S seznama tožilci sami ali v soglasju z obdolžencem oziroma 
oškodovancem izberejo prejemnika. Smiselno enako velja v postopkih z mladoletnimi storilci kaznivih 
dejanj, za katere so določene enake naloge, kot veljajo za polnoletne storilce.  

Graf 13: Pregled nalog pri odloženem pregonu za mladoletne storilce  
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7.2.3 Prejemniki plačil v postopku odloženega pregona  

V korist javnih ustanov in humanitarnim organizacijam je bilo v letu 2007 skupaj nakazano 327.959,02 
EUR, kar je za 49.317,69 EUR več kot v letu 2006.  
 
Med prejemniki se pojavljajo tako bolnišnice za namen nakupa določenega medicinskega aparata ali 
humanitarne organizacije za dobrodelno dejavnost. Najvišji posamični znesek, vplačan v korist Društva 
za pomoč osebam s posebnimi potrebami Stara Gora, na območju Okrožnega državnega tožilstva v 
Novi Gorici, je znašal 2.700 EUR. Navajamo 10 prejemnikov, ki so v letu 2007 prejeli največje skupne 
zneske: 
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Tabela 10: Prejemniki najvišjih skupnih zneskov denarne pomoči v postopku odloženega pregona 

Zveza društev za cerebralno paralizo Sonček 26.321,59 EUR 

Splošna bolnišnica Jesenice  21.013,56 EUR 

Klinični center Ljubljana 14.137,24 EUR 

Splošna bolnica Celje 11.414,49 EUR 

Sklad za izgradnjo nove pediatrične klinike v Ljubljani 10.640,75 EUR 

Beli obroč Slovenije 10.522,82 EUR 

Društvo paraplegikov Severne Primorske 9.262,32 EUR 

Splošna bolnišnica Murska Sobota 8.733,00 EUR 

Univerzitetni klinični center Maribor 6.095,02 EUR 

Društvo za varstvo in proti mučenju živali Maribor 6.068,49 EUR 

7.3 Poravnavanje  

7.3.1 Uspešnost postopkov poravnavanja 

Postopek poravnavanja je v letu 2007 stekel zoper 1757 oseb, kar je za 5% manj kot v letu 2006. Na 
podlagi statističnih podatkov lahko ocenimo, da tudi poravnalci pomembno prispevajo k zmanjševanju 
delovnih obremenitev tožilstev in okrajnih sodišč ter njihovih stroškov. Z izpolnitvijo nalog 
dogovorjenih v sporazumih v postopku poravnavanja se namreč nadomesti celotna izvedba 
kazenskega postopka, izrek sodbe s kazensko sankcijo in obrazložitvijo ter pritožbeni postopek. Pri 
tem je še zlasti pomembno, da poravnalci s svojim delovanjem pomembno prispevajo k mirni rešitvi 
sporov. Prav neurejeni medsebojni odnosi med strankami poravnalne zadeve so tudi najpogostejši 
vzrok za storitev kaznivega dejanja. 

Tabela 11: Uspešnost postopkov poravnavanja za polnoletne storilce  

        Zavržene ovadbe v postopku poravnavanja 

ODT 

Število vseh 
odstopljenih v 
poravnavanje 

o katerih je 
bilo odločeno 

Uspešno 
poravnavanje 

Odstotek 
uspešno 

poravnanih 
od vseh 

odstopljenih 

Sporazum 
izpolnjen 

Drugi 
razlogi za 
zavrženje 
ovadbe 

Skupaj 
zavrženo 

Odstotek 
zavrženih od 

vseh 
odstopljenih 

ODT CE 160 86 54 86 11 97 61 
ODT KK 58 35 60 35 1 36 62 
ODT KP 44 26 59 26 1 27 61 
ODT KR 204 104 51 104 2 106 52 
ODT LJ 711 358 50 358 29 422 59 
ODT MB 11 7 64 7 0 7 64 
ODT MS 63 40 63 40 0 40 63 
ODT NG 110 63 57 63 0 63 57 
ODT NM 68 29 43 29 0 29 43 
ODT PT 32 16 50 16 0 16 50 
ODT SG 102 73 72 73 0 73 72 
SKUPINA 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj 1563 837 47 837 44 916 59 

 
Statistični podatki kažejo, da je uspešnost poravnavanja zadovoljiva, saj je bilo poravnanih 47 % od 
vseh odstopljenih zadev, v katerih je bilo dokončno odločeno v letu 2007. Upoštevajoč tudi druge 
razloge za zavrženje ovadbe, ki se lahko pojavijo v postopku poravnavanja, je bilo zavrženih 59 
odstotkov od vseh odstopljenih.  
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Okoli 90 % vseh zadev odstopljenih v postopek poravnavanja, predstavljajo predlagalni delikti, pri 
katerih se kazenski pregon začne na predlog oškodovanca oziroma upravičenca. Vendar so se tožilci 
odločali za postopek poravnavanja tudi pri nekaterih drugih kaznivih dejanjih, za katere je prepisana 
kazen do 5 let zapora in uporabljali možnost poravnavanja tudi po vložitvi obtožnega predloga (443 a. 
člen ZKP).  
 
Zadovoljiva je bila uspešnost poravnavanja v postopku z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj, saj je 
bilo 73% odstopljenih ovadb v poravnavanje zavrženih, pri čemer je pri 69% teh ovadb prišlo do 
zavrženja prav zaradi uspešnega postopka poravnavanja.  

Tabela 12: Uspešnost postopkov poravnavanja za mladoletne storilce  

        Zavržene ovadbe v postopku poravnavanja 

ODT 

Število vseh 
odstopljenih 

v 
poravnavanje 

o katerih je 
bilo odločeno 

Uspešno 
poravnavanje 

Odstotek 
uspešno 

poravnanih 
od vseh 

odstopljenih  

Sporazum 
izpolnjen 

Drugi 
razlogi za 
zavrženje 
ovadbe 

Skupaj 
zavrženo 

Odstotek 
zavrženih 
od vseh 

odstopljenih 

ODT CE 8 7 88 7 0 7 88 
ODT KK 2 2 100 2 0 2 100 
ODT KP 16 13 81 13 3 16 100 
ODT KR 20 15 75 15 1 16 80 
ODT LJ 132 85 64 85 2 87 66 
ODT MB 0 0 0 0 0 0 0 
ODT MS 8 5 63 5 2 7 88 
ODT NG 2 2 100 2 0 2 100 
ODT NM 5 3 60 3 0 3 60 
ODT PT 0 0 0 0 0 0 0 
ODT SG 1 1 100 1 0 1 100 
SKUPINA 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj 194 133 69 133 8 141 73 

7.3.2 Razlogi za neuspešen izid postopka poravnavanja  

Razloge za neuspelo poravnavanje opredelijo poravnalci ob vrnitvi poravnalnega spisa. Najpogostejša 
razloga sta nasprotovanje obdolženca ali oškodovanca postopku poravnavanja in neodzivanje na 
vabilo poravnalca. Obdolženec najpogosteje ne soglaša s postopkom poravnavanja, ker se ne čuti 
krivega za obravnavano kaznivo dejanje ali pa ker oškodovanec zahteva višji odškodninski zahtevek, 
kot ga je pripravljen plačati. Oškodovanec je pogosto sprt z obdolžencem in želi, da se dogodek reši 
po sodni poti ali pa umakne predlog za pregon, ker se po vložitvi obtožnega predloga z obdolžencem 
sporazumeta. Razlog za neuspešnost je lahko tudi, da že dogovorjen in podpisan sporazum ni bil 
izpolnjen. 
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Graf 14: Razlogi za neuspešno poravnavanje za polnoletne storilce 
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Poglavitni razlogi za neuspešnost poravnavanja v primerih polnoletnih storilcev so enaki tudi pri 
neuspešnih postopkih poravnavanja za mladoletne storilce.  

Graf 15: Razlogi za neuspešno poravnavanje za mladoletne storilce 
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7.3.3 Naloge v postopku poravnavanja  

Zaradi strukture kaznivih dejanj, ki so predmet postopka poravnavanja, med katerimi je največ lahkih 
telesnih poškodb in ogrožanj varnosti, je največ nalog v obliki opravičil zaradi storjenega kaznivega 
dejanja.  
 
Na drugem mestu so sporazumi, v katerih si stranke druga drugi odpustijo svoja ravnanja, si obljubijo 
mirno sožitje, se napotijo na zdravljenje odvisnosti, se dogovorijo o skrbi za otroka, ureditvi 
premoženjskih zadev ipd. Plačilo škode in opravičilo sta pogosto predmet istega sporazuma.  
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Graf 16: Naloge pri doseženih sporazumih za polnoletne storilce  
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Graf 17: Naloge pri doseženih sporazumih za mladoletne storilce  
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7.3.4 Nadzor in stroški za delo poravnalcev  

Državno tožilstvo zagotavlja tudi nadzor nad delom poravnalcev s pregledom poravnalnih spisov. 
Državno tožilstvo spremlja tudi skupne in povprečne stroške za delo poravnalcev, ki jih je možno 
primerjati s stroški, ki bi nastali, če bi bile zadeve obravnavane v rednem kazenskem postopku. 
Povprečni stroški na zadevo rešeno v postopku poravnavanja znašajo le 73 EUR, kar je občutno manj, 
kot bi znašali stroški rednega kazenskega postopka.  
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Tabela 13: Pregled skupnih in povprečnih stroškov za delo poravnalce po okrožnih državnih tožilstvih  

ODT Število odstopljenih zadev 
o katerih je odločeno Stroški bruto v evrih Stroški povprečno na 

zadevo v evrih 

ODT CE 149 9396 63 

ODT KK 46 3424 74 

ODT KP 34 3677 108 

ODT KR 204 14537 71 

ODT LJ 731 50219 69 

ODT MB 6 359 60 

ODT MS 59 4472 76 

ODT NG 100 8746 87 

ODT NM 61 5737 94 

ODT PT 23 2043 89 

ODT SG 63 5175 82 

SKUPINA 0 0 0 
Skupaj 1476 107784 73 

7.4 Kaznovalni nalog 

Institut kaznovalnega naloga predstavlja poenostavitev in skrajšanje kazenskega postopka zoper 
polnoletne storilce lažjih kaznivih dejanj. Po vložitvi obtožnega predloga s predlogom za izdajo 
kaznovalnega naloga sodišče sicer nadaljuje kazenski postopek, vendar brez oprave procesnih opravil 
in izda kaznovalni nalog na podlagi ovrednotenja dokazov, ki jih predloži državni tožilec.  
 
V obdobju poročanja so okrožna državna tožilstva predlagala izdajo kaznovalnih nalogov zoper 3191 
oseb. V 2442 (77 %) primerih se je sodnik strinjal s predlogom in s sodbo izdal kaznovalni nalog. V 
1840 (75 %) primerih je postala taka sodba pravnomočna, kar pomeni, da obdolženec ni vložil 
ugovora zoper odločbo sodišča. Zoper 245 oseb so sodišča na podlagi predloga o kaznovalnem nalogu 
izrekla denarno kazen, zoper1576 pogojno obsodbo in zoper 19 oseb drugo sankcijo oziroma ukrep. 
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Tabela 14:Kaznovalni nalog 

            
Izrečene kazenske sankcije 

in ukrepi 

  
ODT 

  
Število 

predlaganih 
kaznovalnih 

nalogov 

  
Število 
izdanih 

kaznovalnih 
nalogov 

  
Odstotek 

izdanih od 
predlaganih 

  
Število 

pravnomočnih 
kaznovalnih 

nalogov 

  
Odstotek 

pravnomočnih 
kaznovalnih 
nalogov od 

izdanih 

Denarna 
kazen 

Pogojna 
obsodba 

Drugo 

ODT CE 283 260 92 247 95 28 219 0 

ODT KK 274 249 91 178 71 22 156 0 

ODT KP 307 228 74 227 100 28 199 0 

ODT KR 203 161 79 91 57 32 55 4 

ODT LJ 816 598 73 428 72 45 377 6 

ODT MB 682 378 55 226 60 25 201 0 

ODT MS 101 96 95 57 59 8 49 0 

ODT NG 105 78 74 50 64 9 39 2 

ODT NM 217 198 91 167 84 46 121 0 

ODT PT 125 125 100 105 84 1 104 0 

ODT SG 78 71 91 64 90 1 56 7 

SKUPINA 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj 3191 2442 77 1840 75 245 1576 19 
 

Graf 18: Kaznovalni nalog 
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8 Pregled postopkov po posameznih sklopih 
kaznivih dejanj  

8.1 Uvodno pojasnilo  

Državno tožilstvo posebej spremlja gibanje in značilnosti določenih kaznivih dejanj glede na njihovo 
večjo nevarnost, odmevnost in zahtevnost obravnavanja. Pri tem spremlja splošne značilnosti kaznivih 
dejanj: število poskusov, motive in vzroke, značilne in nove pojavne oblike, kazniva dejanja storjena v 
hudodelski združbi, storilce in oškodovance (zlasti strukturo po starosti, izobrazbi, spolu), povratništvo, 
problematiko pri odkrivanju, dokazovanju in preprečevanju ter posebej tudi najpomembnejše 
obravnavane zadeve z opisom dejanskega stanja in ukrepov v okviru pregona in izrečene sankcije. 
 
Na tej podlagi je pripravljen vsebinski prikaz za naslednja kazniva dejanja oziroma področja pregona: 
 

• umori in poskusi umorov (127. in 128. člen KZ), 
• ropi in poskusi ropov (213. člen KZ), 
• izsiljevanja in poskusi izsiljevanj (218. člen KZ), 
• nasilje nad otroki (299. – zoper otroke, 201. in 183. člen KZ), 
• otroška internetna pornografija (187. člen KZ), 
• kazniva dejanja povezana z mamili (196. in 197. člen KZ), 
• pranje denarja (152. člen KZ), 
• korupcijska kazniva dejanja (247., 248., 267., 268., 269. in 269. a člen KZ), 
• zatajitve davčnih in finančnih obveznosti (254. člen KZ), 
• zlorabe v javnem in zasebnem sektorju: preslepitve in zlorabe v zvezi z posojili in ugodnostmi, 

vrednostnimi papirji in notranjimi informacijami, zlorabe položaja ali pravic, poneverbe, 
zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, poneverbe v službi (235., 236., 243., 244., 245., 
261. in 263. člen KZ), 

• kazniva dejanja na škodo upnikov in potrošnikov: lažni stečaj, povzročitev stečaja, 
oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, denarne verige (232., 233., 234., 234. a, 234. b in 
392. člen KZ), 

• kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine (333. do 347. in 212. člen KZ - 
tatvine gramoza), 

• kazniva dejanja zoper človečnost in mednarodno pravo (373. do 391. člen KZ), 
• trgovina z ljudmi (387. a člen KZ),  
• nedovoljeno prehajanje meje (311. člen KZ), 
• nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksplozivov (310. člen KZ), 
• mladoletniška kriminaliteta (delo državnih tožilstev v postopkih proti mladoletnikom). 
 

Natančnejši statistični podatki za posamezna obravnavana kazniva dejanja so razvidni iz tabel 28p, 
28m in 28po. 
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8.2 Umori in poskusi umorov 

V letu 2007 so okrožna državna tožilstva prejela ovadbe zoper 28 oseb zaradi kaznivega dejanja 
umora in zoper 31 oseb zaradi poskusa kaznivega dejanja umora. Skupaj z ovadbami nerešenimi iz 
prejšnjih let so državna tožilstva obravnavala 36 oseb zaradi kaznivega dejanja umora in 36 oseb 
zaradi kaznivega dejanja poskusa umora. 
 
Od skupno 72 obravnavanih oseb za dokončana in poskušena kazniva dejanja umora so državni tožilci 
zavrgli ovadbe zoper 27 oseb, zoper 31 oseb so vložili zahteve za preiskavo, po končani preiskavi 
zoper 3 osebe odstopili od pregona in 16 oseb obtožili. 
 
Zoper 19 storilcev je bil odrejen pripor. 
 
V letu 2007 so bile izrečene sodbe za 34 oseb, od tega 32 obsodilnih in 2 oprostilni. Prvostopna sodba 
pa še ni izrečena 48 obtoženim osebam. 
 
Državni tožilci so vložili 14 pritožb, od katerih je bilo petim ugodeno. 
 
Število ovadenih oseb zaradi kaznivih dejanj umora se je v primerjavi z letom 2006, ko so tožilstva 
prejela ovadbe zoper 21 oseb povečalo, število ovadenih oseb zaradi poskusa kaznivega dejanja 
umora pa se je s 40 ovadenih oseb v letu 2006 zmanjšalo na 31. Skupaj z ovadbami nerešenimi iz 
prejšnjih let, se je število obravnavanih oseb za dokončano kaznivo dejanje umora s 23 povečalo na 
36, za poskuse umora pa se je število ovadenih z 48 v letu 2006 zmanjšalo na 36 oseb v letu 2007. 
 
Ugotovitve analize obravnavanih primerov ne odstopajo bistveno od analiz prejšnjih let. Med storilci in 
žrtvami prevladujejo moški, izjema je v lanskem letu bilo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, kjer je 
med 24 ovadenimi osebami kar 10 žensk. Izobrazbena struktura storilcev je nizka, največ jih ima le 
osnovnošolsko izobrazbo. 
 
Med motivi prevladujejo družinski in partnerski spori, povezani z odvisnostjo od alkohola in 
prepovedanih drog ter duševnimi boleznimi, pa tudi maščevanje in koristoljubnost. 
 
Največkrat je bil kot sredstvo za izvršitev kaznivega dejanja uporabljen nož, sicer pa še sekira, drugi 
topi predmeti, lovska puška, samurajski meč, avtomobil. Tudi v lanskem letu je bilo več primerov, ko 
so si storilci neposredno po izvršenem dejanju sodili sami. 
 
Pri analizi obravnave prejetih ovadb beležimo povečanje števila zavrženih ovadb, saj je bilo, za razliko 
od leta 2006, ko so bile zavržene ovadbe zoper 10 oseb, v letu 2007 teh 27. Pregled zavrženih ovadb 
pokaže, da gre v pretežni meri za laične ovadbe, ki so jih vložili posamezniki in ne policija.  
 
Odstotek obsodilnih sodb je visok, saj presega 94%, obsojencem pa so tudi v večini primerov izrečene 
kazni, kot jih je predlagalo tožilstvo, na kar kaže tudi majhno število vloženih pritožb. 

8.3 Ropi in poskusi ropov  

Okrožna državna tožilstva so v letu 2007 prejela ovadbe zoper 189 oseb zaradi kaznivih dejanj ropa 
ter zoper 18 oseb zaradi poskusa ropa. Skupaj s prenesenimi nerešenimi ovadbami iz preteklega 
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obdobja so tožilstva obravnavala 243 oseb zaradi kaznivega dejanja ropa ter 24 oseb zaradi poskusa 
ropa. 
 
Od vseh obravnavanih zadev za dokončana in poskušena dejanja so tožilstva zavrgla ovadbe zoper 23 
oseb. Zoper 177 oseb je bila vložena zahteva za preiskavo, po končani preiskavi pa so tožilci odstopili 
od pregona zoper 17 oseb, 132 oseb pa obtožili, od tega 6 neposredno, torej brez opravljene 
preiskave. 
 
Sodišča so za kazniva dejana ropa in poskusa ropa izrekla sodbe 97 osebam in sicer 82 obsodilnih, 6 
oprostilnih in 9 zavrnilnih. Odstotek obsodilnih sodb presega 84%. Prvostopna sodba še ni izrečena 
296 obtoženim osebam. Državni tožilci so zoper izrečene sobe vložili skupno 21 pritožb ter bili v 50% 
uspešni, saj je bilo pritožbam ugodeno v 13 primerih, prav toliko pa je bilo tudi zavrnjenih. 
 
Primerjava števila ovadenih oseb z letom 2006 ne pokaže pomembne spremembe gibanja kriminalitete 
na tem področju, saj je bila ovadena le ena oseba manj zaradi kaznivega dejanja ropa kot v letu 2006, 
ko jih je bilo ovadenih 190 ter 6 oseb več za poskus ropa kot leta 2006. Skupno število obravnavanih 
oseb, vključno z ovadbami, ki so bile nerešene prenesene v obdobje poročanja, se je za kazniva 
dejanja ropa povečalo z 221 na 243, za kazniva dejanja poskusa ropa pa z 21 obravnavanih oseb v 
letu 2006 na 24 v letu 2007.  
 
Med storilci poskušenih in dokončanih kaznivih dejanj ropa prevladujejo moški, stari povprečno 25 let, 
z osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo. Približni polovica vseh dejanj je izvršena v sostorilstvu. 
Največkrat je kot sredstvo zastraševanja uporabljeno strelno orožje, nož ali grožnja s fizično silo. 
 
Število priprtih storilcev se je od lanskih 41 oseb povečalo na 50, kar predstavlja 24% vseh ovadenih 
oseb, pretežno iz pripornega razloga ponovitvene nevarnosti. 

8.4 Izsiljevanja in poskusi izsiljevanj  

Število ovadenih oseb zaradi kaznivih dejanj izsiljevanja je v letu 2007 znašalo 270, zaradi poskusa 
kaznivega dejanja izsiljevanja pa 93, skupno torej 363, kar v primerjavi z letom 2006 pomeni približno 
10% porast. 
 
Ob upoštevanju nerešenih ovadb zoper 96 oseb iz prejšnjega obdobja za dokončana in poskušena 
dejanja, so tožilci obravnavali skupno 455 oseb. Od tega so zoper 118 oseb prejete ovadbe zavrgli. 
Zoper 204 osebe so vložili zahtevo za preiskavo. Po končani preiskavi so zoper 44 oseb odstopili od 
pregona , zoper 137 oseb so po opravljeni preiskavi vložili obtožbe, zoper 6 oseb pa so vložili 
neposredne obtožbe. 
 
Pripor je bil odrejen zoper 15 oseb. 
 
Okrožna sodišča so v letu 2007 zaradi dokončanih in poskušenih kaznivih dejanj izsiljevanja izrekla 
sodbe 141 osebam. Obsojenih je bilo 92 oseb, oproščenih 24, zoper 25 oseb pa je bila izrečena 
zavrnilna sodba. Na izrek prvostopne sodbe čaka še 333 obtoženih oseb. Odstotek obsodilnih sodb je 
v dobi poročanja 65%, kar je nekoliko višji kot v letu 2006, ko je znašal 56%, je pa občutno nižji kot 
pri kaznivih dejanjih ropa, kar je mogoče pojasniti tudi s specifičnim odnosom med storilcem in žrtvijo 
v primerih, ko storilec na nasilen način izterja dolg. 
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Zoper izrečene sodbe so tožilci vložili 26 pritožb, od katerih je bilo 11 zavrnjenih, osmim pa je bilo 
ugodeno. 
 
Med storilci in oškodovanci prevladujejo moški. Povprečna starost storilcev se giblje med 22 in 30 let, 
pri čemer so med mlajšimi najštevilčnejši povratniki premoženjskih kaznivih dejanj, običajno brez 
zaposlitve. Pri dokazovanju se tožilci pogosto srečujejo s problemom neverodostojnih prič, ki 
spreminjajo izjave v zvezi z delovanjem obdolženca, za katero ne obstajajo drugi dokazi. Pojavne 
oblike teh kaznivih dejanj se v glavnem ne spreminjajo. V letu 2007 je bil obravnavan primer 
izsiljevanja športnika, da bi v zameno za sklenitev pogodbe z določenim klubom plačal določen znesek. 

8.5 Nasilje nad otroki 

Nasilje nad otroki se pojavlja v različnih oblikah. Otroci so lahko žrtve fizičnega, psihičnega ali 
spolnega nasilja, ki se izvršuje tako s strani sovrstnikov, izven družine ali pa v družinskem okolju. Prav 
slednje se največkrat pojavlja v najhujših oblikah in ga je zaradi svoje specifike tudi težje odkrivati. 
Kazniva dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let (183. člen KZ), kazniva dejanja 
zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja (201. člen KZ), ter kazniva dejanja nasilništva 
(299. člen KZ) predstavljajo ključna kazniva dejanja, katerih žrtve so otroci in so tudi najtežja in 
najpogostejša.  
 
Okrožna državna tožilstva so v letu 2007 prejela ovadbe zoper 510 oseb (leta 2006 – 523 oseb), 
zaradi kaznivih dejanj zajetih v tej skupini. Skupaj z zadevami iz leta 2006, ko so ostale nerešene 
kazenske ovadbe zoper 158 oseb, so okrožni državni tožilci odločali o ovadbah zoper 668 oseb. 
Odločili so o kazenskih ovadbah zoper 484 oseb, in sicer so zavrgli kazenske ovadbe zoper 210 oseb, 
vložili obtožne akte zoper 204 osebe in zahtevali preiskavo zoper 70 oseb. O ovadbah zoper 184 oseb 
pa do konca leta še niso odločili. Svoje odločitve so sprejeli tudi v zadevah, kjer je bila v letu 2007 
zaključena preiskava. Tako so zoper 10 obdolženih predlagali ustavitev kazenskega postopka, zoper 
75 obdolženih pa so vložili obtožne akte.  
 
Sodišča prve stopnje so s sodbami odločila v kazenskih zadevah zoper 251 obtoženih. 192 oseb so 
sodišča obsodila, 18 je bilo oproščenih, v 41 primerih pa so bile izrečene zavrnilne sodbe. V kazenskih 
zadevah zoper 196 obtoženih pa sodišča še niso izrekla sodbe.  
 
Na predlog okrožnih državnih tožilcev so preiskovalni sodniki odredili pripore zoper 34 obdolžencev 
(leta 2006 – zoper 11 oseb). 
 
Okrožni državni tožilci so zoper sodbe sodišča prve stopnje vložili pritožbe v 39 zadevah, najpogosteje 
zaradi odločbe o kazenski sankciji.  
 
Pri kaznivih dejanjih, katerih žrtve so otroci, storilci le redko zgolj z enim dejanjem izpolnijo znake 
kaznivega dejanja, temveč gre največkrat za kontinuirano ravnanje, ki ima v primeru istovrstnih 
ravnanj za posledico uporabo instituta nadaljevanega kaznivega dejanja. Na takšno veliko kriminalno 
količino obdolženčevih ravnanj, ki je nato v obsodilnih sodbah pogosto premalo upoštevana pri 
odločanju o kazni, pa opozarjajo tudi pritožbe okrožnih državnih tožilcev. Nemalokrat so otroci s strani 
istega storilca žrtve kar vseh treh kaznivih dejanj obravnavanih v tem sklopu.  
 



40 

Starost storilcev se giblje od 19 do 69 let. Struktura po spolu pa se med kaznivimi dejanji razlikuje. Za 
kazniva dejanja po 201. členu KZ je tako razmerje med spoloma praktično izenačeno, medtem ko so 
storilci kaznivih dejanj po 183. in 299. členu KZ skoraj izključno moškega spola.  
 
Žrtve kaznivih dejanj po 201. in 299. členu KZ so tako dečki kot deklice v starosti od nekaj mesecev 
do 17 let, medtem ko pri kaznivih dejanjih po 183. členu KZ kot žrtve prevladujejo deklice, starost pa 
se giblje v razponu od 3 do 13 let.  
 
Storilcem obravnavanih kaznivih dejanj so v letu 2007 sodišča prve stopnje izrekala predvsem pogojne 
obsodbe, razen v hujših primerih, ko so bile izrečene zaporne kazni. Pri kaznivih dejanjih po 201. in 
299. členu KZ je tako znašala višina izrečenih zapornih kazni od nekaj mesecev do 1 leta in 1 meseca. 
Pri kaznivih dejanjih po 183. členu KZ pa je bila izrečena najvišja zaporna kazen v višini 10 let. V 
povprečju so izrečene kazni bolj na spodnji meji zakonsko predpisanih, na kar v pritožbah večkrat 
opozarjajo tudi okrožni državni tožilci.  
 
Problematika, ki se pojavlja v zvezi z odkrivanjem storilcev obravnavanih kaznivih dejanj, je skozi vsa 
leta podobna. Storilci namreč ta kazniva dejanja izvršujejo najpogosteje v družinskem okolju. Zaradi 
čustvene in ekonomske odvisnosti žrtve pogosto ne želijo pričati zoper storilce, prav tako tudi ne 
zakonci, partnerji ali sorodniki storilcev, zaradi česar je zbiranje obremenilnih dokazov zoper storilce 
oteženo ali celo onemogočeno.  
 
Otroci so kot objekt kazenskopravnega varstva deležni zaščite tudi pri drugih kaznivih dejanjih, vendar 
pa je pri tako imenovanih predlagalnih deliktih opaziti določene vrzeli. Otrok, ki je najpogosteje žrtev 
nasilja v družini, zaradi svoje mladosti ne more ali pa noče podati predloga za kazenski pregon zoper 
družinskega člana. Predloga pa tudi noče podati starš otroka, ki je v razmerju do storilca zakonec ali 
zunajzakonski partner. V takšni situaciji bi bila nujna večja aktivnost centrov za socialno delo v zvezi z 
njihovo dolžnostjo zaščite otrok.  

8.6 Otroška internetna pornografija 

Otroška internetna pornografija je obravnavana v kaznivem dejanju prikazovanja, izdelave, posesti in 
posredovanja pornografskega gradiva po 2. in 3. odstavku 187. člena KZ. 
 
V letu 2007 je bilo zaradi teh kaznivih dejanj podanih 11 kazenskih ovadb zoper 21 oseb, od tega 
zoper 4 mladoletnike. Pripravljeni sta bili tudi 2 poročili, ki sta skupno obravnavali 2 osebi. Vloženih je 
bilo 11 zahtev za preiskavo, 4 zahteve za uvedbo pripravljalnega postopka ter 2 obtožbi, 1 ovadba je 
bila zavržena, v 3 zadevah pa okrožni državni tožilci še zbirajo podatke in dokaze. V primerjavi s 
prejšnjimi leti se še naprej kaže porast tovrstnih kaznivih dejanj, saj je bilo podanih 11 kazenskih 
ovadb zoper 21 oseb, medtem ko je bilo v letu 2006 podanih 7 kazenskih ovadb zoper 9 oseb.  
 
Zaradi še vedno obstoječe pomanjkljivosti v zakonodaji, ki vsebinsko izključuje kaznivost za samo 
posest pornografskega gradiva, ki prikazuje mladoletne osebe, morajo tožilci v primerih, ko storilcu ni 
moč dokazati namena razširjanja pornografskega gradiva, temveč zgolj posest, kazensko ovadbo 
zavreči. Rešitev, ki jo pozna veljavni KZ, tako ni usklajena s sicer v Sloveniji ratificirano Konvencijo o 
kibernetski kriminaliteti. 
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Od posameznih primerov velja izpostaviti zadevo, kjer je bila zoper 5 polnoletnih in 4 mladoletne 
storilce podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje po 3. odstavku 187. člena KZ. Zoper vse ovadene 
osebe je bila zahtevana uvedba preiskave, proti mladoletnikom pa uvedba pripravljalnega postopka. V 
obravnavani zadevi gre za primer, ko so opijanjeno in omamljeno dekle, staro manj kot 15 let 
fotografirali in otipavali po prsih in spolovilu, omenjeni posnetki pa so se pojavili tudi na medmrežju in 
kasneje v medijih.  
 
Pri kaznivih dejanjih s področja otroške internetne pornografije je velikokrat ključnega pomena 
mednarodno sodelovanje, največkrat v okviru obsežnih operacij. Tako je v preteklem letu eno izmed 
tožilstev od Interpola prejelo pisno obvestilo v zvezi z operacijo imenovano »FLASH POINT«, ki so jo 
vodili italijanski varnostni organi in se je nanašala na identifikacijo enega izmed storilcev, ki je na neki 
spletni strani objavil tri datoteke z otroško pornografijo. V zvezi s tem je bila s strani policije na 
tožilstvo poslana kazenska ovadba, ki je bila konec leta v fazi dopolnitve. V drugem primeru pa je 
tožilstvo sodelovalo z Eurojustom v okviru operacije, ki je bila začeta s strani španskih organov 
odkrivanja in pregona, v zvezi s precejšnjim številom oseb, ki so po internetu distribuirale, razširjale, 
ponujale in odkupovale z namenom nadaljnjega razširjanja, otroško pornografijo z visoko stopnjo 
obscenosti (spolnih aktov z otroki). Omenjena operacija je bila glede proizvajalcev zaključena v Španiji 
novembra 2007, glede ostalih navedenih oseb na območju Evropske unije (v nadaljevanju: EU) pa se 
koordinirajo priprave za zaključek do konca aprila 2008. 

8.7 Kazniva dejanja povezana z mamili 

V navedenem sklopu obravnavamo kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 
196. členu KZ in kazniva dejanja omogočanja uživanja mamil po 197. členu KZ. 
 
Okrožna državna tožilstva in Skupina so v letu 2007 prejela ovadbe povezane z mamili zoper 832 
polnoletnih oseb. Skupaj z nerešenimi ovadbami, prenesenimi iz prejšnjega obdobja (zoper 208 oseb), 
so v tem obdobju državna tožilstva obravnavala ovadbe zoper 1040 polnoletnih oseb. V primerjavi z 
letom 2006, ko so državna tožilstva prejela ovadbe zoper 844 oseb in skupaj s prenesenimi ovadbami 
iz prejšnjega leta obravnavala ovadbe zoper 1032 oseb, gre za skoraj enako število obravnavanih.  
 
Zoper 174 polnoletnih oseb so državni tožilci ovadbe zavrgli, zoper 632 polnoletnih oseb so vložili 
zahteve za preiskavo, v 124 primerih pa je bila preiskava ustavljena. Neposredna obtožnica je bila 
vložena v 25 primerih, obtožnica po opravljenih preiskavah pa v 466 primerih. 
 
V letu 2007 so sodišča izrekla sodbe 378 polnoletnim osebam. Obsodilno sodbo so izrekle v 297 
primerih (79%), oprostilno v 47 primerih (12%), zavrnilno pa v 34 primerih (9%). Okrožni državni 
tožilci so v istem letu vložili 73 pritožb. Skupaj s pritožbami iz preteklih let je v letu 2007 sodišče 
odločilo o 75 pritožbah. V 36 primerih je ugodilo tožilskim pritožbam, v 39 primerih pa ne. V 917 
primerih še ni bila izrečena prvostopenjska sodba. V letu 2007 je bilo priprtih 97 oseb, zoper katere je 
bil uveden kazenski postopek zaradi kaznivih dejanj povezanih z mamili. 
 
V istem obdobju so državna tožilstva prejela ovadbe zoper 53 mladoletnikov. Z nerešenimi ovadbami 
iz prejšnjega obdobja (zoper 18 mladoletnikov), so državna tožilstva obravnavala ovadbe zoper 71 
mladoletnikov. Zavržene so bile ovadbe zoper 12 mladoletnikov, zoper 44 mladoletnikov pa je bila 
vložena zahteva za uvedbo pripravljalnega postopka. Po opravljenem pripravljalnem postopku je v 12 
primerih prišlo do ustavitve postopka, v 25 primerih je bil predlagan izrek vzgojnega ukrepa, v 10 
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primerih pa kaznovanje. Sodišča so v letu 2007 izrekla sodbe zoper 26 mladoletnikov, od tega 18 
obsodilnih in 8 zavrnilnih. V 26 primerih sodišče še ni izreklo prvostopenjske sodbe. Okrožni državni 
tožilci se zoper sodbe mladoletnikom v tem obdobju niso pritoževali. 
 
Izmed posameznih zadev, ki so jih obravnavala okrožna državna tožilstva je potrebno izpostaviti nekaj 
najpomembnejših. Na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju so obravnavali več tujih državljanov, ki so 
organizirali kriminalno združbo za tihotapstvo večjih količin heroina iz Makedonije preko Hrvaške v 
Slovenijo. Na mariborskem tožilstvu so v istem obdobju obravnavali več oseb, ki so poskušale vnesti 
mamilo v Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor. Skupina pa je obravnavala dve organizirani 
kriminalni združbi, prvo ki je iz Kosova tihotapila mamilo preko Slovenije v evropske države in drugo, 
ki je iz Slovenije v Turčijo prevažala snov, potrebno za izdelavo heroina.  

8.8 Pranje denarja 

Potem, ko je bila v letu 2006 tudi na pritožbenem sodišču prvič potrjena obsodilna sodba, s katero je 
bila storilcu na območju Okrožnega državnega tožilstva v Kopru izrečena kazen zapora za kaznivo 
dejanje pranja denarja, je to tožilstvo tudi v letu 2007 nadaljevano z uspešnim pregonom tovrstnih 
kaznivih dejanj. V skupini šestih storilcev, ki so v medsebojni povezavi izvrševali kazniva dejanja, je 
zoper tri vložena obtožnica tudi za kazniva dejanja pranja denarja po 3. v zvezi s 1. odstavkom 252. 
člena KZ. Prikritje pravega izvora premoženja se je v vseh treh primerih nanašalo na trgovino z 
avtomobili, ki so bili ukradeni v Italiji, v vrednosti 303.248 EUR. V drugi skupini šestih storilcev je 
Okrožno državno tožilstvo v Kopru zahtevalo preiskavo zoper štiri osumljence kaznivega dejanja pranja 
denarja po 1. in 2. v zvezi s 3. in 4. odstavkom 252. člena KZ. Štirje osumljenci so po vnaprej 
natančno razdeljeni vlogah na podlagi fiktivnih, to je dejansko neobstoječih poslov in računov s 
transakcijskega računa družbe, preko katere so bili prodani ukradeni delovni stroji, prejeto »kupnino« 
večkrat prenakazali v visokih zneskih na svoje osebne transakcijske račune in transakcijske račune 
svojih sorodnikov. Še istega dne ali pa v nekaj naslednjih dneh so z računa dvignili denar v gotovini v 
skupni višini okoli 400.000 EUR. V konkretnem primeru teče kazenski postopek tudi zoper pravno 
osebo.  
 
Obtožnica je bila vložena tudi na območju pristojnosti Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti, 
saj naj bi obdolženec del denarja, ki ga je pridobil s kaznivim dejanjem zlorabe položaja po 2. in 1. 
odstavku 244. člena KZ (sklepanje lažnih pogodb in ob poslovanju s tujim gospodarskim 
partnerjem),namenil za izgradnjo svoje zasebne stanovanjske hiše, pri tem pa s fiktivnimi nakazili na 
različne bančne račune prikril izvor sredstev. 
 
Za dve fizični osebi je bila na območju Okrožnega državnega tožilstva v Celju zahtevana preiskava 
zaradi dvigov denarja za »materialne stroške«, čeprav je denar izviral iz fiktivnih leasing poslov in bil 
spet položen na transakcijski račun druge družbe. V zvezi s pranjem denarja se državna tožilstva 
srečujejo tudi z »missing trading«, to je s pojavom kratkoročnega ustanavljanja povezanih 
gospodarskih družb, ki kmalu po registraciji izginejo. Vodijo jih navadno osebe, ki niso usposobljene za 
gospodarsko poslovanje, pač pa opravijo zgolj gotovinske dvige in pologe večjih vsot denarja, ki so 
rezultat ali pa so namenjene za pranje denarja ali za druga kazniva dejanja na področju 
gospodarskega kriminala. Na celjskem območju teče preiskava še proti dvema osebama, ki sta 
utemeljeno sumljivi, da sta prali denar iz kaznivega dejanja zatajitve finančnih obveznosti 
(neobračunanega davka na dodano vrednost). Tudi v Mariboru teče preiskava zoper osebo, ki je 
utemeljeno sumljiva, da je prala denar iz kaznivega dejanja zatajitve finančnih obveznosti.  
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Državna tožilstva so zavrgla ovadbe zoper pet oseb, v vseh primerih pa je bilo premalo dokazov za 
obstoj predhodnega dejanja, iz katerega naj bi izviral umazan denar. 

8.9 Korupcijska kazniva dejanja  

Korupcijska kazniva dejanja so: kaznivo dejanje kršitve proste odločitve volivca po 162. členu KZ, 
sprejemanje podkupnine pri volitvah po 168. členu KZ, nedovoljeno sprejemanje daril po 247. členu 
KZ, nedovoljeno dajanje daril po 248. členu KZ, jemanje podkupnine po 267. členu KZ, dajanje 
podkupnine po 268. členu KZ, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje po 269. členu KZ in 
dajanje daril za nezakonito posredovanje po 269a. členu KZ.  
 
V letu 2007 smo za tovrstna kazniva dejanja prejeli kazenske ovadbe zoper 76 fizičnih oseb, kazenskih 
ovadb zoper pravne osebe pa nismo prejeli. V primerjavi z letom 2006 se je število ovadenih oseb 
povečalo, saj smo v letu 2006 prejeli kazenske ovadbe zoper 60 fizičnih oseb in 3 pravne osebe. 
Skupaj z odločitvami v prenesenih zadevah iz prejšnjih obdobji so državni tožilci vložili obtožne akte 
zoper 17 oseb, zoper 61 oseb so kazenske ovadbe zavrgli, zoper 7 oseb so zahtevali preiskovalni 
postopek, zoper 7 oseb pa so podali izjavo o odstopu od kazenskega pregona. 
 
Pri obravnavanju korupcijskih kaznivih dejanj se državni tožilci srečujejo s problemom dokazovanja. Ta 
dejanja je težko odkriti in dokazovati, saj materialnih dokazov ponavadi ni, pri dejanju v večini 
primerov sodelujeta dve osebi, ki sta obe storilca kaznivega dejanja in se praviloma v sodnem 
postopku branita z molkom, pričevanje prič pa je pogosto nezanesljivo. Ko obstajajo za to potrebni 
pogoji, je učinkovita uporaba prikritih preiskovalnih ukrepov.  
 
Drug problem predstavljajo kazenske ovadbe anonimnih oseb ali tistih, ki zaradi svojega 
nezadovoljstva z delom pristojnih organov prijavljajo vrsto domnevnih storilcev, za katere se v 
postopku izkaže, da kaznivih dejanj niso storili. Tako so na enem izmed tožilstev obravnavali 7 
carinikov, 7 sodnikov okrožnega in okrajnega sodišča, 3 državne tožilce in 3 odvetnike. Vse te ovadbe 
so bile preverjene, opravljeni so bili nadzorstveni pregledi dela sodnikov in tožilcev. Izkazalo se je, da 
navedbe v ovadbah niso resnične in ovadbe so bile zavržene. V tem primeru je šlo za zlonamernost 
anonimnih ovaditeljev, ki niso uspeli v postopkih pred sodiščem.  
 
V letu 2007 je bilo obravnavanih nekaj resnih primerov tovrstnih kaznivih dejanj. Obravnavan je bil 
vodja oddelka za okolje in prostor upravne enote, ki je za izdajo gradbenih in upravnih dovoljenj za 
stanovanjski kompleks terjal zase in za drugega nagrado in darila. Terjal je tudi podkupnino, da ni 
izdal odločbe za rušenje črne gradnje. Obravnavan je bil direktor gospodarske družbe, ki je ponujal 
nagrado odvetniku nasprotne stranke v civilnem sporu, da bi umaknil tožbo in pritožbo. Obravnavno je 
bilo še nekaj drugih oseb, ki so ali pa so nameravale opravljati pomembno funkcijo v lokalni skupnosti. 
Tako so bili obravnavani župan, bivši župan in kandidat za župana. Obravnavani so bili tudi 
osumljenci, ki opravljajo pomembne funkcije v državni upravi.  
 
Sodišča prve stopnje so v letu 2007 izrekle sodbe 30 osebam za korupcijska kazniva dejanja.  
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8.10 Zatajitve davčnih in drugih finančnih obveznosti 

Kršitve predpisov, ki določajo finančne obveznosti državljanov in pravnih oseb do države, so 
predpisane kot kaznivo dejanje v 254. členu KZ. Ta določba je v bližnji preteklosti doživela precej 
sprememb. Ker se davčna zatajitev praviloma odkrije po letu ali več od tedaj, ko je bila storjena, 
postopek pa je običajno dolgotrajen, vmesne spremembe materialnih predpisov in abstraktnih znakov 
kaznivega dejanja otežujejo pregon storilcev. Upoštevati je namreč treba, da gre za enega najbolj 
specializiranih pravnih področji, storilci pa so praviloma osebe iz poslovnega sveta.  
 
Število ovadenih oseb v nekem obdobju priča o razprostranjenosti kaznivega dejanja, včasih pa tudi o 
uspešnosti organov, pooblaščenih za odkrivanje. Pri davčnih zatajitvah ocenjujemo, da je med tema 
dvema kategorijama očiten razkorak tako, da je teh dejanj dosti več, kot pa je število ovadenih 
storilcev. Na to domnevo kaže tudi primerjava z nam primerljivimi državami, v katerih je delež davčnih 
zatajitev v skupni kriminaliteti tudi desetkrat večji kot pri nas.  
 
V bližnji preteklosti je bilo ovadenih za to kaznivo dejanje med 100 in 150 storilcev na leto, v zadnjem 
času pa to število stagnira na spodnji meji. Tako je bilo leta 2007 ovadenih 97 oseb (leta 2006 – 109 
oseb, leta 2005 – 96 oseb). Lahko se torej domneva, da je teh dejanj mnogo več, kot jih davčni 
organi prijavijo, tudi iz okoliščine, da prijavljanje ni povsod v državi enako intenzivno. Tako je Okrožno 
državno tožilstvo v Celju prejelo ovadbe zoper 16 oseb (leta 2006 – 16), Okrožno državno tožilstvo v 
Kranju ovadbe zoper 15 oseb (leta 2006 – 12), Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu pa le 1 
ovadbo ( leta 2006 – 2), Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu 3 ovadbe (leta 2006 – 1), 
Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici pa 3 ovadbe. Ta vtis postane še močnejši ob podatku, da je 
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru prejelo ovadbe le zoper 14 storilcev (leta 2006 – 13). Tudi 
število oseb, prijavljenih zaradi davčnih zatajitev na območju Okrožnega državnega tožilstva v 
Ljubljani, to je 33, ne more odražati resnične stopnje pojavnosti te kriminalitete v delu države z daleč 
najmočnejšim gospodarskim in finančnim zaledjem.  
 
Okrožna državna tožilstva so v letu 2007 obtožila zaradi kaznivega dejanja zatajitve finančnih in drugih 
obveznosti 46 oseb, sodišča pa so obsodila 14 oseb, med tem ko je bilo 8 oseb oproščenih, zoper 18 
oseb pa je bila izdana zavrnilna sodba. Na zaporno kazen so bili obsojeni 3 storilci, sicer pa so bile 
izrečene večinoma denarne kazni. Večje davčne zatajitve so storili direktorji gospodarskih družb z 
izigravanjem obveznosti iz Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV in ZDDV-1, Uradni list RS, št. 
89/98 s spremembami in dopolnitvami ter 117/06), Zakona o trošarinah (Ztro, Uradni list RS, št. 84/98 
s spremembami in dopolnitvami), in Zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO, Uradni list RS, 
št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami). V nekaterih primerih so zneski zatajenih davkov zelo veliki, 
največji je 4.100.000 EUR, sicer pa je povprečna vrednost oškodovanja države okrog 150.000 EUR. 
Največje zneske zatajenih davščin so dosegli podjetniki, ki so iz Avstrije uvažali naftne derivate, ki jih 
niso prijavili carinski službi, in so se tako izognili plačilu trošarine, ekološke takse in davka na dodano 
vrednost. Pri tem gre tudi za stek s kaznivim dejanjem ponarejanja listin v sostorilstvu po 1. odstavku 
256. člena KZ, saj storilci trošarinske dokumente, ki jih je izdal tuji prodajalec naftnih derivatov, 
opremijo s ponarejenim žigom Carinskega urada Ljubljana in jih s ponarejenimi odtisi imenske 
štampiljke podpisa carinika vrnejo prodajalcu kot dokaz, da so bile trošarinske pošiljke evidentirane pri 
našem carinskem organu, ki je pristojen za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem trošarine in 
ekološke takse. Kot že ustaljeno obliko davčnih zatajitev ugotavljamo dejavnost gospodarskih družb ali 
samostojnih podjetnikov, ki v tujini nabavljajo motorna vozila, jih prodajajo v naši državi in kupcem 
zaračunavajo davek na dodano vrednost, česar pa ne prijavijo davčni službi, ali pa v računih kupcem 
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prikazujejo, da so avtomobile kupili v tujini po nižji ceni od dejanske in zaradi tega plačajo manjši 
davek na dodano vrednost.  
 
Med primeri, ki so v javnosti bolj znani, omenjamo vloženo obtožbo zoper ORION LT, d.o.o., Ljubljana, 
in njegovo odgovorno osebo zaradi zatajitve davka od dobička pravnih oseb, ki je v letih od 2001 do 
2003 znašal skupno 34.165 EUR. Sojenja do konca leta 2007 še ni bilo.  
 
Zaradi pogosto spreminjajočih se predpisov, dolgotrajnosti postopkov, ko je treba dobiti podatke tudi 
od tujih držav, in nujnega sodelovanja finančnih izvedencev, so postopki zaradi zatajitev finančnih 
obveznosti praviloma dolgotrajni. Glede na druge postopke se zato tudi večkrat neuspešno končajo. V 
letu 2007 so državni tožilci zavrgli 37 ovadb, zoper 14 oseb pa so odstopili od pregona.  

8.11 Zlorabe v javnem in zasebnem sektorju 

Kazniva dejanja zlorab v javnem in zasebnem sektorju so predvsem preslepitve pri pridobitvi posojila 
ali ugodnosti iz 235. člena KZ, preslepitve pri poslovanju z vrednostnimi papirji po 236. členu KZ, 
preslepitve kupcev po 237. členu KZ, zloraba notranje informacije po 243. členu KZ, zlorabe položaja 
ali pravic po 244. členu KZ, poneverbe po 245. členu KZ, neupravičene uporabe po 246. členu KZ, 
zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 261. členu KZ, nevestno delo v službi po 262. členu 
KZ, poneverbe v službi po 263. členu KZ in nekatera druga kazniva dejanja iz poglavja o kaznivih 
dejanjih zoper gospodarstvo in zoper uradno dolžnost ter javna pooblastila iz Kazenskega zakonika.  
 
Pregled statističnih podatkov pokaže skoraj enako število obravnavanih oseb kot v letu pred tem. V 
letu 2007 smo obravnavali 1166 oseb, od tega 30 pravnih oseb, med tem ko smo v letu 2006 
obravnavali 1114 oseb, od teh 40 pravnih oseb. 
  
Še vedno je najpogostejše kaznivo dejanje s tega področja zloraba uradnega položaja ali uradnih 
pravic po 261. členu KZ. Število obravnavanih oseb se je v primerjavi z letom 2006 zmanjšalo. V letu 
2006 smo namreč obravnavali 526 oseb, v letu 2007 pa 402 osebi (4 pravne in 398 fizičnih oseb). 
Drugo najpogosteje obravnavano je kaznivo dejanje zloraba položaja ali pravic po 244. členu KZ. V 
letu 2007 smo prejeli kazenske ovadbe zoper 321 oseb (25 pravnih in 296 fizičnih oseb), kar je več 
kot v letu 2006, ko smo prejeli kazenske ovadbe zoper 273 oseb. Naslednje najpogostejše kaznivo 
dejanje je poneverba po 245. členu KZ. V letu poročanja smo prejeli kazenske ovadbe zoper 214 oseb, 
v letu poprej pa zoper 178 oseb. Za kaznivo dejanje nevestnega dela v službi po 262. členu KZ je bilo 
v letu 2007 obravnavanih 204 oseb, v prejšnjem letu pa 85 oseb. Število obravnavanih oseb za 
kazniva dejanj preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti po 235. členu KZ je ostalo enako kot v 
letu poprej (10 - zoper 9 fizičnih in 1 pravno osebo). Pri vseh drugih kaznivih dejanjih pa se je število 
ovadenih oseb zmanjšalo. Pri kaznivem dejanju preslepitve pri poslovanju z vrednostnimi papirji po 
236. členu KZ smo prejeli kazensko ovadbo le zoper 1 osebo, leto poprej pa še zoper 15 oseb. Za 
kaznivo dejanje preslepitve kupcev po 237. členu KZ smo prejeli kazenske ovadbe za 4 osebe (leta 
2006 zoper 28 oseb). Za kaznivo dejanje zlorabe notranjih informacij po 243. členu KZ smo 
obravnavali 1 osebo ( v letu 2006 pa 9 oseb), za poneverbo v službi po 263. členu KZ je bila 
obravnava 1 oseba, v letu 2006 pa 4 osebe. Za kaznivo dejanje neupravičene uporabe 264. člena KZ 
je bilo obravnavanih 8 oseb.  
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8.12 Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic  

Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic je še vedno najpogosteje obravnavano kaznivo dejanje v 
tej skupini kaznivih dejanj, čeprav se je število ovadb v letu 2007 zmanjšalo s 526 na 402 oseb in je 
bilo manjše tudi glede na leto 2005, ko smo obravnavali 498 oseb. Skupaj z zadevami iz prejšnjih 
obdobij so državni tožilci v navedenih zadevah sprejemali odločitve, ki kažejo na to, da so bile podane 
kazenske ovadbe v veliko primerih neutemeljene. Zato so kar za 411 oseb kazenske ovadbe zavrgli in 
glede 9 oseb odstopili od kazenskega pregona. Le zoper 16 oseb so bili vloženi obtožni akti in zoper 
17 oseb je bil zahtevan preiskovalni postopek.  
 
Poseben problem predstavljajo kazenske ovadbe zoper sodnike, tožilce, policiste, carinike in druge 
uradne osebe. Te ovadbe so pogosto neutemeljene, brez kakršnihkoli dokazil o storjenem kaznivem 
dejanju. Takšne ovadbe se nato preverijo in zahtevajo veliko dela, praviloma pa se ugotovi, da 
nepravilnosti pri delu uradnih oseb, ki so zatrjevane v ovadbah, ne vsebujejo znakov kaznivega 
dejanja in so ovadbe motivirane z neuspehom v različnih postopkih, ko ovaditelji namesto uporabe 
pravnih sredstev v konkretnem postopku raje vložijo kazensko ovadbo. 
 
V preteklem letu so okrožni državni tožilci obravnavali 3 carinike, ki naj bi v 25 primerih na carinskih 
deklaracijah, ki spremlja blago namenjeno izvozu iz območja EU, s svojim podpisom in žigom ter 
vnosom v računalniške evidence Carinske uprave Republike Slovenije potrdili izstop blaga izven 
območja EU, čeprav blago območja EU ni zapustilo ter tako družbama, ki sta izvažala blago izven 
območja EU omogočili, da sta se izognili plačilu davka. Šlo naj bi za pridobitev protipravne 
premoženjske koristi v višini 15.274.723 EUR. Državni tožilec je ob koncu leta pričel z delom na 
primeru kazenske ovadbe zoper župana, ki naj bi v tujini od tuje družbe prejel ček za 40.000 EUR kot 
plačilo storitev po sporazumu o sklenitvi pogodbe in vlaganju javnega kapitala za zagotavljanje 
gospodarske službe za čiščenje odpadnih in padavinskih voda. Tega denarja pa župan ni nakazal 
občini in obstaja utemeljen sum, da si ga je protipravno prilastil. Zahtevana je bila preiskava zoper 
direktorja občinske uprave, saj obstaja utemeljen sum, da je zlorabil položaj in izdajal dovoljenja 
zasebnemu izvajalcu del za prevoze po lokalni cesti skozi naselje in s tem povzročil veliko materialno 
škodo. Vložena je bila zahteva za preiskavo zoper župana občine in ravnateljico šole, ker naj bi se 
ravnateljica v nasprotju z Zakonom o javnih naročilih (ZJN, Uradni list RS, št. 39/00 s spremembami in 
dopolnitvami) za prevoz otrok v šolo ustno dogovorila z županom, da bo prevoze opravljala družba, 
katere direktor je bil prav ta župan. Pri tem naj bi šlo za pridobitev protipravne premoženjske koristi 
najmanj 135.457 EUR. Vložen je bil tudi obtožni predlog zoper upravnega delavca, ki je v nasprotju s 
predpisi napisal in podpisal gradbeno dovoljenje, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji. Po izdaji 
gradbenega dovoljenja pa je neupravičeno zavrgel pritožbi solastnice in mejašinje ter jima 
onemogočal sodelovanje v postopku, kljub nedokončanem postopku pa je izdal uporabno dovoljenje 
ter ga opremil s klavzulo pravnomočnosti in s tem tako omogočil oddajo lokala v najem.  
 
V letu 2007 so bile pogoste zlorabe v zvezi z zemljišči. Tako je bila uvedena kazenska preiskava zoper 
predsednika upravnega odbora sklada stavbenih zemljišč zaradi nepravilnosti pri sklepanju 
kupoprodajnih pogodb. Državni tožilec je vložil zahtevo za opravo posameznih preiskovalnih dejanj 
zoper načelnika oddelka mestne občine za gospodarjenje z zemljišči zaradi suma zlorab pri sklepanju 
kupoprodajnih pogodb v zvezi z mestnimi zemljišči. Senat višjega sodišča je na podlagi pritožbe 
državnega tožilca uvedel preiskavo zoper župana občine, ki je imel v lasti nezazidljive površine 
kmetijskega zemljišča in je v nasprotju z interesi in cilji občine, ki jih je kot župan zastopal, z 
zavajanjem odgovornih oseb na Ministrstvu za okolje in prostor RS dosegel, da so njegova kmetijska 
zemljišča postala stavbna zemljišča, namenjena za izgradnjo kakovostne nadstandardne stanovanjske 
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četrti, s čimer se je vrednost njegovih zemljišč izrazito povečala. Pridobil si je razliko v ceni zemljišč v 
višini preko milijona EUR.  
V letu 2007 pa so bila izrečene tudi nekatere sodbe za hujše oblike tovrstnih kaznivih dejanj, kot na 
primer prvostopenjska sodba pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani zoper 10 oseb, poleg ostalih tudi 
zaradi kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic ter sostorilstva pri tem kaznivem 
dejanju. Po 76 opravljenih glavnih obravnavah je bila v juliju 2007 v odsotnosti prvoobdolženca 
izrečena sodba, s katero je bil ta spoznan za krivega kaznivih dejanj po obtožbi in obsojen na zaporno 
kazen 6 let zapora. Ostali obdolženci v tem procesu pa so bili obsojeni na kazen zapora do 1 leta in 6 
mesecev, dva izmed obdolžencev pa sta bila oproščena. Izrečena je bila tudi sodba referentu na 
davčnem uradu, ki je zlorabil položaj in si pridobil protipravno premoženjsko korist. Kaznivo dejanje je 
izvrševal 5 let tako, da ni knjižil obremenitev obveznosti in prispevkov pokojninske in invalidskega 
zavarovanja, oziroma je že vknjižene prispevke posameznim zavezancem storniral, čeprav so mu 
zavezanci plačevali prispevke v gotovini in si je tako pridobil za 56.000 EUR premoženjske koristi. 
Pravnomočno je bil obsojen na kazen enega leta in 10 mesecev zapora.  

8.13 Zloraba položaja ali pravic 

Za to kaznivo dejanje smo v letu 2007 obravnavali 321 oseb, od teh 25 pravnih oseb in 296 fizičnih 
oseb. V primerjavi z letom prej se je število obravnavanih oseb povečalo, saj je bilo v letu 2006 
obravnavanih 273 oseb. Državni tožilci so v letu poročanja obtožili 90 oseb, za 87 oseb so zahtevali 
preiskovalni postopek, kazenske ovadbe zoper 191 oseb pa so zavrgli, za 8 oseb pa odstopili od 
kazenskega pregona. 
 
Storilci teh kaznivih dejanj imajo praviloma višjo ali visoko izobrazbo, opravljajo vodstvene funkcije v 
gospodarskih družbah (direktorji, prokuristi, računovodje), praviloma so tudi lastniki določenega dela 
gospodarske družbe. Na različne načine si protipravno prilaščajo denar ali drugo premoženje družb ali 
pa omogočajo prilaščanje drugim, ponavadi z njimi povezanim osebam. Najpogostejši način je plačilo 
dobav ali storitev po pogodbah, ki nimajo osnove v resnično opravljenem gospodarskem poslu, pri 
dejanju pa sodeluje več oseb. Kazenske ovadbe so pogosto vložili oškodovanci ali oškodovane 
gospodarske družbe ter policija na podlagi lastne aktivnosti. Ugotovitve o teh kaznivih dejanj so bile 
pridobljene tudi preko Urada za preprečevanje pranja denarja, Komisije za preprečevanje korupcije, 
sindikatov in sodišč, ki zaznajo kazniva dejanja v postopkih, ki jih vodijo v okviru svojih pristojnosti 
(npr. v stečajnem postopku). 
 
Državna tožilstva so v letu poročanja obravnavala tovrstna kazniva dejanja v različnih fazah 
postopkov, od predkazenskega do faze sojenja. V tem poročilu navajamo nekaj primerov, ki ilustrirajo 
delo državnih tožilcev prve stopnje na tem področju.  
 
Predsednik uprave gospodarske družbe je izrabil položaj tako, da je drugi gospodarski družbi, katere 
direktor je bil, pod knjigovodsko vrednostjo prodal osnovna sredstva prve družbe, drugi družbi pa tudi 
ni zaračunaval najemnine za poslovne prostore, ki jih je najela od prve družbe in ni opravil svoje 
dolžnosti, ko ni izterjal kupnine za osnovno sredstvo, ki ga je prodal fizični osebi, s čemer je drugi 
pravni osebi pridobil korist v višini 80.946 EUR, fizični osebi pa 8.129,68 EUR.  
 
Državni tožilec je na sodišču vložil zahtevo za preiskavo zoper prokurista dveh gospodarskih družb, ki 
je v poslovnih listinah prikazal, da sta družbi delavcem, ki so imeli terjatve do družb iz naslova 
odpravnin in neizplačanih plač ter drugih prejemkov iz delovnih razmerji, izplačali denar preko 
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blagajne družb, čeprav se to ni zgodilo, pač pa si je ta denar prilastil ter si tako pridobil premoženjsko 
korist v skupnem znesku 210.974,80 EUR.  
 
Državni tožilec je na sodišču zahteval opravo preiskave zoper direktorja družbe in njegovega 
pomočnika za finančno področje, ki sta na škodo družbe sklepala posojilne pogodbe z borzno 
posredniško družbo brez zaveze plačevanja obresti, zoper direktorja pa tudi zato, ker je pod ceno 
prodal delnice v lasti družbe ter sklenil pogodbo o propagiranju na škodo te družbe, poleg tega pa še 
pogodbo o posredovanju posredniških storitev, čeprav posredovanje ni bilo potrebno, z vsem pa je 
družbo skupaj s svojim pomočnikom oškodoval za preko 1,7 mio EUR.  
 
Zahtevana je bila tudi preiskava zoper direktorja družbe, ki je kot samostojni podjetnik družbi, katere 
direktor je bil, izstavil račun za vodenje družbe v višini 44.271 EUR, čeprav do tega zneska ni bil 
upravičen, saj ni imel sklenjene pogodbe z družbo niti sklepa skupščine družbe.  
 
Zahtevana je bila tudi preiskava zoper direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in zoper 
direktorja gospodarske družbe, s katerim se je direktor stanovanjskega sklada dogovoril, naj ta družba 
kupi zemljišča v bližini Ljubljane, da jih bo nato sklad od te družbe kupil za višjo ceno. To se je tudi 
res zgodilo in prišlo je do nakupa zemljišč, pri čemer pa je posredniško podjetje Stanovanjskemu 
skladu Republike Slovenije prodalo ta zemljišča za kar 2.121.935,64 EUR dražje, kot pa je zemljišča 
kupilo.  
 
Vložena je bila tudi obtožba zoper direktorja večje gospodarske družbe, ki je večkrat odredil dvig 
gotovine iz blagajne družbe, ta denar pa položil na svoj osebni račun ter nato s tem denarjem kupil 
delež te družbe od tretje osebe.  
 
Državni tožilec je vložil obtožnico zoper nekdanjo predsednico uprave zavarovalnice in predsednika 
nadzornega sveta zavarovalnice z očitkom zlorab pri razdeljevanju nerazporejenega dobička in 
izplačevanju nagrad članom nadzornega sveta in uprave ter najuspešnejšim delavcem s posebnimi 
pooblastili, zavarovalnim zastopnikom, komercialistom in organizatorjem prodaje. Obtožba očita 
obdolžencema, da sta z svojim ravnanjem povzročila za preko 406.000 EUR premoženjske škode 
zavarovalnici.  
 
Vložena je bila obtožnica zoper direktorja družbe, pomočnika direktorja za tehnične zadeve in 
samostojnega podjetnika, ki so se predhodno dogovorili, da je samostojni podjetnik za objekte, ki so v 
lasti in ali v upravljanju gospodarske družbe, poslal predračune, na podlagi katerih bodo sklenjene 
pogodbe o izvedbi gradenj, nato pa so bili ti računi res izstavljeni, izvedena je bila lažna verifikacija 
opravljenih del in odobreno plačilo, pri tem pa dela niso bila opravljena, računi pa so bili fiktivni. 
Obdolženci so si na ta način na škodo družbe pridobili za 135.301,81 EUR premoženjske koristi. 
 
Sodišče je v letu 2007 na podlagi obtožnice, ki jo je zastopal državni tožilec, izreklo sodbo na prvi 
stopnji zoper dva obdolženca, direktorja gospodarskih družb, ki sta sklenila fiktivne pogodbe o 
poslovnem sodelovanju, nato pa si v obdobju treh let z izdajanjem lažnih računov za provizije, 
garancije, dobave blaga in plačilo obresti, kot prikaz, da je poslovanje med družbami potekalo, 
plačevala neresnične posle in si na ta način pridobila za preko 540.000 EUR premoženjske koristi.  
 
Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic je bila izrečena obsodilna sodba, v kateri je trem 
obdolžencem sodišče izreklo zaporno kazen in sicer enemu v trajanju 7 let in 6 mesecev, dvema pa v 



49 

trajanju 4 let zapora. Prvoobdolženemu je izreklo še visoko denarno kazen in varnostni ukrep 
prepovedi opravljanja dolžnosti članov uprave v gospodarskih družbah za 5 let, ostalima dvema pa 
varnosti ukrep prepovedi opravljanja dolžnosti predsednika ali člana nadzornega sveta v gospodarskih 
družbah prav tako za 5 let. Prvoobdolženi je zlorabljal svoj položaj kot direktor družbe, ostala dva pa 
kot predsednika nadzornih svetov.  

8.14 Poneverba 

Kaznivo dejanje poneverbe je tretja najpogostejša oblika zlorab v tej skupini kaznivih dejanj. V letu 
2007 je bilo za to kaznivo dejanje obravnavanih 214 fizičnih oseb (v letu 2006 178 oseb). Zoper 68 
oseb so državni tožilci kazenske ovadbe zavrgli, zoper 15 oseb odstopili od nadaljnjega kazenskega 
pregona, obtožili pa so 82 oseb in zoper 68 oseb zahtevali uvedbo preiskovalnega postopka.  
 
Kaznivo dejanje poneverbe izvršujejo osebe moškega in ženskega spola, pretežno s srednjo izobrazbo, 
ki so po statusu prodajalci, poslovodje, zavarovalniški agenti, tajniki raznih društev in druge osebe, 
zaposlene pri samostojnih podjetnikih in gospodarskih družbah.  
 
Obravnavana je bila blagajničarka v trgovini večje trgovske družbe, ki je dlje časa poneverjala denar 
tako, da je preko optičnega čitalca črtne kode registrirala artikle v blagajni kot prodane in takoj za tem 
nekatere artikle stornirala, vendar jih ni vrnila nazaj v trgovino. Uporabljala je funkcijo »storno«, ne da 
bi bila za to pooblaščena. Državni tožilci so obravnavali monterja podjetja, ki je v tujini opravil 
montažo svetlobnega traku in prejel denar od naročnika v gotovini, nato pa denarja ni izročil na 
blagajni družbe, kjer je bil zaposlen. Direktor družbe, ki je opravljala knjigovodske storitve za drugo 
družbo, je opravljal za to družbo tudi nakazila s pomočjo storitve »proklik«, ob čemer mu je bilo 
zaupano tudi vstopno geslo. To je izkoristil in iz te družbe nakazal denar tretji družbi, ki si ga je nato 
prilastila, čeprav druga družba ni bila s to družbo v nikakršnem pogodbenem odnosu. Državni tožilec 
je zahteval uvedbo preiskave zoper referentki, ki sta si v obdobju enega leta z vzpostavljanjem 
fiktivnih obveznosti do dobaviteljev in z izbrisom številke tekočega računa ter z nadomestitvijo te 
številke s številko računa hčerke ene izmed njiju, pridobili skupaj za 49.278,48 EUR premoženjske 
koristi. V drugi zadevi je bila po opravljeni preiskavi vložena obtožnica zoper knjigovodkinjo, ki je 
opravljala tudi mesto knjigovodje blagajne vzajemne pomoči in si prilaščala denar. Obtožen je bil 
upravnik stanovanjskih blokov, ki si je zadržal plačila, ki so jih stanovalci plačali za upravljanje s 
stanovanjskim blokom. Sodišča pa so v letu 2007 na podlagi obtožb državnih tožilcev izrekla tudi nekaj 
obsodilnih sodb v pomembnejših zadevah. Obsojen je bil finančni svetovalec, ki je bil pooblaščen za 
sklepanje zavarovalnih polic in pobiranje zavarovalnih premij v imenu in za račun ene od slovenskih 
zavarovalnic, pa si je v 32 primerih zavarovalne premije, ki so jih plačali zavarovanci, zadržal in si jih 
prilastil. Obsojen je bil tudi poslovodja trgovine, ki se je ukvarjala s prodajo mobilnih telefonskih 
aparatov, pri čemer si je večje število teh aparatov prilastil.  

8.15 Nevestno delo v službi in druge zlorabe 

Nevestno delo v službi po 262. členu KZ je eno izmed pogosteje pojavljajočih se kaznivih dejanj v 
okviru zlorab v javnem in zasebnem sektorju. Trend rasti števila teh dejanj se je v letu 2007 
nadaljeval. Obravnavali smo namreč 204 osebe, med tem ko v letu poprej le 85 oseb. Državni tožilci 
so zoper 141 oseb kazenske ovadbe zavrgli, zoper 2 osebi pa odstopili od kazenskega pregona. 23 
oseb je bilo obtoženih, zoper 5 oseb pa je bil zahtevan preiskovalni postopek. 
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Podobno kot pri kaznivih dejanjih zlorab uradnega položaja ali uradnih pravic tudi tu opažamo, da 
ljudje vlagajo kazenske ovadbe zaradi nezadovoljstva z rezultatom določenega uradnega postopka. 
Tako so te ovadbe pogosto neutemeljene in brez potrebnih dokazil. Ocenjujemo, da je to tudi eden od 
razlogov za relativno nizko število vloženih obtožnic glede na število oseb, ki so ovadene.  
 
Glede drugih dejanj s področja zlorab v javnem in zasebnem sektorju pa je statistika za preteklo leto 
pokazala, da glede na število obravnavanih oseb sledi kaznivo dejanje preslepitve pri pridobitvi 
posojila ali ugodnosti (10 oseb), kaznivo dejanje neopravičene uporabe (8 oseb), kaznivo dejanje 
poneverbe v službi (3 osebe) in kaznivo dejanje preslepitve pri poslovanju z vrednostnimi papirji (1 
oseba).  

8.16 Kazniva dejanja na škodo upnikov in potrošnikov 

Med kazniva dejanja na škodo upnikov in potrošnikov štejemo zlasti kazniva dejanja lažnega stečaja 
po 232. členu KZ, povzročitev stečaja z nevestnim gospodarjem po 233. členu KZ, oškodovanje 
upnikov po 234. členu KZ, poslovne goljufije po 234 a. členu KZ in organiziranje denarnih verig in 
nedovoljenih iger na srečo po 234 b. členu KZ.  
 
V letu 2007 so državna tožilstva prejela kazenske ovadbe zoper 1033 oseb, od tega zoper 865 fizičnih 
oseb in zoper 168 pravnih oseb. Glede na leto 2006, ko so bile podane kazenske ovadbe zoper 1166 
oseb (967 fizičnih in 199 pravnih oseb), je prišlo do zmanjšanja števila kazenskih ovadb za 133 oseb. 
Državni tožilci so v letu 2007 vložili obtožne akte zoper 404 osebe, kar je enako kot v letu poprej. 
Zoper 530 oseb so v letu poročanja kazenske ovadbe zavrgli, zoper 98 oseb odstopili od kazenskega 
pregona in zoper 370 oseb zahtevali preiskovalne postopke.  
 
Največ kazenskih ovadb je bilo prejetih zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije iz 234 a. člena KZ 
in sicer zoper 938 oseb, (preteklo leto zoper 1051 oseb). Za ostala kazniva dejanja s tega področja pa 
so državni tožilci prejeli ovadbe zoper 46 oseb zaradi kaznivega dejanja oškodovanja upnikov, zoper 
22 oseb zaradi kaznivega dejanja povzročitve stečaja z nevestnim gospodarjenjem, zoper 16 oseb 
zaradi organiziranja denarnih verig in nedovoljenih verig iger na srečo in zoper 11 oseb zaradi lažnega 
stečaja. 
 
Sodišča so za tovrstna kazniva dejanja izrekla obsodilne obsodbe 214 osebam, 56 oseb so oprostila, za 
51 oseb pa so bile izdane zavrnilne sodbe. Državni tožilci so se pritožili zoper 30 sodb.  

8.17 Poslovna goljufija  

Med kaznivimi dejanji na škodo upnikov in potrošnikov je bila najpogosteje obravnavana poslovna 
goljufija. Zaradi tega kaznivega dejanja je bilo v letu 2007 ovadenih 780 fizičnih oseb in 153 pravnih 
oseb, torej skupaj 938 oseb, kar predstavlja zmanjšanje števila glede na leto pred tem, ko je bilo 
obravnavanih 1051 oseb. 
 
Državni tožilci so 367 oseb obtožili, kazenske ovadbe zoper 468 oseb so bile zavržene, za 92 oseb so 
odstopili od kazenskega pregona in za 344 oseb zahtevali uvedbo preiskovalnega postopka.  
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Pri kaznivem dejanju poslovne goljufije so storilci najpogosteje moški srednjih let (okoli 40 let) s 
srednjo izobrazbo, so samostojni podjetniki, direktorji ali prokuristi gospodarskih družb, ki v okviru 
opravljanja svoje dejavnosti, najpogosteje v družbah z omejeno odgovornostjo ali pri samostojnih 
podjetnikih, naročajo blago ali storitve, po dobavi blaga oziroma izvedbi storitev pa le-teh, v nasprotju 
s prej sklenjenim dogovorom, ne plačajo. Zato praviloma nimajo potrebnih finančnih sredstev, kar pa 
so ob sklenitvi pogodbe oziroma posla drugi pogodbeni stranki bodisi prikrili, bodisi pa jo z lažnimi 
navedbami o pričakovanih visokih prilivih spravili v zmotno prepričanje, da bodo obveznosti izpolnjene. 
V nekaterih primerih gre za prejem predplačil za naročeno blago ali storitev, ki pa kasneje ni 
dobavljeno oziroma storitev ni opravljena. Tovrstna kazniva dejanja pa so bila storjena tudi pri drugih 
poslih, tako pri posojilih, kot tudi v zvezi s pogodbami o leasingu. Tako je bil obravnavan samostojni 
podjetnik, ki je pri banki najel kredit za razširitev dejavnosti, kljub temu, da je vedel, da zaradi 
prezadolženosti kredita ne bo mogel plačevati. V drugem primeru pa je predsednica zadruge ob 
sklenitvi posojilne pogodbe z direktorjem gospodarske družbe, ki ji je denar posodila, zamolčala, da je 
zadruga prezadolžena in da ni zmožna vračati posojila. V enem primeru pa je direktor gospodarske 
družbe z drugo družbo sklenil pogodbo o leasingu za drag delovni stroj in se zavezal, da bo obroke po 
pogodbi plačal, s čemer je predstavnika leasingodajalca preslepil, da mu je stroj izročil, obveznosti pa 
nato po pogodbi ni plačeval. 
 
Podatki o rešitvah državnih tožilcev kažejo, da so kazenske ovadbe za kaznivo dejanje poslovne 
goljufije pogosto zavržene ali pa je podana izjava o odstopu od kazenskega pregona. V postopkih se 
namreč izkaže, da storilcem ni mogoče dokazati namena ogoljufati oškodovanca, to je krivdne oblike, 
ki je pogoj za storitev tovrstnega kaznivega dejanja. Oškodovanci se namreč večkrat odločajo za 
podajo kazenskih ovadb, ne da bi prej dolgove poskušali izterjati po civilni poti in to v prepričanju, da 
lahko z minimalnimi stroški na učinkovit in hiter način pridejo do poplačila svojih terjatev. Ko se 
izkaže, da pri obdolžencu ni mogoče ugotoviti naklepa, čeprav se ta lahko dokazuje tudi v času 
trajanja pogodbenega razmerja, mora državni tožilec kazensko ovadbo zavreči ali odstopiti od 
kazenskega pregona. 

8.18 Oškodovanje upnikov 

Drugo največje število oseb, v skupini kaznivih dejanj zoper upnike in potrošnike, je bilo obravnavano 
za kaznivo dejanje oškodovanje upnikov po 234. členu KZ. Obravnavanih je bilo 7 pravnih oseb in 39 
fizičnih oseb, torej skupaj 46 oseb, kar je skoraj enako kot v letu 2006, ko smo obravnavali 45 oseb. 
 
Državni tožilci so kazenske ovadbe zoper 28 oseb zavrgli, zoper 2 osebi so odstopili od kazenskega 
pregona, zoper 12 oseb so zahtevali preiskovalni postopek, zoper 24 oseb pa so vložili obtožni akt.  
 
V letu 2007 smo obravnavali nekaj hudih kaznivih dejanj oškodovanja upnikov, kot npr. primer, ko sta 
storilca, zakonca kot ustanovitelja in lastnika družbe z omejeno odgovornostjo, pred uvedbo postopka 
prisilne poravnave nad njuno družbo, s prenosi premoženja na dve sestrski družbi ter neupravičenim 
dvigovanjem gotovine s transakcijskih računov ter s prednostnim poplačilom nezavarovane terjatve, 
po uvedenem postopku prisilne poravnave nad njuno družbo, oškodovala ostale upnike, ki so v 
postopku prisilne poravnave prav tako priglasili svoje terjatve, za skupni znesek preko 8.000.000 EUR.  
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8.19 Druga kazniva dejanja na škodo upnikov in 

potrošnikov 

Za kaznivo dejanje lažnega stečaja po 232. členu KZ smo prejeli kazenske ovadbe zoper 11 oseb, kar 
je več kot v letu 2006, ko smo prejeli kazenske ovadbe zoper 7 oseb. Obtožnih aktov za tovrstno 
kaznivo dejanje v letu 2007 ni bilo vloženih, smo pa za 4 osebe kazenske ovadbe zavrgli, za 2 odstopili 
od kazenskega pregona, zoper 2 osebi pa zahtevali uvedbo preiskovalnega postopka. 
 
Za kaznivo dejanje povzročitve stečaja z nevestnim gospodarjenjem po 233. členu KZ sta bili ovadeni 
2 pravni osebi in 20 fizičnih oseb, torej skupno 22 oseb, kar je le malo manj kot leto poprej, ko je bilo 
ovadenih 24 oseb. Državni tožilci so zoper 6 oseb vložili obtožne akte, kazenske ovadbe zoper 9 oseb 
zavrgli, za 1 osebo pa podali izjavo o odstopu od kazenskega pregona. Zoper 12 oseb je bil zahtevan 
preiskovalni postopek. 
 
Državni tožilci so obravnavali različne oblike izvrševanja. Tako so obravnavali direktorja družbe z 
omejeno odgovornostjo, ki je deset mesecev pred uvedbo stečajnega postopka prevzel nesorazmerno 
obveznost s tem, da je sklenil aneks k najemni pogodbi za najem poslovnih prostorov, s katerim je 
povečal višino mesečne najemnine za iste prostore iz 12.900 na 25.000 EUR. Obravnavan je bil primer 
podjetnika, ki se je več let prekomerno zadolževal z najemanjem kreditov pri bankah in hranilno 
kreditnih službah ter tako prevzemal nesorazmerne obveznosti, istočasno pa naročal in prevzemal 
blago pri raznih dobaviteljih, ki ga ni plačal, zaradi česar je sodišče v letu 2003 uvedlo stečajni 
postopek, upnikom pa je nastala premoženjska škoda skoraj 350.000 EUR. 
 
Čeprav se je število ovadenih oseb, zaradi kaznivega dejanja organiziranja denarnih verig in 
nedovoljenih iger na srečo po 234. b členu KZ zmanjšalo z 32 v letu 2006 na 16 v letu 2007, pa smo 
prav tem kaznivim dejanjem v letu 2007 posvetili posebno pozornost. V letni izobraževalni program 
državnih tožilcev smo namreč vključili tudi izobraževanje oziroma predavanja o novih pojavnih oblikah 
kaznivih dejanj na škodo proračuna Republike Slovenije, kamor spadajo tovrstna kazniva dejanja. 
Opravili smo posvetovanja o odkrivanju in pregonu tovrstnih kaznivih dejanj tako s policijo kot tudi z 
Uradom za nadzor iger na srečo. Državni tožilci so za to kaznivo dejanje zoper 8 oseb vložili obtožne 
akte, za 1 osebo pa so kazensko ovadbo zavrgli. 

8.20 Kazniva dejanja zoper človečnost in mednarodno 

pravo 

Potem, ko je Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani zavrnil zahtevo VDT RS, da zoper pomočnika 
načelnika OZNE za Slovenijo opravi preiskavo ter nujna preiskovalna dejanja zaradi kaznivega dejanja 
hudodelstva zoper civilno prebivalstvo po 1. odstavku 374. v zvezi s 3., 25. in 116. členom KZ, smo na 
podlagi določbe 409. člena ZKP od Uprave kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi že v 
letu 2006 zahtevali, da nadaljuje z operativnim delom pri pridobivanju novih dokazov o kazenski 
odgovornosti osumljenca. V letu 2007 policija ni zbrala dokazov, ki bi nam omogočali ponovno 
zahtevati uvedbo kazenskega postopka.  
 
V zvezi s kazensko ovadbo ene od poslanskih skupin zoper 165 oseb italijanske narodnosti, ki so 
delovale na območju Slovenije med 2. svetovno vojno in oseb, ki so delovale zoper Slovence v 
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Nezavisni državi Hrvaški, smo od Sektorja za mednarodno sodelovanje pri Upravi kriminalistične 
policije ter preko Ministrstva za pravosodje RS urgirali zbiranje osebnih podatkov ovadenih, da bi lahko 
odločili o vsebini kazenske ovadbe. Zaprošenih podatkov kljub več urgencam nismo prejeli.  
 
Okrožno državno tožilstvo na Ptuju je v letu 2006 zoper poverjenika OZNE v taborišču Strnišče, 
zahtevalo preiskavo zaradi kaznivega dejanja vojnega hudodelstva zoper civilno prebivalstvo po 1. 
odstavku 374. člena KZ, ker naj bi sodeloval pri pobojih oseb, ki so bile pripeljane v taborišče. 
Preiskovalni sodnik se z zahtevo za preiskavo ni strinjal in zahteval odločitev senata Okrožnega sodišča 
na Ptuju. Senat je odločil, da se preiskava ne dopusti, odločitev pa je bila utemeljena s tem, da ni 
dovolj dokazov za trditev, da obstoji utemeljen sum, da je ovadeni storil očitano kaznivo dejanje. 
Okrožno državno tožilstvo na Ptuju je zoper odločitev izvenrazpravnega senata vložilo pritožbo, o 
kateri pa Višje sodišče v Mariboru do konca leta 2007 še ni odločilo.  

8.21 Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne 

dobrine 

Zaradi velikega pomena varovanja okolja so državna tožilstva tudi v letu 2007 namenjala kaznivim 
dejanjem s tega področja posebno pozornost. Med tem, ko so pred leti med kaznivimi dejanji 
prevladovali nezakonit lov (343. člen KZ), uničevanje gozdov (341. člen KZ) in onesnaženje pitne vode 
(337. člen KZ), je sedaj prišlo v ospredje kaznivo dejanje protipravnega zavzetja nepremičnine (339. 
člen KZ) in protipravno odlaganje nevarnih snovi (336. člen KZ).  
 
Okrožna državna tožilstva so prejela ovadbe zaradi kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne 
dobrine zoper 70 oseb. Število ovadenih storilcev se zmanjšuje, saj jih je bilo leta 2004 še 96, leta 
2005 pa 82, kar kaže na večjo skrb družbe za okolje, pa tudi na učinkovito delo organov odkrivanja in 
pregona. Zaradi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničenja okolja in prostora po 333. členu KZ so 
državna tožilstva prejela ovadbe zoper 9 oseb, med njimi le zoper 3 osebe, ki so s krajo in nelegalnim 
črpanjem gramoza, to je tudi s kaznivim dejanjem tatvine po 211. členu KZ, obremenjevali in uničevali 
okolje. Če upoštevamo, da je bilo leta 2001 teh oseb ovadenih preko 100, je očitno, da je intenzivno 
delo policije in inšpekcij za varstvo okolja ter Državnega pravobranilstva RS, ki je zoper storilce vložilo 
številne odškodninske tožbe, okrožna državna tožilstva pa še obtožne akte, delovalo preventivno na 
potencialne storilce v tolikšni meri, da so tovrstna dejanja malodane prenehala. Očitno je v javnosti 
dozorelo spoznanje, da si je za izkop gramoza, čeprav na svojem zemljišču, potrebno pridobiti 
koncesijo.  
 
Okrožna državna tožilstva so v letu 2007 obravnavala še 11 oseb zaradi kaznivega dejanja 
protipravnega odlaganja nevarnih snovi po 336. členu KZ, pri čemer prevladujejo izlitja nevarnih snovi 
v reke ali potoke. Zaradi nezakonitega lova po 343. členu KZ je bilo ovadenih 11 oseb, zaradi mučenja 
živali po 342. členu KZ pa 10 oseb. Okrožni državni tožilci ocenjujejo, da se zavest o nujnosti 
varovanja okolja v javnosti povečuje. Sicer pa niso obravnavali nobenega kaznivega dejanja na tem 
področju, ki bi povzročil hujše posledice.  

8.22 Trgovina z ljudmi 

Glede na to, da se je način dela v zvezi s kaznivimi dejanji s področja trgovine z ljudmi v prejšnjih letih 
izkazal kot učinkovit, je delo tudi v letu 2007 potekalo tako, da so bili na vseh okrožnih državnih 
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tožilstvih določeni državni tožilci zadolženi za obravnavanje kaznivih dejanj s tega področja, njihovo 
delo pa je koordinirala, spremljala in usmerjala vrhovna državna tožilka. Okrožni državni tožilci so tako 
še naprej sproti poročali o kazenskih zadevah, v katerih so usmerjali predkazenski postopek oziroma 
vodili kazenske postopke. Koordiniranje in spremljanje njihovega dela s strani vrhovne državne tožilke 
pa je prispevalo k enotni politiki pregona na tem področju.  
 
Spremljanje posameznih kazenskih zadev skozi daljše časovno obdobje, s poudarkom na letu 2007, je 
ponovno pokazalo, da vrste ravnanj ni mogoče opredeliti kot kaznivo dejanje trgovine z ljudmi po 387. 
a členu KZ, temveč kot temu sorodna kazniva dejanja, najpogosteje kaznivo dejanje zlorabe 
prostitucije po 185. členu KZ, za katero so okrožna državna tožilstva in Skupina v letu 2007 prejeli 3 
kazenske ovadbe zoper 5 oseb.  
 
V letu 2007 so državni tožilci prejeli 4 kazenske ovadbe zoper 6 oseb zaradi kaznivega dejanja 
trgovine z ljudmi po 387. a členu KZ. V enem primeru se je kaznivo dejanje iz kazenske ovadbe, ki je 
bila prvotno podana zaradi kaznivega dejanja spravljanja v suženjsko razmerje po 387. členu KZ, 
prekvalificiralo v kaznivo dejanje trgovine z ljudmi po 387 a. členu KZ in je bila zoper obe ovadeni 
osebi tudi podana zahteva za preiskavo. Zoper 3 osebe je bila kazenska ovadba zavržena, v eni zadevi 
pa je bila zahtevana obsežna dopolnitev kazenske ovadbe, ki pa v obdobju poročanja še ni bila 
opravljena. Iz zadev, ki so bile prenesene iz prejšnjih obdobij je bila zoper 2 osebi po opravljeni 
preiskavi vložena obtožba, obe osebi sta bili v času trajanja kazenske preiskave v priporu.  
 
Zaradi kaznivega dejanja spravljanja v suženjsko razmerje po 387. členu KZ sta bili v letu 2007 prejeti 
2 novi kazenski ovadbi zoper skupno 2 osebi, zoper 1 osebo je bila vložena obtožba, v 1 zadevi pa se 
kazenska ovadba še nahaja v dopolnitvi. V zadevah, ki so bile prenesene iz prejšnjih obdobij pa je v 1 
zadevi sodišče obtoženca oprostilo obtožbe. Zoper sodbo se je državni tožilec pritožil, vendar o pritožbi 
še ni bilo odločeno. V enem primeru so tožilci predlagali odreditev pripora iz razloga po 1. točki 1. 
odstavka 201. člena ZKP, saj je bilo očitno, da se obdolženka skriva. Na podlagi zahteve za preiskavo, 
ki je bila vložena že v letu 2001, je sodišče na predlog tožilca v letu 2007 izdalo sklep o preiskavi brez 
zaslišanja obdolženca. Kot je že bilo opisano zgoraj je bila pri enem izmed tožilstev podana kazenska 
ovadba za kaznivo dejanje spravljanje v suženjsko razmerje po 387. členu KZ in prvotno za to kaznivo 
dejanje tudi vložena zahteva za preiskavo, vendar je tožilka po ponovni proučitvi spisa zahtevo za 
preiskavo spremenila in je obdolžencema očitala kaznivo dejanje trgovine z ljudmi po 2. v zvezi s 1. 
odstavkom 387. a člena KZ. Šlo je za nakup mladoletne deklice z lažnivo obljubo poroke. Pripeljana je 
bila v Slovenijo, kjer je bila v romski družini v suženjstvu podobnem razmerju, saj je morala opravljati 
vsa dela, pri tem pa jo je eden izmed družinskih članov vsakodnevno pretepal in ji ves čas govoril, da 
je njegova sužnja, bilo pa ji je omejeno tudi gibanje. Izrečene so ji bile tudi grožnje, da bodo v 
primeru njenega bega pobili njeno družino.  
 
Da sta kaznivi dejanji spravljanja v suženjsko razmerje po 387. členu KZ in zlorabe prostitucije po 185. 
členu KZ dejansko prepleteni, kot je bilo opozorjeno v uvodu, je prišlo jasno do izraza prav pri 
kazenski zadevi, ki je bila omenjena že v lanskem poročilu in je bila pravnomočno zaključena v letu 
poročanja. V letu 2006 je bila namreč v postopku, v katerem je bilo obravnavanih 7 obdolžencev, 
izdana sodba, s katero so bili 3 obdolženci obsojeni med drugim zaradi kaznivega dejanja spravljanja v 
suženjsko razmerje po 387. členu KZ, ob tem pa tudi za kaznivo dejanje zlorabe prostitucije po 1. 
odstavku 185. člena KZ in kaznivo dejanje prepovedanega prehoda čez državno mejo po 3. in 2. 
odstavku 311. člena KZ. Še 4 obdolženci pa so bili obsojeni za kaznivo dejanje zlorabe prostitucije po 
1. odstavku 185. člena KZ oziroma pomoči k temu kaznivemu dejanju. Konec leta 2007 pa je višje 
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sodišče izdalo sodbo, s katero je dva obtoženca zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo obtožbe za 
kazniva dejanja po 387. členu KZ. Glede na navedeno odločitev sodišča je bil pomoči k prej 
omenjenemu kaznivem dejanju oproščen tudi tretji obtoženec. Sodišče je izpostavilo predvsem, da 
okoliščine, v katerih so v Slovenijo prišle in nato živele oškodovanke, niso bile takšne, da bi lahko 
govorili o suženjskem oziroma njemu podobnem razmerju. Dva obtoženca sta bila pravnomočno 
obsojena zaradi kaznivih dejanj zlorabe prostitucije po 1. odstavku 185. člena KZ, druga dva pa zaradi 
kaznivega dejanja pomoči k temu kaznivemu dejanju.  
 
Poglavitna in skupna značilnost pri obravnavanju teh kaznivih dejanj je težavnost dokazovanja. Pri 
kaznivem dejanju trgovine z ljudmi se žrtve ponavadi ne počutijo viktimizirane in kaznivega dejanja ne 
prijavljajo, nemalokrat pa so od storilcev kaznivih dejanj tudi ustrahovane ali pa eksistenčno odvisne, 
zato jih s svojimi izpovedbami ne upajo obremeniti. Zato je pomembna ozaveščenost žrtev in 
prebivalstva ter uporaba prikritih preiskovalnih ukrepov. Vse navedeno se je pokazalo tudi v kazenski 
zadevi, ki jo je obravnavalo eno izmed tožilstev, kjer je bila v letu poročanja zoper dve osebi vložena 
obtožnica zaradi kaznivih dejanj trgovine z ljudmi po 1. in 2. odstavku 387. a člena KZ in zlorabe 
prostitucije po 1. odstavku 185. člena KZ. Žrtve (državljanke Moldavije in Kolumbije) so namreč v 
preiskavi zanikale kakršnokoli omejevanje prostosti s strani obdolženih ali siljenje v prostitucijo. 
Informacijo o kaznivem dejanju je podal reden gost nočnega lokala, ki je imel razmerje z eno izmed 
žrtev. V predkazenskem postopku sta bila uporabljena prikrita preiskovalna ukrepa tajnega delovanja 
in tajnega opazovanja in je bilo tako kljub zanikanju žrtev mogoče zbrati potrebne dokaze za vložitev 
obtožnice.  

8.23 Nedovoljeno prehajanje državne meje  

V letu 2007 so okrožna državna tožilstva zoper 261 oseb prejela ovadbe zaradi kaznivega dejanja 
prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 311. členu KZ, skupno z ovadbami, ki so bile 
kot nerešene prenesene iz leta 2006, pa so v tem obdobju obravnavala 361 ovadb. V primerjavi z 
letom 2006 navedene vrednosti predstavljajo upad novih ovadb za 40,9% oziroma skupno vseh 
obravnavanih zadev za 33,9%. 
 
Za tovrstna dejanja je značilno, da so praviloma izvršena v sostorilstvu. Število udeležencev je 
različno, je pa v primeru odkritem na območju koprskega tožilstva združba obsegala celo 26 oseb. 
Opaziti je, da se med storilci teh kaznivih dejanj pogosteje kot pri drugih kaznivih dejanjih pojavljajo 
tujci, predvsem državljani Hrvaške.  
 
Dejstvu, da so storilci v precej primerih tujci, ki bi s pobegom v matično državo lahko ovirali potek 
kazenskega postopka, gre pripisati višji odstotek odrejenih priporov v primerjavi z večino drugih 
kaznivih dejanj. Pripor v kazenskih postopkih zaradi teh kaznivih dejanj je bil odrejen zoper 38 oseb, 
kar predstavlja 14,6% vseh v letu 2007 ovadenih oseb za ta kazniva dejanja. Največkrat sta bila 
podana kot priporna razloga begosumnost (predvsem pri tujih storilcih) in ponovitvena nevarnost 
(predvsem pri storilcih povratnikih).  
 
Storilci tovrstnih kaznivih dejanj so praviloma moški, le v redkih primerih ženske, njihova starost pa se 
giblje v precejšnjem razponu, vse od 15 do 58 let. Izobrazba storilcev je nizka, saj imajo pretežno 
osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo, višja stopnja izobrazbe je redka. Živijo praviloma v slabših 
gmotnih razmerah, v precej primerih so nezaposleni, dejanja pa izvršujejo zaradi želje po hitrem 
zaslužku.  
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Glede odkrivanja in pregona storilcev teh dejanj velja, da je z običajnimi policijskimi metodami dela 
praviloma mogoče odkrivati le prevoznike tujcev po ozemlju Republike Slovenije. Za odkrivanje 
organiziranih skupin storilcev je treba praktično vedno uporabiti posebne preiskovalne ukrepe, kot so 
nadzor telekomunikacij s prisluškovanjem in snemanjem ter tajno opazovanje in sledenje. Posebej 
težavno je odkrivanje in pregon storilcev, ki so tovrstna kazniva dejanja izvršili kot člani hudodelskih 
združb. Poleg že omenjene neizogibne uporabe posebnih operativnih metod in tehnik, predstavlja 
dodatno težavo v teh primerih obsežnost takšnih zadev, ki pogosto obsega večje število storilcev in še 
večje število posamičnih dejanj, zaradi česar je obravnava tako obsežnih zadev logistično in 
organizacijsko zelo zahtevna. Prebežniki, ki so zasačeni pri takem prepovedanem prehodu meje, so 
praviloma lojalni storilcem in jih ob zaslišanjih redko obremenijo, saj njihovo ravnanje ocenjujejo kot 
pomoč ali pa se jih v določenih primerih bojijo.  
 
V zvezi z opisom kaznivega dejanja v KZ se pojavljajo težave z dokazovanjem, da tujci niso imeli 
dovoljenja za vstop oziroma bivanje v Republiki Sloveniji, na kar je že bilo opozorjeno v poročilu za 
leto 2006. Zaradi zasledovanja organizatorjev namreč ni vedno mogoče zaustaviti vsake manjše 
skupine tujcev, katerih državljanstvo tako ostaja neugotovljeno. Organizatorji izkoriščajo tudi pravno 
kvalifikacijo tega kaznivega dejanja, ki govori o »skupini tujcev« in zato prevoze organizirajo tako, da 
tujce čez mejo prevažajo posamično ali v paru. Predlog Kazenskega zakonika (KZ-1) predvideva 
določnejši opis tega dejanja, tako da izrecno določa, da je kaznivo tudi nezakonito spravljanje čez 
mejo ali ozemlje države skupine dveh tujcev, kar bo prispevalo k jasnosti same inkriminacije. 
  
Osebe, ki jih storilci na nezakonit način spravljajo preko državne meje in ozemlja so večinoma 
državljani držav z območja nekdanje Jugoslavije in Albanije, poleg njih pa so bili odkriti še državljani 
Turčije, Irana, Ukrajine, Moldavije, Kitajske in drugih držav. Poti ilegalnih prebežnikov so praktično v 
vseh primerih vnaprej organizirane, prav tako so prebežniki že pred odhodom na pot z organizatorji 
potovanja dogovorjeni o načinu in višini plačila. Tujci zasledujejo predvsem boljše življenje, ki ga 
pričakujejo v državah Zahodne Evrope kot so Avstrija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Francija in druge, 
v nekaj primerih pa so domačo državo prisiljeni zapustiti zaradi verskih ali rasnih razlogov.  
 
Delež obsodilnih sodb med izrečenimi sodbami (80,6%) je nekoliko nižji kot v letu 2006 (86,7%) in je 
približno na ravni iz leta 2005 (79,2%). Sodišča so za težja dejanja izrekala praviloma zaporne kazni, 
za lažja dejanja, ki so jih storili še nekaznovani storilci, pa praviloma pogojne obsodbe. Pri kaznivih 
dejanjih, ki so bila storjena iz koristoljubnosti, so sodišča poleg glavne kazni izrekala tudi denarne 
kazni, in sicer vse do višine 6.000 evrov. Poleg naštetega so se izrekali še varnostni ukrepi odvzema 
predmetov, odvzete so bile premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, tujci pa so bili tudi 
izgnani iz države.  

8.24 Orožje in eksplozivi  

V letu 2007 so okrožna državna tožilstva zoper 118 oseb prejela ovadbe zaradi kaznivega dejanja 
nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov po 310. členu KZ, skupaj z ovadbami, ki so 
bile kot nerešene prenesene iz leta 2006, pa so okrožna državna tožilstva obravnavala 163 ovadb. V 
primerjavi z letom poprej, ko je bilo za tovrstna kazniva dejanja obravnavanih skupno 156 oseb, 
predstavlja to porast v višini 4,5%.  
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Kot storilci tovrstnih kaznivih dejanj so se največkrat pojavljali moški, ki so dejanje izvršili samostojno. 
Podatki, zbrani po posameznih okrožnih državnih tožilstvih kažejo, da je bila tega kaznivega dejanja v 
obravnavanem obdobju ovadena le ena ženska. Najpogosteje zastopana starostna skupina storilcev je 
med 30. in 40. letom, v enem primeru pa je šlo tudi za 76 let starega storilca. Po izobrazbi gre za 
manj izobražene osebe, prevladujeta osnovnošolska in poklicna izobrazba.  
 
Prevladujoča oblika izvršitve kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov 
je še vedno nedovoljena hramba strelnega orožja oziroma streliva. Redkejši so primeri, ko so storilci 
orožje hranili zaradi prodaje ali ga prodajali. Izpostaviti gre primer odkritja dveh eksplozivnih naprav 
pri tujcu albanske narodnosti na mejnem prehodu Obrežje, ki sta bili s pritrjenimi magneti že 
pripravljeni za namestitev na karoserijo avtomobila. Zanimiv pa je še primer odkritja večje količine 
razstreliva, detonatorjev in vžigalnih vrvic, ki jih je storilec hranil pod posteljo v spalnici in bi zasežena 
količina zadostovala za 8 eksplozivnih naprav.  
 
Enako kot je bilo že opozorjeno v lanskem poročilu, ostaja problem razmejitve med kaznivim dejanjem 
in prekrškom, saj se zakonski znaki obeh v precejšnji meri prekrivajo.  
 
Delež neposredno vloženih obtožnic je bil v obravnavanem obdobju nekoliko nižji kot leto poprej in 
razmerje med vloženimi zahtevami za preiskavo ter neposrednimi obtožbami, ki je v letu 2006 znašalo 
1:1,5 znaša v letu 2007 1:1,1. Sodišča so izrekla skupno 93 sodb, kar je za 4,5% več kot leto poprej, 
ko je bilo izrečenih 89 sodb. Delež obsodilnih sodb je v letu 2007 manjši, saj znaša 80,6%, v letu 2006 
pa je znašal 89,6%. Med kazenskimi sankcijami tudi v letu 2007 prevladujejo pogojne obsodbe, kar 
gre pripisati dejstvu, da je glavnina teh kaznivih dejanj storjena v lažji obliki kot nedovoljena hramba 
orožja in, da storilci praviloma niso povratniki.  

8.25 Mladoletniško prestopništvo  

V letu 2007 se je nadaljevalo upadanje števila kazenskih ovadb zoper mladoletne storilce kaznivih 
dejanj. Okrožna državna tožilstva so jih namreč prejela zoper 2630 mladoletnikov (v letu 2006 zoper 
2787 in v letu 2005 zoper 2853 mladoletnikov).  
 
Še vedno so najpogostejša kazniva dejanja, ki jih izvršujejo mladoletne osebe, iz poglavja kaznivih 
dejanj zoper premoženje (predvsem tatvine, velike tatvine, ropi in izsiljevanja), sledijo pa kazniva 
dejanja zoper življenje in telo (zlasti lahke telesne poškodbe). Zlasti pri ropih in izsiljevanjih je šlo v 
mnogih primerih za dejanja v skupinah (vsaj dveh storilcev), storilci so bili moškega spola, 
oškodovanci približno enake starosti kot storilci, storilci pa so iztržili manjše vsote denarja ali mobitele. 
 
Povečalo se je število kaznivih dejanj ropa, saj je bilo v letu 2007 obravnavanih 113 storilcev, v letu 
pred tem pa 103. Ob upoštevanju nerešenih ovadb iz prejšnjega obdobja (26), je bila v 114 primerih 
zahtevana uvedba pripravljalnega postopka, po njegovi izpeljavi je bil v 8 primerih podan predlog za 
ustavitev postopka, v 35 primerih predlog za izrek vzgojnega ukrepa in kar v 6 primerih predlog za 
kaznovanje. Po odločitvi prvostopnega senata je bila v 3 primerih vložena pritožba in v vseh 3 je bilo 
tožilcu tudi ugodeno.  
 
Zoper 55 mladoletnikov so bile podane kazenske ovadbe zaradi kaznivega dejanja izsiljevanja, zoper 
17 pa za poskus tega kaznivega dejanja (v letu pred tem so bile podane ovadbe za kaznivo dejanje 
izsiljevanja zoper 71 mladoletnikov, zoper 25 pa za poskus tega kaznivega dejanja). Kljub temu pa se 



58 

je povečalo število predlogov za izrek vzgojnega ukrepa in predlogov za kaznovanje. Tako so bili 
predlogi za izrek vzgojnega ukrepa vloženi zoper 45 mladoletnikov, zoper 5 pa predlogi za kaznovanje 
(v letu pred tem zoper 2 mladoletnika). Zmanjšalo pa se je število predlogov za izrek vzgojnega 
ukrepa za poskus izsiljevanja. Tako so bili vloženi trije predlogi za izrek vzgojnega ukrepa in en 
predlog za kaznovanje (v letu pred tem 18 predlogov za izrek vzgojnega ukrepa in 2 predloga za 
kaznovanje). Vloženi sta bili 2 pritožbi in obema je bilo ugodeno.  
 
Zaradi kaznivih dejanj, ki so povezana z mamili, so tožilci prejeli ovadbe zoper 53 mladoletnikov, kar je 
manj kot leto prej (zoper 72 mladoletnikov). Vloženih je bilo 25 predlogov za izrek vzgojnega ukrepa 
in 10 predlogov za kaznovanje, kar pomeni povečanje, saj je bilo v letu pred tem vloženih le 21 
predlogov za izrek vzgojnega ukrepa in 4 predlogi za kaznovanje. En mladoletnik je bil v teh postopkih 
v priporu.  
 
V letu 2007 državna tožilstva niso obravnavala nobenega kaznivega dejanja umora ali poskusa umora, 
ki bi ga bil osumljen mladoletnik. Obravnaval pa se je en predlog za izrek vzgojnega ukrepa zaradi 
tovrstnega kaznivega dejanja iz minulega obdobja, sojenje se je tudi zaključilo.  
 
V minulem letu so tožilstva veliko pozornosti posvetila alternativnim metodam reševanja 
mladoletniških zadev, kar pomeni, da sta bila uporabljena instituta poravnavanja oziroma odloženega 
kazenskega pregona. Odloženi pregon je bil v obravnavanem obdobju uspešnejši od poravnavanja. V 
postopku odloženega pregona je državni tožilec mladoletnim storilcem nalagal različne naloge, 
predvsem pa opravo splošno koristnega dela. Praviloma so mladoletni storilci naloge izpolnili in so tako 
med drugim opravili za več tisoč ur splošno koristnega dela.  
 
Čeprav praviloma mladoletniki nimajo sredstev, da bi poravnali povzročeno škodo ali, da bi plačali 
določen znesek v dobrodelne namene, pa so tožilci v odloženem pregonu mladoletnikom nalogo 
povrniti škodo pogosteje naložili in mladoletniki so obveznost tudi izpolnili.  
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9 Vrhovno državno tožilstvo RS 

9.1 Uvodna pojasnila  

VDT RS ima pristojnosti v pritožbenem postopku in postopku z izrednimi pravnimi sredstvi. Zahteve za 
varstvo zakonitosti vlaga tudi na širšem kaznovalnem področju (v postopkih zaradi prekrškov) ter v 
civilnih in upravnih zadevah. 
 
Poseben pomen za uspešno delo nižjih tožilstev ima izvrševanje pristojnosti strokovnega nadzora v 
okviru Oddelka za državnotožilski strokovni nadzor, v katerega so vključeni vsi višji in vrhovni državni 
tožilci.  
 
Pri VDT RS deluje kot posebna organizacijska enota Skupina državnih tožilcev za pregon 
organiziranega kriminala, v Skupini pa Specializirani oddelek. Oba imata pristojnosti na področju 
pregona, pa tudi odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. 
 
Strokovno pomoč, izobraževanje in usposabljanje zagotavlja Strokovni center, informacijsko podporo 
poslovanja državnih tožilstev pa Pravnoinformacijski center, oba kot notranji organizacijski enoti VDT 
RS. 

9.2 Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega 

kriminala 

V letu 2007 je Skupina prejela kazenske ovadbe zoper 101 osebo in imela v delu (skupaj z ovadbami 
iz preteklih let) ovadbe zoper 143 oseb. Zoper 11 oseb so ovadbo zavrgli, zoper 26 oseb pa so ovadbo 
rešili na drug način.  
 
Zahtevali so dopolnitev ovadb zoper 47 oseb, predlagali preiskovalna dejanja zoper 23 oseb in 
zahtevali dopolnitev preiskovalnih dejanj zoper 70 oseb. 
 
V letu 2007 so vložili zahtevo za preiskavo zoper 30 oseb, zoper 25 oseb pa je vložena obtožba. 
 
Sodišča so pri obravnavi obtožb Skupine izrekla sodbe zoper 15 oseb, od tega 14 obsodilnih in 1 
zavrnilno. Pri Skupini je glede na zahtevne primere, ki jih obravnava, visok tudi odstotek zapornih 
kazni pri izrečenih obsodilnih sodbah. Sodišča so namreč zaporno kazen izrekla 13 osebam, eni pa 
denarna kazen. 
 
Od osebnih omejevalnih ukrepov je Skupina v letu 2007 predlagala pripor zoper 24 oseb, stvarne 
omejevalne ukrepe (npr. zaseg predmetov, začasno zavarovanje odvzema premoženjske koristi) je 
predlagala v 2 primerih, v 2 primerih pa je predlagala odvzem predmetov in premoženjske koristi. 
Preiskovalnih dejanj v dežurni službi so se tožilci Skupine udeležili v 10 primerih. 
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Skupina je v letu 2007 obravnavala največ kaznivih dejanj s področja klasičnega organiziranega 
kriminala. Bistveno pa se je povečalo število primerov zahtevnega gospodarskega kriminala, saj so 
državni tožilci Skupine zaradi zlorabe položaja ali pravic obravnavali 21 oseb.  
 
Zahtevnejši konkretni primeri, ki so jih obravnavali državni tožilci z okrožnih državnih tožilstev in 
Skupine, so opisani v poglavju o pregledu postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj. V tem 
poglavju pa so na kratko omenjeni še nekateri primeri v obravnavi skupine. 
 
Tako velja posebej izpostaviti pravnomočno sodbo zoper 5 oseb zaradi kaznivih dejanj povezanih z 
mamili (196. in 197. člen KZ), s katero so bile obsojencem izrečene zaporne kazni od 4 do 9 let zapora 
ter pravnomočno sodbo zoper 3 osebe zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali 
ozemlja države po 311. člen KZ, s katero so bile obsojencem izrečene zaporne kazni od 1 leta in pol 
do 3 let.  
 
Skupina je v letu 2007 nadaljevala delo v zahtevni gospodarski zadevi zoper 7 fizičnih in 5 pravnih 
oseb zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ, v kateri naj bi direktorji 
pravnih oseb s sklepanjem različnih navideznih pogodb za storitve, ki niso bile nikoli opravljene, 
pridobili veliko premoženjsko korist. Trenutno je v teku sodna preiskava. 
 
 V isti fazi postopka je tudi kazenska zadeva zoper nekdanjega direktorja javnega sklada, ki naj bi si z 
zlorabo položaja pri gospodarski dejavnosti poskušal pridobiti veliko premoženjsko korist. V zadevi je 
bil s strani Strokovnega centra pri VDT RS angažiran izvedenec gradbene stroke, ki je tožilcu nudil 
pomoč pri razjasnitvi strokovnih vprašanj.  
 
Med preostalimi zadevami je potrebno omeniti še dve zadevi, kjer je Skupina v predkazenskem 
postopku uspešno sodelovala z domačimi in tujimi organi pregona. V prvi zadevi je državni tožilec 
najprej usmerjal policijo pri izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov zoper slovenskega državljana, ki 
je nameraval v Turčijo prepeljati večjo količino anhidrid ocetne kisline, ki se uporablja za izdelavo 
heroina. Kasneje je tožilec zaprosil organe pregona več tujih držav, da nadaljujejo s prikritimi ukrepi 
tudi v njihovih državah. Celotno akcijo kontrolirane pošiljke je usmerjal tudi slovenski predstavnik-
časnik za zvezo pri SECI centru. Po končani akciji je bilo zaseženo nekaj manj kot 20.000 kg anhidrid 
ocetne kisline, iz katere bi bilo možno sintetizirati okoli 20 ton heroina. 6 osebam je bila odvzeta 
prostost in na sodišču vložena obtožnica. Tudi v drugi zadevi je bila vložena obtožnica in sicer zoper 
12 obdolžencev, ki naj bi kot člani združbe organizirali prevoz heroina iz Kosova preko Slovenije v 
ostale evropske države. Ker se je večina materialnih dokazov nahajala v tujini, je bilo preko slovenske 
predstavnice v Eurojustu vzpostavljeno sodelovanje med slovenskimi, italijanskimi in švicarskimi tožilci, 
na podlagi katerega so bili zelo hitro pridobljeni omenjeni dokazi. 
 
V letu 2007 je Skupina vložila pritožbe v postopkih zoper 25 oseb, od tega v 22 primerih zaradi 
izrečene kazni, v 3 primerih pa zaradi premoženjske koristi. Ugodeno je bilo 1 pritožbi, kar kaže na 
blago kaznovalno politiko slovenskih sodišč, v primerjavi z drugimi evropskimi sodišči. 
 
Člani Skupine pri delu uspešno sodelujejo z domačimi organi (policija, Ministrstvo za pravosodje RS, 
Urad za preprečevanje pranja denarja, Komisija za preprečevanje korupcije) in tujimi organizacijami 
(Eurojust, Europol, OLAF, SECI center) in se udeležujejo domačih in tujih izobraževanj. 
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9.2.1 Specializirani oddelek 

Novoustanovljeni Specializirani oddelek za odkrivanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanj, ki jih 
storijo policisti in druge uradne osebe s pooblastili policije v predkazenskem postopku, je v letu 2007 
deloval le zadnja dva meseca. V tem času je prijel 91 zadev zoper 165 osumljencev. Med njimi je bilo 
126 znanih in 39 neznanih storilcev. Vsi so bili zaposleni v policiji, torej je šlo za policiste oziroma 
kriminaliste.  
 
Približno 2/3 zadev je bilo v zvezi z opravljanjem nalog in izvajanji policijskih pooblastil, v 1/3 zadev pa 
je šlo za dogodke, ki niso povezani z opravljenem dela v policiji. Največ zadev, in sicer 30 je bilo iz 
območja Policijske uprave Ljubljana in 16 iz območja Policijske uprave Maribor. Na največji policijski 
upravi v Sloveniji tako odpade 46 zadev oziroma 50,6 % celotnega pripada. Z 9 ali manj zadevami 
sledijo Policijske uprave Koper, Kranj in Celje.  
 
Najpogosteje obravnavno je bilo kaznivo dejanje kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega 
položaja ali uradnih pravic po 270. členu KZ (29 zadev, kar je 32 % celotnega pripada). S po 7 
zadevami sledita kaznivo dejanje nevestnega dela v službi po 262. členu KZ in kaznivo dejanje 
goljufije 217. členu KZ in s 5 zadevami kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic 
po 261. členu KZ. Med ostalimi kaznivimi dejanji so tudi poneverba v službi, ponareditev uradne 
listine, jemanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje, grdo ravnanje, nasilništvo 
in ogrožanje varnosti.  
 
Do 31.12.2007 niso bila zoper nobenega od osumljencev predlagana posamezna preiskovalna dejanja, 
zahtevana preiskava, vložen obtožni predlog ali obtožnica. Tako v tem obdobju tudi ni bil vložen 
noben predlog osebnih omejevalnih ukrepov (kot na primer pripor ali hišni pripor) in ni bilo uporabe 
prikritih preiskovalnih ukrepov.  
 
Do konca leta 2007 je bilo zaključenih 5 zadev z izdajo sklepa o zavrženju ovadbe, torej vse brez 
odločitve za kazenski pregon. Nerešenih, odprtih zadev pa je ostalo 86 in se njihovo obravnavanje 
nadaljuje v letu 2008.  

9.3 Vlaganje pritožb in sodelovanje v pritožbenih 

postopkih  

VDT RS v pritožbenem postopku zavzema svoja stališča do vloženih rednih pravnih sredstev in 
sodiščem posreduje svoje predloge glede pritožb zoper sodbe in sklepe sodišča prve stopnje (377. in 
445. člen ZKP). Vrhovni in višji državni tožilci so v letu 2007 te svoje pristojnosti izvrševali v okviru 
pritožbenega oddelka VDT RS na sedežu v Ljubljani ter na zunanjih oddelkih v Mariboru, Celju in 
Kopru.  
 
V skladu z letnim razporedom dela VDT RS za leto 2007, so vrhovni in višji državni tožilci pritožbenega 
oddelka sodelovali tudi kot nadzorniki v oddelku za državnotožilski strokovni nadzor in kot predavatelji 
pri izobraževanju državnih tožilcev. 
 
Pritožbeni oddelek je v letu 2007 prejel 3274 zadev (6% manj kot lani) zoper 3947 obdolžencev (2% 
manj kot lani). Največje število zadev so prejeli državni tožilci pritožbenega oddelka na sedežu VDT RS 
v Ljubljani, in sicer 1256 zadev (lani 1460) zoper 1520 obdolžencev (lani 1676). Temu sledijo Zunanji 
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oddelek v Mariboru s 1105 zadevami (lani 1065) zoper 1269 obdolžencev (lani 1223), Zunanji oddelek 
v Kopru s 469 zadevami (lani 526) zoper 608 obdolžencev (lani 627) in Zunanji oddelek v Celju s 444 
zadevami (lani 437) zoper 550 obdolžencev (lani 506). 
 
Glede na preteklo obdobje je nekoliko zraslo število prejetih zadev v postopkih zoper mladoletnike (s 
35 na 39) in število mladoletnih obdolžencev v teh zadevah (s 40 na 46). 
 
Število pritožb v zadevah, v katerih so bili obdolženci v času trajanja kazenskega postopka v priporu, 
pa je glede na leto 2006 nekoliko upadlo (s 696 na 647 zadev ter s 767 na 742 obdolžencev). Tudi v 
letu 2007 so večino pritožb (726) vložili obdolženci, manjši del pa državni tožilci (13). 
 
Državni tožilci pritožbenega oddelka so se v letu poročanja udeležili 321 pritožbenih sej, od tega je v 
20 primerih šlo za priporno zadevo. 
 
V letu 2007 so državni tožilci vložili pritožbe v 823 zadevah zoper 1098 polnoletnih obdolžencev. V 
istem obdobju je vložilo pritožbe tudi 2532 polnoletnih obdolžencev in 48 oškodovancev. V 344 
primerih je državni tožilec vložil pritožbo zaradi kazenske sankcije, v 754 primerih pa iz drugih razlogov 
(bistvene kršitve določb kazenskega postopka, kršitve kazenskega zakona in zmotne ali nepopolne 
ugotovitve dejanskega stanja).  
 
V postopkih zoper mladoletne obdolžence je bilo v letu 2007 s strani državnih tožilcev vloženih 39 
pritožb, v 15 primerih zaradi kazenske sankcije, v 34 pa zaradi drugih razlogov. Tako kot pri 
polnoletnih storilcih, so tudi pri mladoletnih bile posamezne pritožbe vložene iz več razlogov. 
 
Pritožbene navedbe 30 pritožb državnih tožilcev niso vzdržale strokovne presoje pritožbenega oddelka, 
zaradi česar so jih umaknili. S tako odločitvijo je bil skladno z 2. odstavkom 85. člena 
Državnotožilskega reda preko svojega vodje vedno seznanjen tudi državni tožilec, ki je pritožbo vložil.  
 
V 50 kazenskih zadevah so bile ugotovljene strokovne napake, na katere so tožilci pritožbenega 
oddelka opozorili okrožne državne tožilce z evidenčnimi listi. 
 
Pri odločanju o pritožbah državnih tožilcev sodišče ni ugodilo pritožbam zoper 326 obdolžencev, 
ugodilo pa je pritožbam zoper 273 obdolžencev. O pritožbah zoper 506 obdolžencev sodišče še ni 
odločilo. 
 
V letu poročanja so po izvedenem pritožbenem postopku postale pravnomočne sodbe, s katerimi so 
bile trem storilcem izrečene kazni 30 let zapora. V vseh primerih so bili storilci spoznani za krive 
najtežjih kaznivih dejanj in sicer umora po 2. v zvezi s 1. odstavkom 127. člena KZ in poskusa 
kaznivega dejanja umora po 1. odstavku 127. člena KZ, eden izmed njih pa treh kaznivih dejanj umora 
in poskusa kaznivega dejanja umora.  
 
Pravnomočni sta postali tudi kazni 15 let zapora, izrečeni storilcema za kaznivi dejanji poskusa 
kaznivega dejanja umora po 127. členu KZ v zvezi s 22. členom KZ ter neupravičene proizvodnje in 
prometa z mamili po 1. odstavku 196. člena KZ. 
 
Visoke zaporne kazni 5 in več let so bile v letu poročanja pravnomočno izrečene več kot 30 storilcem 
kaznivih dejanj z elementi nasilja, kot so ropi, hude telesne poškodbe, izsiljevanja in spolno nasilje.  
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9.4 Izredna pravna sredstva na kazenskem področju  

9.4.1 Uvodna pojasnila  

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

• predlogi k pritožbam zoper sodbo sodišča druge stopnje (377. in 398. člen ZKP); 
• zahteve za varstvo zakonitosti (420. in 423. člen ZKP); 
• odgovori na zahteve za varstvo zakonitosti (423. člen ZKP); 
• predlogi k zahtevam za izredno omilitev kazni (419. člen ZKP); 
• zahteve za varstvo zakonitosti v postopkih o prekrških (169. člen Zakona o prekrških, v 

nadaljevanju: ZP-1, Uradni list RS, št. 7/03 s spremembami in dopolnitvami) 
 

Poleg navedenih obravnava kazenski oddelek VDT RS tudi tiste kazenske zadeve, v katerih reševanje 
zadeve ali opravilo iz pristojnosti nižjega državnega tožilca prevzame državni tožilec s položajem VDT 
RS (66. člen ZDT).  
 

Vrhovni državni tožilci obravnavajo tudi druge zadeve, če so vložene, poslane v odločitev ali dodeljene 
kazenskemu oddelku.  
 
Kazenski oddelek sodeluje v skladu s programom dela tudi v zadevah državnotožilske uprave in 
samouprave, državnotožilskega nadzora in usmerjanja, mednarodnih dejavnosti, strokovne pomoči in 
izpopolnjevanja državnih tožilcev ter z drugimi organi in organizacijami, predvsem v zakonodajnih 
postopkih in v postopkih usklajevanja s policijo, davčno in carinsko upravo, inšpekcijami in drugimi 
organi odkrivanja kaznivih dejanj.  
 
Opravljeno delo vrhovnih državnih tožilec kazenskega oddelka na navedenih področjih je razvidno iz 
ustreznih poglavij letnega poročila za VDT RS. 
 
Pregled celotnega opravljenega dela pokaže, da je kazenski oddelek VDT RS v preteklem letu po 
vpisnikih prejel v delo 1439, skupaj z zadevami iz prejšnjih let pa obravnaval 1492 kazenskih zadev. 
Primerjava s prejšnjimi leti pokaže, da se je pripad novih zadev glede na leto 2006 povečal za 14 %, 
glede na leto 2005 pa za 32 %. Da gre za trajni trend povečanja števila zadev izhaja iz primerjave z 
letom 1999, ki izkazuje indeks 258.  
 
Delo z izrednimi pravnimi sredstvi je prikazano in opisano posebej. Od ostalih nalog je potrebno 
izpostaviti predvsem usklajevanje državnotožilske prakse. Za razjasnitev spornih vprašanj, ki jih 
posredujejo posamezna tožilstva, policija ali drugi organi odkrivanja, so vrhovni državni tožilci oddelka 
pripravili 50 pisnih pravnih mnenj, v velikem številu primerov pa omogočili nižjim tožilcem tudi 
dodatna posvetovanja zaradi razreševanja strokovne problematike pri njihovem delu. Sodelovanje v 
zakonodajnih postopkih in pri pripravi internih pravnih aktov obsega 23 vpisov različnih dejavnosti 
oddelka od neposredne priprave osnutkov in predlogov, do posredovanja pobud, pripomb in mnenj k 
prejetim gradivom. 
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Poleg tega sta bila pripravljena in objavljena dva pregleda sprejetih strokovnih pravnih mnenj in dva 
pregleda sodne prakse najvišjih sodišč s povzetki odločb, ki so posebej pomembne za delo tožilcev.  
 
Tožilci kazenskega oddelka so sodelovali pri vseh izobraževalnih oblikah izvedenih v lanskem letu na 
tožilstvu, s svojimi predavanji in prispevki pa tudi na širših posvetih in seminarjih s kazenskega in 
prekrškovnega področja ter v strokovni pravni publicistiki. 
 
Vse delo je bilo opravljeno z zmanjšanim številom tožilcev in tožilskega osebja na oddelku, kar je 
nesorazmerno povečalo obremenitve, zlasti ob koncu leta. Tako stanje narekuje čimprejšnje 
povečanje kadrovske zasedbe na oddelku. 

9.4.2 Izredna pravna sredstva  

a) Zahteve za varstvo zakonitosti v kazenskem postopku  
 

VDT RS je v letu 2007 prejelo v kazenskih zadevah 80 pobud za vložitev zahteve za varstvo 
zakonitosti. Skupaj z nerešenimi pobudami iz preteklih let je obravnavalo 92 pobud in na njihovi 
podlagi vložilo 26 zahtev za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče RS. Vrhovni državni tožilci so 
zavrnili 50 pobud, ker so ocenili, da ni zakonskih pogojev za vložitev omenjenega pravnega sredstva. 
Sprejetih je tako bilo 34% vloženih pobud, kar v primerjavi s prejšnjimi leti (24 % v letu 2006, 33 % v 
letu 2005 in 20 % v prejšnjih letih) kaže, da je delež uspešnih pobud v daljšem obdobju bistveno 
nespremenjen. Ob koncu leta 2007 je ostalo nerešenih še 16 pobud v zadevah, v katerih vrhovni 
državni tožilci še niso prejeli spisov od okrajnih oz. okrožnih sodišč, zato o pobudah niso mogli odločiti.  
 
Največ pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti, prejetih v letu 2007, so podali obsojenci, 
njihovi bližnji sorodniki in zagovorniki in sicer 44 pobud (55%). Okrožna državna tožilstva so podala 26 
pobud (32,5%), višji in vrhovni državni tožilci pa so podali 10 pobud (12,5%).  
 
Od zahtev za varstvo zakonitosti vloženih v letu 2007, je bila ena vložena zoper sodbo, izdano v 
povojnem obdobju, po takrat veljavnih zakonih. Zaradi obsodb iz novejšega obdobja za kazniva 
dejanja po sedaj veljavnih zakonih je bilo vloženih 25 zahtev. Od 26 zahtev vloženih v letu 2007 je 
Vrhovno sodišče RS ugodilo 9 vloženim zahtevam za varstvo zakonitosti, 2 zahtevi je zavrnilo kot 
neutemeljeni, o 15 vloženih zahtevah pa v letu 2007 še ni odločilo. 
 
Vrhovno sodišče RS je do 31.12.2007 odločilo tudi o zahtevah za varstvo zakonitosti vloženih v 
prejšnjih letih. Tako je ugodilo 10 zahtevam za varstvo zakonitosti iz preteklega obdobja, 2 zahtevi je 
zavrnilo kot neutemeljeni, o 2 zahtevah iz prejšnjih let pa še ni odločalo. Uspeh vloženih zahtev, o 
katerih je bilo odločeno v letu 2007, glede na izid postopka je torej 83 %, kar je oceniti kot dokaz 
vestne presoje in dobre priprave zahtev. 
 
Funkcija vrhovnih državnih tožilcev v zvezi z vlaganjem zahtev za varstvo zakonitosti je dodatno 
pomembna tudi zaradi tega, ker prispeva k oblikovanju državnotožilske in sodne prakse. Zato so 
zadeve največkrat vložene v primerih, ko predvsem novejša uveljavljena zakonodaja ni povsem jasna 
in je zato sodba Vrhovnega sodišča RS v zvezi z zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo vloži vrhovni 
državni tožilec, napotilo za bodočo uporabo predpisa v enakih oz. smiselno enakih primerih.  
 
Na kazenskem področju so zahteve bile največkrat vložene zaradi kršitve materialnega kazenskega 
zakona, predvsem z namenom razjasnitve načina opredelitve sestavin (znakov) kaznivega dejanja v 
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povezavi z opisom v tožilskem aktu. Na tej podlagi se je potreba po vložitvi zahteve največkrat 
pokazala pri kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, v zvezi s krivimi listinami, telesnimi poškodbami in 
nedovoljenimi prehodi čez državno mejo. V večjem številu primerov je VDT RS uspelo z zahtevami na 
ugotovitev kršitve zakona v sodbah višjih sodišč, s katerimi so bili obdolženci pravnomočno oproščeni 
zaradi domnevno nepopolnih opisov kaznivih dejanj. Izidi postopkov s tem niso mogli biti spremenjeni, 
dosežene pa so bile ugotovitvene odločbe o pravilni opredelitvi znakov kaznivega dejanja v tožilskih 
aktih, ki so pomembne za nadaljnje tožilsko delo.  
 
Posebna pozornost je bila pri vlaganju zahtev tudi v tem letu namenjena področjem, kjer se kazenska 
sodna praksa še vedno oblikuje, glede na spremenjen obseg kazenskopravnega varstva ali 
spremenjene pojavne oblike kriminalitete.  
 
b) Odgovori in predlogi na zahteve za varstvo zakonitosti in za izredno omilitev kazni  
 

Od Vrhovnega sodišča RS je kazenski oddelek prejel v odgovor tudi 475 zahtev za varstvo zakonitosti, 
ki so jih podali obsojenci, njihovi zagovorniki, obsojenčevi svojci ali pooblaščenci. Na vse vložene 
zahteve so vrhovni državni tožilci odgovorili tako, da so predstavili stališče do pravnih vprašanj ter 
utemeljenosti ali neutemeljenosti zahtev in podali svoje predloge za odločitev.  
 
Vrhovni državni tožilci kazenskega oddelka so podali tudi 138 predlogov o vloženih zahtevah za 
izredno omilitev kazni obsojencem.  
 
c) Zahteve za varstvo zakonitosti v postopku zaradi prekrška  
 

Vrhovni državni tožilci so v letu 2007 obravnavali tudi 394 pobud za varstvo zakonitosti zoper odločbo 
o prekrških. Število pobud se je v primerjavi z letom 2006 povečalo za 
 37 %, v primerjavi z letom 2005 pa kar za 144 %.  
 
Na Vrhovno sodišče RS je bilo vloženih 83 zahtev za varstvo zakonitosti, kar pomeni, da je tožilstvo 
sprejelo 20,3 % vloženih pobud (v letu 2006 11,1 %). Do konca leta 2007 je Vrhovno sodišče RS 
ugodilo 18 zahtevam za varstvo zakonitosti, vloženih v letu 2007 in v prejšnjih letih. Zavrnilo je 21 
zahtev, ni pa še odločilo o 78 vloženih zahtevah za varstvo zakonitosti zoper odločbe o prekrških, 
vloženih v letu 2007 in v prejšnjih letih. Ne glede na odločitve Vrhovnega sodišča RS (46 % ugodenih 
zahtev) je bilo delo na tem področju uspešno. Namreč, tudi v primeru zavrnjenih zahtev je bil dosežen 
namen, da se oblikuje enotna sodna praksa na podlagi končne odločitve najvišjega sodišča. Pri oceni 
uspešnosti vloženih zahtev je treba upoštevati, da so tožilci na oddelku bistveno povečali število 
vloženih zahtev in se zanje odločali tudi v »mejnih primerih« oziroma v primerih, ko je bila sodna 
praksa nižjih sodišč različna, pa je zato bilo potrebno pravilno uporabo zakona preveriti pri Vrhovnem 
sodišču RS, ne glede na vrsto pričakovane odločitve. Tudi v primeru, ko je bila zahteva zavrnjena, se 
je vrhovno sodišče opredelilo do zakonitosti izpodbijane pravnomočne odločbe, s tem pa je bilo 
zagotovljeno, da na taki odločitvi lahko temelji tudi bodoča sodna praksa. Kazenski oddelek tudi stalno 
spremlja in evidentira odločitve Vrhovnega sodišča RS, tako da bo na tej podlagi lahko oblikoval 
pregled ustaljene prakse v prekrškovnih zadevah. 
 
Na področju prekrškov je bila posebna pozornost namenjena predvsem uporabi ZP-1 in Zakona o 
varnosti cestnega prometa (ZVCP-1, Uradni list RS, št. 83/04) in njihovih pogostih sprememb in 
dopolnitev. Tako kot doslej, je največkrat šlo za zahteve v zvezi z razmejitvijo pristojnosti med 
prekrškovnimi organi in sodišči, za dopustnost in obseg uporabe pravnih sredstev v postopku o 
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prekrških, glede izrečenega števila kazenskih točk in zaradi kršitve pravice do izjave ali drugih 
bistvenih kršitev postopka. 

9.5 Civilne in upravne državnotožilske pristojnosti 

9.5.1 Uvodna pojasnila 

Pravne podlage za delo državnega tožilstva na civilnem in upravnem področju vsebuje splošno 
pooblastilo v tretjem odstavku 2. člena in 9. členu ZDT, po katerem je državni tožilec upravičen v 
civilnih in drugih sodnih postopkih ter v upravnih postopkih vlagati procesne akte in druga pravna 
sredstva, če tako določa zakon.  
 
Ključna pristojnost VDT RS v civilnih zadevah je vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti (v 
nadaljevanju: zahteva) zoper pravnomočne sodne odločbe, izdane na prvi in drugi stopnji, v skladu z 
določili od 385. člena do 391. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP, Uradni list RS, 
št. 26/99 s spremembami in dopolnitvami). Na podlagi določb, ki napotijo na uporabo ZPP, je VDT RS 
pristojno vložiti zahtevo tudi zoper pravnomočne sodne odločbe, izdane v postopku izvršbe in 
zavarovanja, v postopku prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, v nepravdnem postopku in vseh 
drugih postopkih, ki tečejo po pravilih nepravdnega postopka in sicer: v zapuščinskem postopku, 
zemljiškoknjižnem postopku, postopku za vpis v sodni register, postopkih po Zakonu o gospodarskih 
družbah (v nadaljevanju: ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami) ter 
postopkih po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju: ZZZDR, Uradni list SRS, 
št. 15/76 s spremembami in dopolnitvami) glede razmerij med starši in otroci. 
 
V civilnem postopku je zahteva izredno pravno sredstvo, ki jo lahko vloži VDT RS, revizija pa je 
izredno pravno sredstvo stranke v postopku. Bistvena razlika, poleg upravičenega vlagatelja, je v tem, 
da je revizija dopustna le zoper sodno odločbo, izdano na drugi stopnji, s katero je bil postopek 
pravnomočno končan. V premoženjskih sporih je dopustnost revizije odvisna od vrednosti spornega 
predmeta in je le v izrecno naštetih primerih vselej dovoljena. Poleg tega je revizija dopustna v 
pravdnem postopku, v ostalih postopkih pa praviloma ni dovoljena. Na mnogih pomembnih področjih, 
kot so izvršilni postopek, postopek prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, zemljiškoknjižni postopek, 
zapuščinski postopek, zadeve sodnega registra in večina drugih nepravdnih postopkov, je zato zahteva 
edini način, da Vrhovno sodišče RS odloča v teh zadevah in s tem skrbi za pravno varnost, razvija 
pravo ter enoti sodno prakso.  
 
Zahteva je izredno pravno sredstvo v javnem interesu. Ali je ta podan, presojajo vrhovni državni tožilci 
v vsakem konkretnem primeru posebej. Kriteriji za presojo so po uveljavljeni praksi VDT RS predvsem: 
neenotna sodna praksa na različnih višjih sodiščih ter med senati istega višjega sodišča, pridobitev 
stališča Vrhovnega sodišča RS glede uporabe zakonskih določb, pravnih vprašanj in institutov, kjer 
tega stališča še ni in primeri grobih kršitev zakona, ko ima odločitev zelo hude posledice za eno ali 
drugo stranko. Po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču 
(ZUstS-A, Uradni list RS, št. 51/07), ki oži dopustnost ustavne pritožbe, se večja pozornost posveča 
tudi odločitvam sodišč, ki odstopajo od ustaljene sodne prakse. Odločitve Vrhovnega sodišča RS v 
zvezi z zahtevami za varstvo zakonitosti so zato pomemben sestavni del sodne prakse.  
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9.5.2 Pripad in reševanje zadev 

Odločanje o pobudah za vložitev zahteve je vezano na zakonske roke, ki so kratki, največ tri mesece, 
odkar je odločbo prejela stranka, oziroma v revizijskih postopkih 30 dni od dneva, ko je bila revizija 
prve stranke vročena VDT RS. Roki so prekluzivni. To zahteva takojšnje obravnavanje in odločanje v 
zadevah. Oddelek zato zaostankov nima. Zadeve, ki so prenesene iz prejšnjega leta, so bile prejete 
praviloma v zadnjih mesecih tega leta. Iz leta 2006 v leto 2007 je bilo prenesenih 57 pobud, ki niso 
upoštevane v številu zadev, prejetih v letu 2007. 
 
V letu 2007 je civilno upravni oddelek prejel skupaj 2334 zadev (v letu 2006 – 2271 zadev). 2308 
zadev je bilo iz civilnega področja (v letu 2006 – 2219 zadev), od tega 508 pobud za vložitev zahteve 
(v letu 2006 – 540 pobud), 1768 revizij (v letu 2006 – 1654 revizij) in 32 vlog (v letu 2006 – 25 vlog). 
 
Skupaj z nerešenimi pobudami iz preteklega leta je bilo obravnavanih 565 pobud. Zahteva je bila 
vložena v 51 zadevah (v letu 2006 v 28 zadevah). Vrhovno sodišče RS je v letu 2007 odločilo v 36 
zadevah. Ugodilo je 25 zahtevam, 11 pa zavrnilo kot neutemeljene. Pred Vrhovnim sodiščem RS ostaja 
nerešenih 73 zadev na podlagi zahtev, ki so bile vložene v obdobju od 2005 do 31.12.2007. 

9.5.3 Vsebinske usmeritve pri vlaganju zahtev za varstvo zakonitosti 

VDT RS z vlaganjem zahtev ne zasleduje interesa strank v civilnem postopku, temveč javni interes 
zagotovitve končnega preizkusa zadev, ki so pomembne za zagotavljanje pravne varnosti, razvoja 
prava in enotenja sodne prakse na Vrhovnem sodišču RS. Vsebinske usmeritve so zato naravnane na 
pomembnost pravnega problema in ne na uspeh v postopku. 
  
V letu 2007 se je tako VDT RS odzvalo na številna vprašanja v zvezi z zakonskimi zamudnimi obrestmi 
kot posledice nove ureditve v Obligacijskem zakoniku (OZ, Uradni list RS št. 83/01), kateremu so 
sledile ustavne odločbe in nato še spremembe in dopolnitve zakonika (v nadaljevanju: OZ-A, Uradni 
list RS št. 40/07) brez prehodnih in končnih določb. V zvezi s številnimi odprtimi vprašanji, na katere 
so opozarjali pobudniki in strokovna javnost v pravni periodiki, smo vložili sedem zahtev za varstvo 
zakonitosti (vprašanje nadaljnjega teka zakonskih zamudnih obresti z uveljavitvijo OZ-A v primeru, da 
je dolžnik še vedno v zamudi s plačilom glavne terjatve; vprašanje ali je za ugotovitev, kdaj so obresti 
dosegle glavnico, potrebno upoštevati nominalno ali valorizirano glavnico itd.). Šteli smo za koristno in 
potrebno, da pride čim prej do precedenčne odločitve Vrhovnega sodišča RS, saj gre za vprašanja, s 
katerimi se udeleženci obligacijskih razmerjih v sodnih in izvensodnih postopkih dnevno srečujejo in je 
odločitev pomembna za zagotavljanje pravne varnosti. V zvezi s postopkom vpisa prenosa delnic 
manjšinskih delničarjev je bilo zaradi pridobitve stališča izpostavljeno vprašanje o tem, kaj mora 
sodišče presojati za ugotovitev, ali prevladuje interes za hitro odločitev o vpisu sklepa o prenosu delnic 
na glavnega delničarja po četrtem in petem odstavku 590. člena v zvezi z drugim odstavkom 387. 
člena ZGD-1. Izpostavljeno je bilo vprašanje učinkov neizbrisane hipoteke v primeru prenehanja 
zavarovane terjatve na izvršilni postopek; vprašanje ali je mogoče družbenikom družbe, ki je 
prenehala v postopku redne likvidacije, glede premoženja, ki se pojavi pozneje kot rezultat uspešno 
zaključenih sodnih postopkov, priznati položaj pravnih naslednikov; vprašanje teka zastaralnih rokov 
za zahtevke iz naslova neupravičene obogatitve v zvezi z vlaganji najemnika v nepremičnino; 
vprašanje ali je pogodbena izključitev družbenika nedovoljena takrat, kadar pogodba, poleg ostalih 
pogojev, ne določa posledic izključitve; vprašanje pravilne odmere nagrade stečajnim upraviteljem v 
primeru imenovanja drugega upravitelja ter vprašanje pravilne in ustavno skladne razlage instituta 
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odloga izvršbe po drugem odstavku 71. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, Uradni list RS, št. 
51/98 s spremembami in dopolnitvami). 
 
Med pomembnejšimi odločitvami Vrhovnega sodišča RS na podlagi vloženih zahtev za varstvo 
zakonitosti izpostavljamo odločitev, da gre v primeru sklenjene poravnave o neveljavnosti priznanja 
očetovstva za nedovoljeno procesno razpolaganje strank, ki je v nasprotju s prisilnim predpisom 
tretjega odstavka 20. člena Zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 37/2003 s spremembami 
in dopolnitvami) in sodišče take poravnave ne sme odobriti; opredelitev do vprašanja, kdaj ravnanje 
policije pri pridobivanju podatkov o telefonskih klicih predstavlja poseg v komunikacijsko zasebnost in 
v svobodo izražanja v povezavi z novinarskim poklicem; opredelitev časa, ki je odločilen za presojo 
razmerja med vrednostjo aktive in pasive zapustnikovega premoženja v povezavi z odgovornostjo 
dedičev za zapustnikove dolgove ter opredelitev do instituta zavarovanja davčnega dolga z vknjižbo 
zastavne pravice na dolžnikovi nepremičnini.  
 
V zaključku navajamo še druge pristojnosti državnega tožilstva na civilnem in upravnem področju, ki 
so določene v posameznih zakonih. V skladu z drugim odstavkom 36. člena ZZZDR sme državni tožilec 
vložiti tožbo za razveljavitev zakonske zveze v primerih, ko je bila zakonska zveza sklenjena v 
nasprotju s prisilnimi določbami tega zakona. Po 41. členu Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list RS, 
št. 61/06) je v primerih, ko oceni, da društvo izvaja prepovedano dejavnost iz 3. člena zakona, pri 
Upravnem sodišču RS pristojen vložiti tožbo za prepoved delovanja društva. Enako pristojnost ima tudi 
na podlagi določbe tretjega odstavka 12. člena Zakona o verski svobodi (ZVS, Uradni list RS, št. 
14/07) kadar oceni, da cerkev ali druga verska skupnost izvaja prepovedano dejavnost po prvem 
odstavku 12. člena ZVS. Po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št 80/99 s 
spremembami in dopolnitvami) je upravičen v posebej določenih primerih vložiti pritožbo zoper 
odločbo, 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). Na 
podlagi tretjega odstavka 11. člena Zakona o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza, Uradni list RS, št. 
9/99) sme v javnem interesu v upravnem sporu vložiti tožbo zoper odločbo Ministrstva za pravosodje 
RS o ugotovitvi vzajemnosti tujih državljanov, ki vlagajo vloge za pridobitev lastninske pravice na 
nepremičninah na ozemlju Republike Slovenije. V letu 2007 je imel državni tožilec pristojnosti še na 
podlagi Zakona o brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju: ZBPP, Uradni list RS, št. 48/01 s 
spremembami in dopolnitvami– 34 člen v zvezi z 38. členom) in na podlagi Zakona o matičnih knjigah 
(v nadaljevanju: ZMK, Uradni list SRS, št. 16/74 s spremembami in dopolnitvami– 19a do 19b člen). V 
letu 2007 novih pobud po ZMK nismo prejeli, po ZBPP so nam sodišča vročila 5253 odločb, po ZUVza 
pa nam je Ministrstvo za pravosodje RS vročilo 41 odločb. 

9.6 Državnotožilski nadzor in usmerjanje 

9.6.1 Uvodna pojasnila  

Oddelek za državnotožilski strokovni nadzor VDT RS je na podlagi določb ZDT in DTR tudi v letu 2007 
nadaljeval z izvajanjem državnotožilskega strokovnega nadzora nad delom okrožnih in višjih državnih 
tožilcev na okrožnih državnih tožilstvih in v Skupini. S splošnimi, delnimi in posameznimi 
nadzorstvenimi pregledi je ugotavljal zakonitost, strokovno pravilnost in pravočasnost postopanja 
državnih tožilcev v kazenskih zadevah ter z napotili poskušal vplivati na odpravo ugotovljenih 



69 

pomanjkljivosti in izboljšanje tožilskega dela v prihodnje, tožilsko prakso, ki se je ob pregledih izkazala 
kot dobra, pa prenašal na ostale državne tožilce. 
 
Poleg vodje oddelka so bili po letnem razporedu v oddelek vključeni vsi višji državni tožilci (13 višjih 
državnih tožilcev) in vrhovni državni tožilci, ki se ukvarjajo s kazenskopravnim področjem (7 vrhovnih 
državnih tožilcev), vrhovna državna tožilca, ki se ukvarjata s civilnim in upravnim področjem, pa sta po 
pooblastilu generalne državne tožilke RS z oddelkom sodelovala pri izvedbi nadzora državnotožilske 
uprave preglednih državnih tožilstev.  

9.6.2 Splošni nadzorstveni pregledi 

V letu 2007 je Oddelek za državnotožilski strokovni nadzor zaključil splošni nadzorstveni pregled 
Okrožnega državnega tožilstva v Krškem, ki je bil v času prejšnjega letnega poročila v fazi ugovornega 
postopka, in pa opravil pregled dela Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici in Skupine.  
 
Pregled Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici je zajel delo vseh okrožnih državnih tožilk in 
pomočnice okrožnega državnega tožilca, v obdobju enega leta. S pregledom so bila obsežena zbiranja 
obvestil (dopolnitve kazenskih ovadb) in rešitve, ki jih sodišče navadno ne preizkuša ter so praviloma 
dokončne (zavrženja kazenskih ovadb, odstopi od kazenskega pregona in ustavitve postopkov zoper 
mladoletnike). Ugotovitve pregledovalcev so bile predstavljene na skupnem sestanku s pregledanimi 
okrožnimi državnimi tožilkami in pomočnico okrožnega državnega tožilca in vnesene v končno poročilo, 
ki je bilo posredovano generalni državni tožilki in ministru za pravosodje. 
 
Zaradi narave in obsežnosti zadev, ki jih obravnava Skupina, je bil posebej zahteven pregled dela 
višjih in okrožnih državnih tožilcev ter pomočnice okrožnega državnega tožilca Skupine. Pregledani so 
bili vsi Kt, Ktm in Ktr spisi, ki jih je Skupina obravnavala v obdobju zadnjih dveh let. Pregled je 
sovpadal s selitvijo Skupine v nove prostore in ob koncu leta še ni bil zaključen, saj so imeli pregledani 
državni tožilci in pomočnica okrožnega državnega tožilca na ugotovitve pregledovalcev še možnost 
ugovora.  
 
Vrhovni in višji državni tožilci, ki so bili določeni za opravo pregledov, so v obeh pregledih skupno 
pregledali 1085 spisov v konkretnih kazenskih zadevah, hkrati pa je bil izveden tudi upravni nadzor 
poslovanja. V zvezi s tem so bili pregledani organizacijski akti Okrožnega državnega tožilstva v Novi 
Gorici in Skupine ter njihova izvedba v praksi, pa tudi vse zadeve državnotožilske uprave, vpisane v Tu 
vpisnik. 
 
Oddelek za državnotožilski strokovni nadzor je v letu 2007 posebno pozornost namenil tudi 
pravočasnosti poslovanja vseh okrožnih državnih tožilstev in Skupine, s preveritvijo morebitnih 
zaostankov po posameznih tožilstvih. Ugotovitve kažejo na ažurno delo državnih tožilcev, saj je 
pregled pokazal le 15 zadev, ki so brez tožilskega ukrepa ostale nad 90 dni. Tudi glede teh zadev je bil 
opravljen posvet z vodji tožilstev, na katerem so bili obravnavani razlogi za prekoračitev rokov in 
možnosti za njihovo čim hitrejšo rešitev.  

9.6.3 Delni nadzorstveni pregledi 

Delni nadzorstveni pregledi, ki Državnotožilskemu svetu služijo kot podlaga za odločanje o rednem ali 
hitrejšem napredovanju okrožnih državnih tožilcev in pomočnikov okrožnih državnih tožilcev v plačnem 
razredu ali na položaj svetnika, so v letu 2007 prav tako predstavljali velik del aktivnosti oddelka za 
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državnotožilski strokovni nadzor VDT RS. Vrhovni in višji državni tožilci so opravili 29 nadzorstvenih 
pregledov dela okrožnih državnih tožilcev. Ocenjevali so delo 20 kandidatov za napredovanje v 
plačilnem razredu, 7 kandidatov za napredovanje na položaj okrožnega državnega tožilca svetnika in 2 
okrožnih državnih tožilcev svetnikov, za katera je bilo potrebno sprejeti oceno tožilske službe.  
 
Med 20 kandidati za napredovanje v plačilnem razredu je bilo 19 kandidatov, katerih delo je bilo 
potrebno pregledati zaradi rednega napredovanja in 1 kandidat, za katerega je bil podan predlog 
njegovega vodje za hitrejše napredovanje. Pri 17 kandidatih so pregledovalci ugotovili, da dosegajo 
ustrezno stopnjo ažurnosti, obsega in kvalitete dela, ki omogoča njihovo redno napredovanje, pri 
kandidatu za hitrejše napredovanje pa je bilo ugotovljeno, da so podani pogoji za takšno 
napredovanje. Državnotožilski svet je njihovemu mnenju v celoti sledil. Pri 2 kandidatih je pregled 
pokazal, da sicer ustrezata tožilski službi, vendar pa ne dosegata rezultatov, ki bi jima omogočali 
napredovanje, enako pa je odločil tudi Državnotožilski svet.  
 
Od 7 kandidatov za napredovanje na položaj svetnika so bili 4 kandidati za redno napredovanje in 3 
kandidati, za katere so njihovi vodje predlagali hitrejše napredovanje. Izmed prvih 4 so pregledovalci 
za 3 ocenili, da dosegajo potrebno stopnjo ažurnosti, obsega in kvalitete dela, da je njihovo 
napredovanje na položaj svetnika upravičeno, za 1 izmed njih pa, da te stopnje še ne dosega. Tudi 
tokrat se je Državnotožilski svet strinjal z ocenami pregledovalcev. Pozitivne so bile tudi vse ocene 3 
kandidatov za izredno napredovanje, vendar pa je Državnotožilski svet ugotovil, da 1 izmed njih še ne 
izpolnjuje pogojev za imenovanje v položaj svetnika, tako da ta kandidat tokrat ni napredoval. 
 
Pregled dela 2 okrožnih državnih tožilcev svetnikov je pokazala, da oba ustrezata tožilski službi, tako 
oceno tožilske službe pa je zanju sprejel tudi Državnotožilski svet.  

9.6.4 Posamezni nadzorstveni pregledi 

Posamezni nadzorstveni pregledi so pregledi konkretnih kazenskih zadev, na katere v nadzorstvenih 
pritožbah opozorijo stranke ali pa VDT RS zanje izve na podlagi lastnih zaznav. V letu 2007 je Oddelek 
za državnotožilski strokovni nadzor obravnaval 154 takih zadev in sicer 142 na podlagi nadzorstvenih 
pritožb strank in 12 na podlagi lastnih zaznav. Navedeno pomeni zmanjšanje števila nadzorstvenih 
pritožb strank v primerjavi z letom poprej, ko smo obravnavali 177 pritožb. Število zadev, v katerih 
smo določene nepravilnosti pri delu državnih tožilcev in pomočnikov okrožnih državnih tožilcev zaznali 
sami, pa se je v primerjavi z letom 2006, ko sta bili le dve lastni zaznavi, precej povečalo.  
 
Izmed vseh obravnavanih zadev se jih je 17 nanašalo na neutemeljeno dolgo trajanje reševanja zadev 
(leto prej 25), v preostalih 137 zadevah (v letu 2006 154), pa naj bi državni tožilci in pomočniki 
okrožnih državnih tožilcev zagrešili strokovne napake. Nadzorstvene pritožbe zaradi domnevnega 
neažurnega dela smo, skladno z določilom 68. člena Zakona o državnem tožilstvu, odstopili v pristojno 
obravnavo vodjem okrožnih državnih tožilstev, zatrjevanja o nepravilnostih pri delu in odločitvah 
tožilcev pa preverili.  
 
Ugotovili smo, da 83 pritožb nad delom državnih tožilcev ni bilo utemeljenih, kar predstavlja 61% vseh 
zadev.  
 
V primeru, ko je nepravilnost ravnanja državnega tožilca izhajala že iz navedb pritožnika in zbrane 
dokumentacije ter je bila tako očitna, da poseben pregled spisa v konkretni kazenski zadevi ni bil 
potreben, smo preko vodje tožilstva na to opozorili državnega tožilca, ki je napako zagrešil. Takih 
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zadev je bilo 31 (leta 2006 14), pri čemer so bile pritožbe 17 pritožnikov utemeljene v celoti, v 9 
primerih pa so bile delno utemeljene.  
 
V zadevah, v katerih brez pregleda spisa ni bilo mogoče sklepati na določene nepravilnosti ali 
pomanjkljivosti dela državnih tožilcev, pa je generalna državna tožilka odredila strokovni nadzorstveni 
pregled, ki so ga opravili vrhovni in višji državni tožilci s sedeža in zunanjih oddelkov VDT RS. Takih 
primerov je bilo 26 (leto prej 30) in sicer v 20 zadevah, izvirajočih iz nadzorstvenih pritožb ter 6 
zadevah na podlagi zaznav generalne državne tožilke. Tako je bilo pregledanih 11 zadev Okrožnega 
državnega tožilstva v Ljubljani, 5 zadev Okrožnega državnega tožilstva v Celju, 3 zadeve Okrožnega 
državnega tožilstva v Mariboru, po 2 zadevi okrožnih državnih tožilstev v Kranju, Kopru in Novem 
mestu ter 1 zadeva Skupine. Nepravilnosti so bile ugotovljene v 23 zadevah in sicer v vseh 6, v katerih 
se je generalna državna tožilka za pregled odločila na lastno pobudo in 17, pri katerih je bil pregled 
odrejen zaradi nadzorstvenih pritožb strank. Slednje so se izkazale za popolnoma utemeljene v 15 
primerih (leta 2006 v 18 primerih), v 2 pa delno (v letu 2006 v 5 primerih). V 3 izmed zadev, v katerih 
je bil odrejen in opravljen strokovni nadzorstveni pregled, pregledovalci niso zaznali nepravilnosti. 
 
Navedeno pomeni, da je bilo utemeljeno grajanih 54 zadev (bodisi v celoti ali delno), kar predstavlja 
39% obravnavanih nadzorstvenih pritožb in lastnih zadev. Povečanje v primerjavi z letom poprej, ko je 
bilo takih 27%, kaže na to, da stranke pritožb ne vlagajo več povsem nekritično, istočasno pa tudi, da 
se VDT RS ažurno in učinkovito odziva na primere, ko zazna določene pomanjkljivosti ali strokovne 
napake pri delu državnih tožilcev in pomočnikov okrožnega državnega tožilca.  
 
V vseh primerih ugotovljenih nepravilnosti, so bili tožilci na to opozorjeni, pri težjih napakah pa je 
vodja Oddelka za državnotožilski strokovni nadzor VDT RS z državnim tožilcem, ki je napako zagrešil, v 
prisotnosti vodje okrožnega državnega tožilstva, opravila poseben razgovor. Pomanjkljivosti, ki so bile 
splošne, so bile predstavljene vsem državnim tožilcem, pomočnikom okrožnih državnih tožilcev in 
strokovnim sodelavcem, v okviru izobraževanja na tožilskih šolah.  

9.7 Mednarodne dejavnosti  

9.7.1  Eurojust  

Leta 2002 je bil s sklepom Sveta EU ustanovljen Eurojust z nalogo krepitve koordinacije in sodelovanja 
med nacionalnimi organi držav članic EU, pristojnimi za preiskovanje in pregon hujših oblik 
čezmejnega in organiziranega kriminala. V petih letih svojega obstoja je postal eden ključnih 
dejavnikov v boju proti organiziranemu kriminalu, na kar kaže tudi število 1085 obravnavanih zadev v 
letu 2007. Pri izvrševanju svojih nalog sodeluje tudi s tistimi državami izven EU, v katerih so bile 
imenovane kontaktne osebe. Širši obseg sodelovanja je možen z državami, s katerimi je bil sklenjen 
sporazum o sodelovanju. Podlago za nadaljnji razvoj Eurojusta, tako v smeri institucionalne ureditve 
kot na področju možnosti neposrednega ukrepanja v posameznih zadevah, prinaša Lizbonska pogodba 
v 69. d členu. 
 
Slovensko predstavništvo v Eurojustu se je izoblikovalo v letu 2004. Stalna kadrovska zasedba 
(nacionalna predstavnica in sekretarka) se je v letu 2007 okrepila z občasnim sodelovanjem višjih 
pravosodnih svetovalcev.  
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Slovensko predstavništvo je v letu 2007 prejelo skupaj 50 novih zadev in je, ob upoštevanju 20 
nezaključenih zadev iz prejšnjih obdobij, nacionalna predstavnica imela v obravnavanju skupaj 70 
zadev. 
 
Število zadev, ki so bile odprte na pobudo Slovenije, se je v primerjavi s tistim iz leta prej (25 v letu 
2007, 36 v letu 2006) zmanjšalo in ni sledilo trendu naraščanja zadev Eurojusta. Primerjava pokaže, 
da so se slovenski državni tožilci in sodniki obračali na Eurojust v približno enakem obsegu kot tisti iz 
Avstrije (28), Španije (22) in Finske (26). Ob koncu leta je bilo zaključenih 17 zadev, 8 je ostalo 
odprtih in se nahajajo v reševanju pri pravosodnih organih zaprošenih držav. 
 
Obravnavana kazniva dejanja  
 

neupravičena proizvodnja in promet z mamili:  9  
pranje denarja:  3  
prepovedano prehajanje meje ali ozemlja 
države:   3  
goljufija:   2  
trgovina z ljudmi:  1  
kazniva dejanja zoper življenje in telo   2 
zloraba prostitucije:   1  
terorizem:   1  
rop:   1 
prikrivanje  1  
zloraba položaja ali pravic:   1  

 
Največkrat je kot zaprošena država sodelovala Italija (šestkrat), sledila ji je Nemčija (trikrat), Španija, 
Švedska, Madžarska, Francija, Velika Britanija, Bolgarija so bile vpletene po dvakrat, Nizozemska, 
Slovaška in Avstrija pa po enkrat. Obravnavani sta bili tudi dve zadevi, v katerih se je za pridobitev 
podatkov, za katere so zaprosili slovenski pravosodni organi, nacionalna predstavnica morala obrniti 
na kontaktno osebo Eurojusta v državi nečlanici (Švica in Turčija).  
 
V večini primerov (17) so za pomoč Eurojusta prosili državni tožilci v fazi predkazenskega postopka ali 
vložene obtožbe, osem pa je bilo zaprosil, ki so jih Eurojustu predložili sodniki v fazi preiskave ali 
glavne obravnave.  
  
Med 25 prejetimi zadevami, v katerih je bila Slovenija zaprošena država, je bilo 10 takih, ki so se 
nanašale na vprašanja o kazenskopravni zakonodaji in praksi, 15 pa je bilo zaprosil v konkretnih 
zadevah, ko je bilo potrebno sodelovanje pristojnih slovenskih pravosodnih organov. 
 
V 12 od 15 zadev so bile vpletene tri ali več držav. Države prosilke so bile Avstrija (štirikrat), po 
dvakrat Madžarska, Francija in Švedska, po enkrat pa Slovaška, Španija, Italija, Bolgarija in Velika 
Britanija. Večina teh zaprosil se je nanašala na preiskovanje kaznivih dejanj goljufije (pet primerov) in 
neupravičene proizvodnje in prometa z mamili (trije primeri). V vseh zadevah, v katerih je bila 
Slovenija zaprošena država, so slovenski pravosodni organi dosledno in hitro odgovarjali.  
 
Čeprav so v letu 2007 slovenski državni tožilci in sodniki večkrat zaprosili za pomoč Eurojusta kot v 
letih 2004 in 2005, pa Eurojustove možnosti še vedno niso v celoti izkoriščene. Ocenjujemo, da sta k 
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zmanjšanemu številu zaprosil v primerjavi z letom 2006 deloma prispevala še vedno nezadostna 
seznanjenost z vlogo in nalogami Eurojusta in zadržanost pri uporabi novih načinov dela. K izboljšanju 
takega stanja bo z gotovostjo prispevalo sprejetje Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z 
državami članicami Evropske unije, ki opredeljuje tudi vlogo in naloge Eurojusta.  
 
Nacionalna predstavnica je redno sodelovala z nacionalnim korespondentom za terorizem in slovensko 
kontaktno osebo za področje skupnih preiskovalnih skupin.  
 
Med drugimi aktivnosti omenjamo delovanje nacionalne predstavnice kot članice kolegija v treh 
delovnih skupinah, oblikovanih zaradi učinkovitejšega dela znotraj Eurojusta: v skupini za 
obravnavanje finančnih in gospodarskih kaznivih dejan, v kateri je zadolžena za kazniva dejanja v 
zvezi z okoljem, skupini za strategijo dela na zadevah in skupini za zunanje odnose, katero od polovice 
leta dalje tudi vodi. Aktivno je vključena tudi v projekt EPOC III, katerega cilj je vzpostavitev varne 
povezave med pristojnimi nacionalnimi organi in Eurojustom za izmenjavo podatkov.  

9.7.2 Mednarodno strokovno sodelovanje in izobraževanje 

Na področju mednarodnega strokovnega sodelovanja je v preko tridesetih aktivnostih sodelovalo 27 
državnih tožilcev, praviloma ekspertov na posameznem področju. Gre za aktivno sodelovanje v 
programih Sveta Evrope (v nadaljevanju: SE) in EU, ki vzpostavljajo pogoje za čezmejno sodelovanje, 
povezovanje in organiziranje za učinkovitejši pregon mednarodnega in organiziranega kriminala, zlasti 
korupcije, trgovine z ljudmi in ilegalnih migracij, problematike mamil, terorizma, finančnih zlorab, 
pranja denarja in računalniške kriminalitete (Eurojustice, GRECO, AGIS, EPOC, CARDS, HELP, CARIN). 
Podobne cilje uresničujejo na področju regionalnega sodelovanja programi SECI, pri katerih smo 
sodelovali v 8 različnih aktivnostih.  
 
Poudariti je tudi udeležbo na več mednarodnih konferencah, na katerih so bila na evropskem, širšem 
mednarodnem in svetovnem nivoju obravnavana za delovanje tožilstva pomembna vprašanja: 

 

• Otvoritev pravosodnega leta, Srečanje generalnih tožilcev EU, Pariz, 8. – 9.1.2007; 
 

• konferenca generalnih državnih tožilcev držav članic SE v Varšavi, 4.-5.7.2007; 
 

• konferenca Mednarodnega tožilskega združenja (IAP), Hong Kong, 16. – 20.9.2007; 
 

• konferenca Eurojustice, Portorož, 24.-26.10.2007, katere gostitelj je bilo VDT RS; 
 

• 2. generalno zasedanje Posvetovalnega sveta generalnih državnih tožilcev SE, Strasbourg, 
28.-30.11.2007. 

 

V okviru aktivnosti na področju mednarodne dejavnosti posebej poudarjamo vzpostavljanje skupnih 
preiskovalnih skupin, o čemer sta 23. 2.2007 generalna državna tožilka in ministrstvo za pravosodje 
Republike Francije podpisala Memorandum o njihovi ustanovitvi in s tem tudi zagotovili pravno 
podlago za skupno delovanje francoskih in slovenskih tožilcev in preiskovalcev v kazenskih zadevah, 
kjer je izkazan skupen interes obeh držav. 
 

V letu poročanja je bil zaključen projekt E.N.A.T., kjer je bilo slovensko državno tožilstvo eden od so-
izvajalcev programa prepoznave in reševanja problematike trgovine z ljudmi in varovanja žrtev. 
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Slovensko državno tožilstvo se je aktivno in redno vključevalo v aktivnosti Evropskega urada za boj 
proti finančnim goljufijam, ki ogrožajo finančne interese EU – OLAF, med oblikami regionalnega 
tožilskega sodelovanja pa posebej v programih SEEPAG, ki povezuje aktivnosti državnih tožilstev 
jugovzhodne Evrope. 
 

Med najpomembnejšimi nalogami na področju mednarodnega sodelovanja pa je potrebno posebej 
poudariti zaključne aktivnosti v pripravah na predsedovanje Slovenije Svetu EU v prvi polovici 2008, v 
katere se je s podpisom pogodbe z Ministrstvom za pravosodje RS in dodelitvijo državnega tožilca za 
izvajanje najzahtevnejših nalog aktivno vključilo VDT RS in vsa državnotožilska služba. 
 
Na področju mednarodnega izobraževanja je med obsežnejšimi aktivnostmi potrebno izpostaviti 
nadaljevanje poglobljenega sodelovanja z institucijami in strokovnjaki ZDA. Oblike konkretnega 
strokovnega sodelovanja pri obravnavi posameznih zahtevnih kazenskih zadev, ki so se razvile v letu 
2005 in 2006, so bile nadgrajene z enotedenskim študijskim obiskom, ki so se ga udeležili vodja 
Skupine, pomočnik okrožnega državnega tožilca in strokovni sodelavec in je bil namenjen poglabljanju 
znanj in izkušenj na področju pregona najzahtevnejših kaznivih dejanj gospodarskega kriminala. Temu 
je bil namenjen tudi enomesečni študijski obisk treh strokovnih sodelavcev na Eurojust v Haagu. 

9.8 Strokovna pomoč in izobraževanje državnih 

tožilcev 

9.8.1 Pravne podlage in organizacijska struktura 

Z namenom organiziranja strokovne podpore državnim tožilstvom in državnim tožilcem pri izvajanju 
njihove ustavne in zakonske funkcije deluje pri VDT RS Strokovni center (v nadaljevanju: SC). Je izraz 
potrebe, da se v odkrivanje in pregon vedno bolj zapletenih pojavnih oblik kriminalitete vključujejo 
strokovnjaki z najrazličnejšimi specialističnimi strokovnimi znanji – ne le v obliki izdelave klasičnih 
izvedenskih mnenj, pač pa s kontinuiranim sodelovanjem in sprotnim vključevanjem v vseh fazah 
tožilskega dela in posebej tudi že v fazi usmerjanja predkazenskega postopka. Poleg visoko strokovnih 
znanj iz vseh znanstvenih področij - od medicinskih, tehničnih, okoljskih in naravovarstvenih, finančno 
– ekonomskih, računalniških znanj do zgodovinskih in umetniških – postaja vedno bolj pomembno tudi 
vključevanje pravnih specialističnih strokovnjakov na področju finančnega poslovanja, bančnih 
mehanizmov, davčne problematike, borznega poslovanja in trga vrednostnih papirjev, trga 
nepremičnin, statusa in upravljanja družb, avtorskopravnega varstva, vojnega prava, prava človekovih 
pravic. Vse to pa terja vsebinsko povezavo z nalogami na področju tožilskega izobraževanja in 
mednarodnega sodelovanja.  
 
S tem namenom SC izvaja različne aktivnosti, s katerimi se: 
 

• zagotavlja potrebno strokovno pomoč s področja davčne, finančne, računovodske in (vseh) 
drugih strok, ki so potrebne za strokovno in učinkovito delovanje; 

• pripravlja in izvaja izobraževanje državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev, tožilskega 
osebja ter pripravnikov za delo na državnih tožilstvih; 

• zagotavljajo strokovne podlage za mednarodno državnotožilsko sodelovanje (poglavje 9.7).  
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Pravne podlage za delovanje SC kot notranje organizacijske enote VDT RS so določene v drugem 
odstavku 58. b člena ZDT ter v določbah 161. in 162. člena DTR.  
 
V letu poročanja je bilo v SC evidentiranih 61 aktivnosti s področja mednarodnega sodelovanja, 35 
izobraževalnih in 10 aktivnosti zagotavljanja strokovne pomoči državnim tožilstvom v posameznih 
obravnavanih zadevah na področju financiranja stanovanjske gradnje in cenitve nepremičnin, 
tehničnega delovanja naprav, prometa z nevarnimi kemikalijami, sodno medicinske stroke, finančnega 
poslovanja in poslovanja družb.  

9.8.2 Izobraževalne naloge 

Na podlagi prvega odstavka 32. člena ZDT in prvega odstavka 74. a člena Zakona o sodiščih (ZS, 
Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) izvaja naloge strokovnega izpopolnjevanja 
ter usposabljanja tudi za potrebe sodišč, državnih tožilstev in pravobranilstva Center za izobraževanje 
v pravosodju (CIP) kot organizacijska enota Ministrstva za pravosodje RS. Z nakupom poslovne 
stavbe, s prostorsko združitvijo vseh podpornih služb ter kadrovskim pokritjem organizacijsko – 
poslovnih funkcij so izpopolnjeni materialni pogoji za nadaljnje izvajanje izobraževalnih nalog za 
državne tožilce in pomočnike ter državnotožilsko osebje in pripravnike. V državnem tožilstvu 
podpiramo nadaljnjo zlasti kadrovsko krepitev CIP-a, kar bo zagotovilo njegovo delovanje kot 
strokovno avtonomne enote, ki zagotavlja podlage za izobraževanje na enotnih materialnih in 
strokovno izobraževalnih izhodiščih.  
 
VDT RS je v letu 2007 poleg rednih in že uveljavljenih tožilskih izobraževalnih oblik posebno pozornost 
namenjalo izobraževanju na začetku karierne službe. Med prvimi so najpomembnejši Državnotožilska 
šola – junij 2007 in 15. tožilski izobraževalni dnevi (v nadaljevanju: ITD 2007, 28.-30.11.2007), ki sta 
temelj državnotožilskega izobraževanja. Državnotožilska šola izhaja iz ključnih strokovnih ugotovitev 
notranjih nadzorstvenih pregledov delovanja državnih tožilstev in državnih tožilcev ter aktualnih sodnih 
odločb. Tožilski izobraževalni dnevi pa imajo poudarek na seznanjanju s strokovnimi podlagami za 
tožilsko delo na podlagi sodelovanja z drugimi organi in v zvezi z zakonodajnimi novostmi. Tako smo 
letos obravnavali nove pojavne oblike kaznivih dejanj na škodo proračuna v sodelovanju s strokovnjaki 
Davčne uprave RS, Urada za nadzor igre na srečo in Urada za preprečevanje pranja denarja in Policije, 
poglobljeno pa se ukvarjali s multidisciplinarnim pogledom na preiskovanje krajev s človeškimi 
posmrtnimi ostanki. Dva izobraževalna sklopa pa smo posvetili aktualnim spremembam procesne in 
materialne kazenske zakonodaje.  
 
Izobraževalne tožilske dneve smo letos prvič organizirali kot osrednji izobraževalni dogodek za vse 
pripadnike državnotožilske službe – z vzporedno organiziranimi in posebej načrtovanimi 
izobraževalnimi vsebinami za državne tožilce in pomočnike, strokovne sodelavce in drugo 
državnotožilsko osebje ter pripravnike, s skupno udeležbo preko 300 udeležencev .  
 
Povprečna udeležba izvajalcev tožilske funkcije v vseh izobraževalnih oblikah je bila tudi v letu 2007 
na že doseženem nivoju – povprečno 6 -7 delovnih dni, za državnotožilsko osebje pa 2 delovna dneva. 
Programe izobraževanja državnotožilskega osebja smo širili preko seznanjanja z aktualnimi vsebinami 
tekočega dela (delovna razmerja, kadrovske evidence, računovodski in softverski programi, vodenje 
knjižničnega gradiva, arhiv, varstvo podatkov), na širše vsebine (komuniciranje in sporazumevanje s 
strankami in v notranjih razmerjih).  
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Vsem pripadnikom državnotožilske službe je bilo v okviru njihovih interesov in službenih potreb 
zagotovljeno tudi izobraževanje v oblikah, ki so bile organizirane zunaj državnega tožilstva in 
pravosodja (GV Založba, Upravna akademija, Pravna fakulteta v Ljubljani in Mariboru, Fakulteta za 
policijske in varnostne vede, drugi izvajalci).  
 
V dveh sklopih in ločenih terminih (26.5. in 2.6.2007) smo za poravnalce v kazenskih zadevah 
organizirali enodnevni posvet ter štiri delavnice, izobraževalnih oblik pa se je udeležilo preko 80 
aktivnih poravnalcev. 

9.9 Informatizacija državnega tožilstva  

Na VDT RS deluje Pravno informacijski center (v nadaljevanju Center) od aprila 2003 dalje. Tudi v letu 
2007 so bile glavne naloge Centra: 
 

• podpora pri delu državnih tožilstev 
• razvoj in namestitev informacijske in komunikacijske tehnologije na državnih tožilstvih 
• sodelovanje z drugimi državnimi organi- mednarodnimi projekti 

 

Na Centru so v letu 2007 delali štirje informatiki ter državni tožilec. 
 
Uporaba računalnikov pri vsakdanjem delu je močno prehitela stanje informacijske tehnologije. 
Ugotavljamo, da je še vedno neustrezna in delno zastarela opremljenost s strojno, predvsem pa s 
programsko opremo. Z zamenjavo zlasti zastarele strojne opreme se stanje na tem področju postopno 
izboljšuje. Nezadovoljiva pa ostaja programska oprema, predvsem na področju vpisnikov. 

9.9.1 Podpora pri delu državnih tožilstev  

• Organizirana je bila vsakodnevna tehnična pomoč vsem tožilstvom po državi in sicer po 
telefonu, faksu in elektronski pošti na naslovu: servis@dt-rs.si. Obseg te naloge se zelo hitro 
širi,predvsem zato, ker sedaj z računalniki dela že večina zaposlenih na tožilstvih. Tako je bilo 
v delu v letu 2007 skupaj 1551 zadev. 

 
Graf 19: Primerjava števila zadev na letnem nivoju 
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• Na naslovu http://intranet.dt-rs.si so intranet spletne strani državnega tožilstva. Na tej strani 

so dane strokovne in pravne informacije za tožilce, pomočnike, strokovne sodelavce in ostalo 
osebje, zaposleno na državnih tožilstvih. Opremljena je z nekaterimi koristnimi povezavami v 
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svetovni splet. Namenjena je tudi informacijam Društva državnih tožilcev RS ter sindikatu 
zaposlenih na tožilstvu. 

 
• Na naslovu http://www.dt-rs.si so internet spletne strani VDT RS. Namenjena je javni 

predstavitvi državnega tožilstva, organizacije, pristojnosti in pooblastil. Vsebuje tudi temeljno 
informacijo o pravnih podlagah za opravljanje nalog državnih tožilcev, zanimive spletne 
povezave in javna obvestila v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (v 
nadaljevanju: ZDIJZ, Uradni list RS, št. 24/03 s spremembami in dopolnitvami). Spletna stran 
je bila v letu 2006 oblikovno in v letu 2007 vsebinsko prenovljena. 

 
• Center je nudil strokovno pomoč državnim tožilcem pri konkretnih kazenskih zadevah, 

povezanih z računalniško in organizirano kriminaliteto. Pomoč je bila nudena pri branju 
podatkov, zapisanih na elektronskih medijih ter pri proučitvi konkretnih znakov kaznivih dejanj 
s področja računalniške kriminalitete. 

 
• Koncem koledarskega leta je bila dana pomoč tožilstvom pri zbiranju statističnih podatkov o 

opravljenem delu. Narejen je bil korak naprej v načinu zbiranja statističnih podatkov z 
zbiranjem na centralnem strežniku. Po zajemu podatkov je bilo izdelano poročilo o skupni 
statistiki, opremljeno z grafičnimi prikazi, kot sestavni del letnega poročila. Nudena je bila 
pomoč pri izdelavi pisnega dela Skupnega letnega poročila o delu državnih tožilstev. 

 
• Za potrebe državnega tožilstva in drugih državnih organov (Državnega zbora RS, Vlade RS, 

Ministrstva za pravosodje RS) ter sredstev javnega obveščanja so bili zbrani podatki za 
posamezna kazniva dejanja in za posamezne sklope kaznivih dejanj. 

 

• Center je aktivno sodeloval pri organizaciji in pripravi gradiv za ITD 2007 na Bledu.  
 

• Nadaljevali smo z razvojem in dopolnitvijo aplikacij, ki so instalirane na delovnih postajah 
tožilstva. V sodelovanju z zunanjimi sodelavci smo nadgradili obstoječe aplikacije – vpisnike na 
prvi stopnji. Okrožna državna tožilstva in Skupina so 1. 1. 2007 začela uporabljati nov, na 
tožilstvu izdelan program za računalniško vodenje vpisnika predkazenskega postopka (Tpp). 
Center je med letom nudil vso potrebno tehnično in vsebinsko pomoč pri delu s tem vpisnikom 
in ostalimi računalniško vodenimi vpisniki. 

 
• Okrožni državni tožilec, ki dela na Centru, je kot uradna oseba za dostop do informacij 

javnega značaja deloval na podlagi ZDIJZ za pristojnost VDT RS, kot tudi za ostala državna 
tožilstva.  

 
• Center skrbi in ureja dostop do pravnega informacijskega sistema IUS INFO ter do zbirk 

podatkov (elektronska zemljiška knjiga, sodni register, baza zavarovancev ZZZS). 

9.9.2 Sodelovanje z drugimi pravosodnimi in državnimi organi 

Center je aktivno sodeloval z Ministrstvom za pravosodje RS, zlasti pri strategiji in planiranju 
investicijskih sredstev. Sodelovali smo z ustreznimi informacijskimi službami policije, Vrhovnega 
sodišča RS, Državnega pravobranilstva RS, predvsem pri izmenjavi strokovnih mnenj in medsebojne 
pomoči. Pri posameznih strokovnih vprašanjih je Center sodeloval z državnimi organi in institucijami 
civilne družbe.  
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V letu 2007 so se nadaljevale priprave za projekt E- pravosodje, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje 
RS. Na VDT RS je bila ustanovljena projektna skupina, ki je posnela stanje vpisnikov na okrožnih 
državnih tožilstvih ter na VDT RS ter popis postopka pisarniškega poslovanja. Pripravljen je načrt 
prenove celotnega informacijskega sistema na državnih tožilstvih. Prenova se bo začela v letu 2008. 

9.9.3 Sodelovanje v mednarodnih projektih 

Republika Slovenija je bila izbrana kot sodelujoča država v projektu EPOC (European Pool on 
Organized Crime) , ki ga je vodilo Ministrstvo za pravosodje Republike Italije, financirala pa EU. 
Projekt je bil začet julija 2003 in se je kot delovna verzija EPOC II končal decembra meseca 2005. 
Center je ves čas aktivno sodeloval pri razvoju aplikacije z avtorji aplikacije iz Italije ter pilotskimi 
državami: Italijo, Francijo in Romunijo. Aplikacija je bila sprejeta in instalirana na sedežu Eurojusta v 
Haagu. 
 

V mesecu septembru leta 2006 se je začela tretja faza projekta (EPOC III) v okviru programa AGIS, ki 
ga financira EU, vodi pa sedaj Eurojust, pridružila pa se je kot država partnerka še Poljska. Končni cilj 
je izdelava povezav aplikacije na sedežu Eurojusta z sedeži v državah članicah, projekt pa bo končan 
junija 2008. 
Aplikacija je v procesu testiranja v praksi. Rezultati testiranja za Slovenijo bodo prikazani na končni 
konferenci projekta v maju 2008 v Italiji ter na konferenci E– pravosodje v okviru slovenskega 
predsedovanja EU v Portorožu junija 2008. 

9.9.4 Načrti za prihodnost 

• dopolnitev manjkajoče, neustrezne in zastarele strojne in programske računalniške opreme 
• sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje RS v projektu prenove informacijskega sistema na 

tožilstvu (E- pravosodje) 
• sodelovanje z drugimi državnimi organi pri izmenjavi informacijskih podatkov 
• nadaljevanje sodelovanja v mednarodnih projektih 

9.10 Sodelovanje z državnimi organi  

9.10.1 Sodelovanje s policijo  

Najpogostejši partner državnih tožilcev pri zbiranju dokazov v predkazenskem postopku je policija. 
Njuno sodelovanje je urejeno v ZKP in v Uredbi o sodelovanju državnih tožilcev in policije pri 
odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 52/04). Državni tožilci lahko 
usmerjajo delo policije v predkazenskem postopku, pri čemer naj bi to počeli predvsem pri 
preiskovanju najzahtevnejših oblik gospodarskega in organiziranega kriminala. Redno pa policija in 
tožilstvo sodelujeta pri uporabi prikritih preiskovalnih ukrepov, kot so tajno delovanje, tajno 
opazovanje, prisluškovanje telefonskim pogovorom in podobno. 
 
Tudi v letu 2007 smo tožilci sodelovanju s policijo namenili veliko pozornosti. V obdobju poročanja sta 
si tožilstvo in policija na vodstveni ravni izmenjali precej mnenj in stališč, s katerimi smo poskušali 
odpraviti probleme in nejasnosti, do katerih je prišlo v konkretnih primerih predkazenskega postopka. 
Pri tem je potrebno posebej poudariti strokovni posvet o kriminaliteti, na katerem smo razpravljali o 
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kvaliteti in vsebini kazenskih ovadb policije, obravnavanju bagatelne kriminalitete in sodelovanju med 
okrožnimi državnimi tožilstvi ter policijskimi upravami. Sprejeli smo zaključke, da je potrebno pripraviti 
program izobraževanja policistov glede pisanja kazenskih ovadb, da je potrebno postopke pri bagatelni 
kriminaliteti poenostaviti ter da prihaja do rednih sestankov vodij tožilstev z direktorji policijskih uprav 
ter pomočniki komandirjev sektorjev kriminalistične policije. Poenostavitev postopkov pri 
samopostrežnih tatvinah in tatvinah bencina na bencinskih servisih, pri katerih gre za kvalifikacijo tako 
imenovane majhne tatvine, je bila izpeljana tako za znane kot tudi za neznane storilce. Na ta način 
smo želeli omogočiti, da policisti ne izgubljajo nepotrebnega časa in se lahko v večji meri posvetijo 
obravnavanju tistih primerov, ki imajo večjo težo.  
 
Tako kot v prejšnjih letih smo tudi lani spremljali podatke o številu usmerjanj policije s strani državnih 
tožilcev (tabela) Število usmerjanj je v letu 2007 naraslo (954 usmerjanj v primerjavi s 628 v letu 
2006). Posamezna tožilstva se različno odločajo glede tega ali bodo policiste usmerjala pisno (zajeto v 
tabeli) ali pa jim bodo dajala zgolj ustna navodila (ni zajeto v tabeli). V letu 2006 je bilo zaradi tedaj 
ugotovljenih problemov sprejeto stališče, da gre za usmerjanje v smislu uredbe, le kadar državni 
tožilec poda pisno izjavo, da bo usmerjal predkazenski postopek. Medtem ko na Okrožnih državnih 
tožilstvih v Kopru, Mariboru in Novem mestu policiste usmerjajo večinoma pisno (796 od skupno 954 
usmerjanj v letu 2007), na Okrožnih državnih tožilstvih v Ljubljani, Krškem in na Ptuju dajejo zgolj 
ustna navodila (ni primerov pisnih usmerjanj v letu 2007). 
 
Število prikritih preiskovalnih ukrepov, ki so tudi zajeti v tabeli 13 razvidno je v letu 2007 upadlo, saj 
jih je bilo 94, v primerjavi s 183 primeri v letu 2006 oziroma 238 primeri v letu 2005. 
 
Iz poročil posameznih okrožnih državnih tožilstev je razvidno, da je usmerjanje policije s strani 
tožilstva tudi v letu 2007 potekalo predvsem v zadevah gospodarskega in organiziranega kriminala ter 
pri kaznivih dejanjih povezanih z nasiljem. Na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru so v nekaterih 
primerih opazili, da so policisti ustna navodila tožilcev povzeli v obliki uradnega zaznamka, ki so ga 
priložili ovadbi, kljub temu, da ne gre za dokaz in prilogo ovadbe. Okrožno državno tožilstvo v Novi 
Gorici je izpostavilo primer zelo uspešnega sodelovanja med tožilstvom in policijo, v katerem je od 
prvih informacij glede suma kaznivega dejanja do vložitve zahteve za preiskavo poteklo manj kot tri 
mesece. V zadevi je bilo opravljenih več hišnih preiskav in zaseženih tudi več strojev in razne 
dokumentacije. Z opravljenimi nujnimi preiskovalnimi dejanji pa je bilo pridobljeno tudi že izvedensko 
mnenje. Predkazenski postopek je bil tako učinkovito in hitro izpeljan prav zaradi sodelovanja med 
tožilstvom in policijo. Podobo uspešno sodelovanje je potekalo tudi med Skupino in policijo, pri čemer 
bi bilo lahko še uspešnejše, če bi tudi na strani policije obstajala skupina kriminalistov, ki bi se tako 
kot Skupina ukvarjala le z zahtevnejšimi kaznivimi dejanji (organiziran in gospodarski kriminal). Še 
vedno pa se občasno srečujemo s problemi, ko policisti v predkazenskem postopku o pomembnih 
ugotovitvah pravočasno ne obvestijo državnega tožilca, zaradi česar potem usmerjanje ni mogoče. 
Tudi v preteklem letu smo v manjšem obsegu naleteli na primere, ko policisti niso ravnali skladno z 
usmeritvami državnega tožilca. 

9.10.2 Sodelovanje z drugimi organi odkrivanja 

Tudi v letu 2007 se je nadaljevalo naše sodelovanje z drugimi organi, ki imajo vlogo pri odkrivanju in 
dokazovanju kaznivih dejanj (Davčna uprava RS, Računsko sodišče RS, Urad za nadzor iger na srečo, 
Urad za preprečevanje pranja denarja,…). Začeli pa smo tudi s sodelovanje z Uradom za varstvo 
konkurence, ki ga pred tem ni bilo. Ta urad je namreč lahko pomemben sogovornik državnega tožilca 
pri ugotavljanju znakov kaznivega dejanja ustvarjanja monopolnega položaja po 231. členu KZ in pri 
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pregonu storilcev teh kaznivih dejanj. Posebej intenzivno je bilo sodelovanje z Uradom za nadzor iger 
na srečo. Na VDT RS je bil z namenom izboljšanja odločitev policije in državnih tožilstev pri odkrivanju 
in pregonu nedovoljenih iger na srečo organiziran koordinacijski sestanek s predstavniki Urada za 
nadzor iger na srečo. Posamezna okrožna državna tožilstva pa so si pomagala s strokovno pomočjo 
Urada za nadzor iger na srečo pri reševanju konkretnih kazenskih ovadb. Zelo koristno je bilo tudi 
sodelovanje Davčne uprave RS, Urada za nadzor iger na srečo in Urada za preprečevanje pranja 
denarja na 14. izobraževalnih tožilskih dnevih, ko smo obravnavali nove pojavne oblike davčnih 
zatajitev in druga strokovna vprašanja.  

9.10.3 Sodelovanje z drugimi organi 

Z Ministrstvom za pravosodje RS se je nadaljevalo naše sodelovanje pri različnih zakonodajnih 
postopkih in v zvezi z nadzorstvenimi pritožbami, ki so jih prizadeti vlagali zoper delo državnih tožilcev 
na ministrstvu. Pomemben segment našega sodelovanja pa je bil tudi na področju zagotavljanja 
poslovnih prostorov in drugih materialnih pogojev za delo državnih tožilstev. Ministrstvu smo tudi 
redno posredovali podatke za pripravo odgovorov na poslanska vprašanja s področja delovanja 
državnih tožilstev. 
 
Naši stiki in sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje RS in Ministrstvom za javno upravo RS so bili še 
posebej intenzivni ob odločanju o novem plačnem sistemu ter ob organizacijskih in javnouslužbenskih 
vprašanjih pri vzpostavitvi delovanja Specializiranega oddelka.  
 
Kot vsako leto doslej se je nadaljevalo naše dobro sodelovanje z Odborom Državnega Zbora RS za 
notranjo politiko, javno upravo in pravosodje. Skladno z zakonom pa smo posredovali podatke 
preiskovalnim komisijam Državnega zbora RS, ko so to zahtevali. Tudi Varuhu človekovih pravic so 
državna tožilstva posredovala pojasnila in odgovore, ko je to zahteval. 
 
V preteklem letu so se vrhovni državni tožilci z generalno državno tožilko sestali z vrhovnimi sodniki 
kazenskega oddelka pri Vrhovnem sodišču RS ter podpredsednikom tega sodišča. V posameznih 
primerih je prišlo tudi do sodelovanja in srečanj med vodji okrožnih državnih tožilstev in predsedniki 
okrajnih in okrožnih sodišč. Ocenjujemo, da bo potrebno to sodelovanje okrepiti, saj odločitve na 
sodiščih o povečanem številu obravnav in drugih ukrepih za reševanje sodnih zaostankov močno 
vplivajo tudi na delo na državnih tožilstvih. To dejstvo pa zahteva usklajevanje in dogovarjanje na 
področju organizacije dela. 
 



81 

10 Ocena delovanja državnega tožilstva  

Ob upoštevanju statističnih in vsebinskih podatkov posredovanih z okrožnih državnih tožilstev ter 
ugotovitev VDT RS je mogoče zaključiti, da so državna tožilstva v preteklem letu uspešno opravila 
naloge, ki jim jih nalaga zakonodaja. Materialni pogoji za delo so bili praviloma dobri. Poslabšale so se 
le razmere na področju razpisovanja glavnih obravnav, saj so sodišča proti koncu leta izrazito povečala 
število obravnavnih dni na območjih skoraj vseh okrožnih državnih tožilstev, kar je občasno že 
povzročalo težave pri zagotavljanju udeležbe državnih tožilcev na teh obravnavah. 
 
Državni tožilci v letu 2007 niso imeli zaostankov, saj so v povprečju vse zadeve rešili prej kot v treh 
mesecih. Kljub manjšemu znižanju pripada novih zadev (za 1.7% manjši pripad kot v letu 2006), je 
potrebno poudariti, da se to zmanjšanje ne zrcali tudi v tem, da bi imeli državni tožilci manj dela. 
Nenehoma se namreč povečuje zahtevnost in obsežnost zadev, ki jih obravnavajo ter že omenjeno 
število obravnavnih dni. 
 
V primerjavi z letom 2006, ko so državni tožilci na prvi stopnji do konca leta rešili 76% vseh prejetih 
ovadb zoper polnoletne storilce in 82% prejetih ovadb zoper mladoletne storilce, se je ta delež v letu 
2007 pri polnoletnih storilcih povečal na 78%, pri mladoletnih pa na 84%. Uspešno je bilo delo 
državnih tožilcev tudi na področju alternativnih oblik kazenskega pregona, o čemer pričajo tudi podatki 
v 7. poglavju tega poročila. Zoper 66% odstotkov oseb, zoper katere je bila opravljena sodna 
preiskava, so državni tožilci vložili obtožnice in le zoper 13% teh oseb so odstopili od pregona. Pri 
obtoževanju so bili državni tožilci v letu 2007 enako uspešni kot v letu pred tem, saj je bilo 79% 
obtoženih oseb tudi obsojenih. 
 
V preteklem letu se je nadaljevalo intenzivno delo vrhovnih in višjih državnih tožilcev na področju 
izobraževanja in nadzora dela državnih tožilcev, ki je osnova za kvalitetno in suvereno delo. Zelo veliko 
angažiranost vrhovni državnih tožilcev je zahtevalo tudi intenzivno sodelovanje z drugimi organi v 
predkazenskem postopku, ki je vselej potekalo v organizaciji VDT RS. Poleg vse večjega obsega dela 
na področju izrednih pravnih sredstev in dela v pritožbenem postopku, so tako višji in vrhovni državni 
tožilci redno angažirani z velikim obsegom dela na drugih področjih. 
 
Zaradi povečanega obsega dela in formiranja Specializiranega oddelka v Skupini so se povečale tudi 
obremenitve državnotožilskega osebja. Tako državnotožilsko osebje, kot tudi državni tožilci so kljub 
temu svoje delo dobro in pravočasno opravili. 
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11 Priloge 

Tabela 15p: Prejete, rešene in nerešene ovadbe za polnoletne storilce 

ODT 

Prenesene 
nerešene 
ovadbe 

Prejete 
ovadbe 

Skupaj 
v delu 

Rešene 
ovadbe 

Nerešene 
ovadbe na 
dan 31.12. 

2007 
Odstotek 
rešenih 

ODT CE 1422 3668 5090 3922 1168 77 

ODT KK 268 1278 1546 1319 227 85 

ODT KP 515 2336 2851 2265 586 79 

ODT KR 598 2192 2790 2122 668 76 

ODT LJ 3272 9338 12610 9360 3250 74 

ODT MB 1561 4584 6145 4728 1417 77 

ODT MS 146 1781 1927 1684 243 87 

ODT NG 340 1161 1501 1163 338 77 

ODT NM 684 1985 2669 2169 500 81 

ODT PT 503 1494 1997 1728 269 87 

ODT SG 463 935 1398 1081 317 77 

SKUPINA 34 94 128 73 55 57 

Skupaj 9806 30846 40652 31614 9038 78 

Tabela 15m: Prejete, rešene in nerešene ovadbe za mladoletne storilce 

ODT 

Prenesene 
nerešene 
ovadbe 

Prejete 
ovadbe 

Skupaj v 
delu 

Rešene 
ovadbe 

Nerešene 
ovadbe na 
dan 31.12. 

2007 
Odstotek 
rešenih 

ODT CE 37 269 306 265 41 87 

ODT KK 11 93 104 99 5 95 

ODT KP 12 153 165 134 31 81 

ODT KR 26 204 230 205 25 89 

ODT LJ 360 940 1300 1026 274 79 

ODT MB 91 401 492 413 79 84 

ODT MS 18 103 121 111 10 92 

ODT NG 7 80 87 71 16 82 

ODT NM 18 215 233 206 27 88 

ODT PT 26 79 105 84 21 80 

ODT SG 22 93 115 112 3 97 

SKUPINA 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 628 2630 3258 2726 532 84 

Tabela 15po: Prejete, rešene in nerešene ovadbe za pravne osebe 

ODT 

Prenesene 
nerešene 
ovadbe 

Prejete 
ovadbe 

Skupaj 
v delu 

Rešene 
ovadbe 

Nerešene 
ovadbe na 
dan 31.12. 

2007 
Odstotek 
rešenih 

ODT CE 42 56 98 51 47 52 

ODT KK 7 10 17 11 6 65 

ODT KP 32 28 60 29 31 48 

ODT KR 20 12 32 21 11 66 

ODT LJ 159 168 327 181 146 55 

ODT MB 67 64 131 88 43 67 

ODT MS 7 10 17 14 3 82 

ODT NG 16 18 34 25 9 74 

ODT NM 31 47 78 55 23 71 

ODT PT 9 5 14 12 2 86 

ODT SG 12 18 30 22 8 73 

SKUPINA 8 7 15 4 11 27 

Skupaj 410 443 853 513 340 60 



83 

Tabela 16p: Nerešene ovadbe za polnoletne storilce na dan 31.12.2007 

ODT 
Nerešene 

skupaj 
Pri 

sodišču 
Pri 

policiji 

Pri 
drugih 

organih 

Pri 
državnem 

tožilcu 

Odstotek 
nerešenih 

pri 
državnem 

tožilcu 

ODT CE 1168 293 186 216 473 40 

ODT KK 227 27 49 72 79 35 

ODT KP 586 41 212 148 185 32 

ODT KR 668 139 183 275 71 11 

ODT LJ 3250 277 600 530 1843 57 

ODT MB 1417 712 202 209 294 21 

ODT MS 243 71 84 70 18 7 

ODT NG 338 64 62 128 84 25 

ODT NM 500 189 49 0 262 52 

ODT PT 269 90 57 25 97 36 

ODT SG 317 0 24 114 179 56 

SKUPINA 55 0 16 7 32 58 

Skupaj 9038 1903 1724 1794 3617 40 

Tabela 16m: Nerešene ovadbe za mladoletne storilce na dan 31.12.2007 

ODT 
Nerešene 

skupaj 
Pri 

sodišču 
Pri 

policiji 

Pri 
drugih 

organih 

Pri 
državnem 

tožilcu 

Odstotek 
nerešenih 

pri 
državnem 

tožilcu 

ODT CE 41 0 2 7 32 78 

ODT KK 5 0 0 0 5 100 

ODT KP 31 0 5 14 12 39 

ODT KR 25 0 9 14 2 8 

ODT LJ 274 0 49 50 175 64 

ODT MB 79 0 14 28 37 47 

ODT MS 10 0 1 9 0 0 

ODT NG 16 0 0 9 7 44 

ODT NM 27 0 2 6 19 70 

ODT PT 21 0 0 18 3 14 

ODT SG 3 0 0 0 3 100 

SKUPINA 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 532 0 82 155 295 55 

Tabela 16po: Nerešene ovadbe za pravne osebe na dan 31.12.2007 

ODT 
Nerešene 

skupaj 
Pri 

sodišču 
Pri 

policiji 

Pri 
drugih 

organih 

Pri 
državnem 

tožilcu 

Odstotek 
nerešenih pri 

državnem 
tožilcu 

ODT CE 47 0 13 4 30 64 

ODT KK 6 0 3 2 1 17 

ODT KP 31 1 7 6 17 55 

ODT KR 11 0 5 3 3 27 

ODT LJ 146 6 40 17 83 57 

ODT MB 43 21 8 5 9 21 

ODT MS 3 0 3 0 0 0 

ODT NG 9 0 2 4 3 33 

ODT NM 23 7 1 0 15 65 

ODT PT 2 0 0 0 2 100 

ODT SG 8 0 2 3 3 38 

SKUPINA 11 0 10 0 1 9 

Skupaj 340 35 94 44 167 49 
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Tabela 17p: Dopolnjevanje ovadb za polnoletne storilce 

ODT 

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 5090 1660 33 601 12 2261 44 

ODT KK 1546 228 15 57 4 285 18 

ODT KP 2851 836 29 129 5 965 34 

ODT KR 2790 1242 45 299 11 1541 55 

ODT LJ 12610 3898 31 502 4 4400 35 

ODT MB 6145 2750 45 932 15 3682 60 

ODT MS 1927 350 18 204 11 554 29 

ODT NG 1501 453 30 174 12 627 42 

ODT NM 2669 545 20 270 10 815 31 

ODT PT 1997 324 16 163 8 487 24 

ODT SG 1398 213 15 147 11 360 26 

SKUPINA 128 41 32 21 16 62 48 

Skupaj 40652 12540 31 3499 9 16039 39 

Tabela 17m: Dopolnjevanje ovadb za mladoletne storilce 

ODT 

Skupaj 
ovadb 
v delu 

Zahtevana 
dopolnitev 

ovadbe 
Odstotek 

dopolnitev 

ODT CE 306 41 13 

ODT KK 104 9 9 

ODT KP 165 48 29 

ODT KR 230 98 43 

ODT LJ 1300 449 35 

ODT MB 492 196 40 

ODT MS 121 6 5 

ODT NG 87 28 32 

ODT NM 233 21 9 

ODT PT 105 16 15 

ODT SG 115 6 5 

SKUPINA 0 0 0 

Skupaj 3258 918 28 

Tabela 17po: Dopolnjevanje ovadb za pravne osebe 

ODT 

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 98 31 32 1 1 32 33 

ODT KK 17 11 65 2 12 13 76 

ODT KP 60 25 42 2 3 27 45 

ODT KR 32 14 44 2 6 16 50 

ODT LJ 327 129 39 8 2 137 42 

ODT MB 131 94 72 26 20 120 92 

ODT MS 17 5 29 0 0 5 29 

ODT NG 34 10 29 0 0 10 29 

ODT NM 78 10 13 2 3 12 15 

ODT PT 14 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 30 11 37 2 7 13 43 

SKUPINA 15 6 40 2 13 8 53 

Skupaj 853 346 41 47 6 393 46 
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Tabela 18p: Reševanje ovadb za polnoletne storilce 

ODT 

Vse 
rešene 
ovadbe 

Zavržene 
ovadbe 

Odstotek 
zavrženih 

Zahteve 
za 

preiskavo 

Odstotek 
zahtev za 
preiskavo 

Neposredne 
obtožbe in 

obtožni 
predlogi 

Odstotek 
obtoženih 

Rešeno 
na drug 
način 

Odstotek 
rešenih na 
drug način 

ODT CE 3922 1585 40 509 13 1385 35 443 11 

ODT KK 1319 468 35 140 11 619 47 92 7 

ODT KP 2265 754 33 227 10 930 41 354 16 

ODT KR 2122 865 41 262 12 587 28 408 19 

ODT LJ 9360 3725 40 986 11 3411 36 1238 13 

ODT MB 4728 1915 41 574 12 1770 37 469 10 

ODT MS 1684 517 31 278 17 676 40 213 13 

ODT NG 1163 473 41 222 19 303 26 165 14 

ODT NM 2169 861 40 314 14 835 38 159 7 

ODT PT 1728 712 41 157 9 579 34 280 16 

ODT SG 1081 374 35 84 8 387 36 236 22 

SKUPINA 73 11 15 39 53 0 0 23 32 

Skupaj 31614 12260 39 3792 12 11482 36 4080 13 

Tabela 18m: Reševanje ovadb za mladoletne storilce 

ODT 

Vse 
rešene 
ovadbe 

Zavržene 
ovadbe 

Odstotek 
zavrženih 

Zahteve za 
pripravljalni 

postopek 

Odstotek 
zahtev za 

pripravljalni 
postopek 

Rešeno na 
drug način 

Odstotek rešenih 
na drug način 

ODT CE 265 89 34 147 55 29 11 

ODT KK 99 30 30 55 56 14 14 

ODT KP 134 62 46 35 26 37 28 

ODT KR 205 104 51 63 31 38 19 

ODT LJ 1026 372 36 612 60 42 4 

ODT MB 413 145 35 189 46 79 19 

ODT MS 111 60 54 31 28 20 18 

ODT NG 71 32 45 24 34 15 21 

ODT NM 206 40 19 117 57 49 24 

ODT PT 84 34 40 40 48 10 12 

ODT SG 112 14 13 35 31 63 56 

SKUPINA 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 2726 982 36 1348 49 396 15 

Tabela 18po: Reševanje ovadb za pravne osebe 

ODT 

Vse 
rešene 
ovadbe 

Zavržene 
ovadbe 

Odstotek 
zavrženih 

Zahteve za 
preiskavo 

Odstotek 
zahtev za 
preiskavo 

Neposredne 
obtožbe in 

obtožni 
predlogi 

Odstotek 
obtoženih 

Rešeno 
na drug 
način 

Odstotek 
rešenih na 
drug način 

ODT CE 51 30 59 8 16 8 16 5 10 

ODT KK 11 7 64 0 0 1 9 3 27 

ODT KP 29 10 34 3 10 8 28 8 28 

ODT KR 21 11 52 2 10 3 14 5 24 

ODT LJ 181 126 70 23 13 26 14 6 3 

ODT MB 88 56 64 12 14 6 7 14 16 

ODT MS 14 11 79 2 14 0 0 1 7 

ODT NG 25 9 36 8 32 0 0 8 32 

ODT NM 55 35 64 16 29 4 7 0 0 

ODT PT 12 12 100 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 22 9 41 5 23 3 14 5 23 

SKUPINA 4 0 0 1 25 0 0 3 75 

Skupaj 513 316 62 80 16 59 12 58 11 
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Tabela 19p: Zavrženje ovadb za polnoletne storilce 

ODT 

Zavržene 
ovadbe 
skupaj 

Zavrženja po 
poravnavanju 
in odloženem 

pregonu 

O
d

sto
tek 

o
d

 
zavržen

ih
 

Zavrženja 
zaradi 

majhnega 
pomena 

O
d

sto
tek 

o
d

 
zavržen

ih
 

Zavrženja 
zaradi umika 

predloga 
oškodovanca 

O
d

sto
tek 

o
d

 
zavržen

ih
 

Zavrženo 
zaradi 

zastaranja 

O
d

sto
tek 

o
d

 
zavržen

ih
 

Zavrženo 
iz drugih 
razlogov 

O
d

sto
tek 

o
d

 
zavržen

ih
 

ODT CE 1708 206 12 73 4 233 14 10 1 1186 69 

ODT KK 550 122 22 113 21 47 9 0 0 268 49 

ODT KP 841 94 11 65 8 37 4 15 2 630 75 

ODT KR 788 229 29 19 2 7 1 12 2 521 66 

ODT LJ 3433 575 17 533 16 147 4 76 2 2102 61 

ODT MB 1881 226 12 35 2 952 51 18 1 650 35 

ODT MS 579 146 25 30 5 81 14 19 3 303 52 

ODT NG 551 215 39 46 8 54 10 4 1 232 42 

ODT NM 766 100 13 63 8 74 10 5 1 524 68 

ODT PT 670 64 10 101 15 164 24 9 1 332 50 

ODT SG 292 98 34 4 1 11 4 10 3 169 58 

SKUPINA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 100 

Skupaj 12087 2075 17 1082 9 1807 15 178 1 6945 57 

Tabela 19m: Zavrženje ovadb za mladoletne storilce 

ODT 

Zavržene 
ovadbe 
skupaj 

Zavrženja po 
poravnavanju in 

odloženem 
pregonu 

Zavrženja 
zaradi 

majhnega 
pomena 

Zavrženje 
zaradi 

smotrnosti 

Zavrženja 
zaradi umika 

predloga 
oškodovanca 

Zavrženo 
zaradi 

zastaranja 

Zavrženo 
iz drugih 
razlogov 

ODT CE 89 42 6 7 19 0 15 
ODT KK 30 22 3 0 2 0 3 
ODT KP 62 11 4 26 2 19 0 
ODT KR 104 41 12 8 0 0 43 
ODT LJ 372 132 99 65 9 0 67 
ODT MB 145 27 1 17 77 0 23 
ODT MS 60 25 8 25 0 0 2 
ODT NG 32 18 1 10 1 0 2 
ODT NM 40 19 5 8 3 0 5 
ODT PT 34 2 4 4 12 0 12 
ODT SG 14 7 0 5 0 0 2 
SKUPINA 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj 982 346 143 175 125 19 174 

Tabela 19po: Zavrženje ovadb za pravne osebe 

ODT 

Zavržene 
ovadbe 
skupaj 

Zavrženja 
po 

poravnava
nju in 

odloženem 
pregonu 

O
d

sto
tek 

o
d

 
zavržen

ih
 

Zavrženja 
zaradi 

majhnega 
pomena 

O
d

sto
tek 

o
d

 
zavržen

ih
 

Zavrženja 
zaradi 
umika 

predloga 
oškodova

nca 

O
d

sto
tek 

o
d

 
zavržen

ih
 

Zavrženo 
zaradi 

zastaranja 

O
d

sto
tek 

o
d

 
zavržen

ih
 

Zavrženo 
iz drugih 
razlogov 

O
d

sto
tek 

o
d

 
zavržen

ih
 

ODT CE 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 100 
ODT KK 7 0 0 1 14 0 0 0 0 6 86 
ODT KP 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100 
ODT KR 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 100 
ODT LJ 126 0 0 0 0 1 1 7 6 118 94 
ODT MB 56 0 0 2 4 21 38 0 0 33 59 
ODT MS 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 100 
ODT NG 9 0 0 0 0 0 0 1 11 8 89 
ODT NM 35 0 0 3 9 2 6 1 3 29 83 
ODT PT 12 0 0 5 42 0 0 0 0 7 58 
ODT SG 9 1 11 0 0 0 0 0 0 8 89 
SKUPINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj 316 1 0 11 3 24 8 9 3 271 86 
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Tabela 20p: Odločitve po preiskavi za polnoletne storilce 

ODT 

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 432 83 19 289 67 60 14 

ODT KK 159 14 9 130 82 15 9 

ODT KP 339 60 18 221 65 58 17 

ODT KR 262 32 12 197 75 33 13 

ODT LJ 1174 97 8 797 68 280 24 

ODT MB 766 84 11 414 54 268 35 

ODT MS 305 61 20 205 67 39 13 

ODT NG 227 24 11 161 71 42 19 

ODT NM 338 57 17 193 57 88 26 

ODT PT 161 26 16 107 66 28 17 

ODT SG 128 19 15 109 85 0 0 

SKUPINA 30 0 0 25 83 5 17 

Skupaj 4321 557 13 2848 66 916 21 

Tabela 20m: Odločitve po pripravljalnem postopku za mladoletne storilce 

ODT 

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 117 69 59 48 41 0 0 

ODT KK 51 4 8 40 78 7 14 

ODT KP 39 16 41 21 54 2 5 

ODT KR 63 17 27 45 71 1 2 

ODT LJ 593 164 28 419 71 10 2 

ODT MB 183 44 24 106 58 33 18 

ODT MS 30 9 30 21 70 0 0 

ODT NG 30 2 7 17 57 11 37 

ODT NM 158 91 58 66 42 1 1 

ODT PT 58 23 40 34 59 1 2 

ODT SG 30 9 30 21 70 0 0 

SKUPINA 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1352 448 33 838 62 66 5 

Tabela 20po: Odločitve po preiskavi za pravne osebe 

ODT 

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 4 0 0 1 25 3 75 

ODT KK 2 0 0 1 50 1 50 

ODT KP 3 0 0 0 0 3 100 

ODT KR 2 1 50 0 0 1 50 

ODT LJ 23 4 17 8 35 11 48 

ODT MB 31 3 10 6 19 22 71 

ODT MS 6 3 50 3 50 0 0 

ODT NG 4 0 0 4 100 0 0 

ODT NM 14 1 7 5 36 8 57 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 8 5 63 3 38 0 0 

SKUPINA 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 97 17 18 31 32 49 51 
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Tabela 21p: Delež obtoževanja za polnoletne storilce 

ODT 
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 1285 100 289 1674 3845 44 

ODT KK 596 23 130 749 1338 56 

ODT KP 798 132 221 1151 2377 48 

ODT KR 576 11 197 784 2122 37 

ODT LJ 3123 288 797 4208 9548 44 

ODT MB 1740 30 414 2184 4920 44 

ODT MS 622 54 205 881 1711 51 

ODT NG 287 16 161 464 1168 40 

ODT NM 800 35 193 1028 2193 47 

ODT PT 504 75 107 686 1732 40 

ODT SG 367 20 109 496 1125 44 

SKUPINA 0 0 25 25 64 39 

Skupaj 10698 784 2848 14330 32143 45 

Tabela 21m: Delež obtoževanja za mladoletne storilce 

ODT 

Vloženi 
predlogi za 

izrek ukrepa in 
kaznovanje 

Skupno 
število 

končnih 
odločitev 

Odstotek obtoženih 
glede na skupno 
število končnih 

odločitev 

ODT CE 48 235 20 

ODT KK 40 95 42 

ODT KP 21 138 15 

ODT KR 45 205 22 

ODT LJ 419 1007 42 

ODT MB 106 407 26 

ODT MS 21 110 19 

ODT NG 17 77 22 

ODT NM 66 247 27 

ODT PT 34 102 33 

ODT SG 21 107 20 

SKUPINA 0 0 0 

Skupaj 838 2730 31 

Tabela 21po: Delež obtoževanja za pravne osebe 

ODT 

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 7 1 1 9 47 19 

ODT KK 1 0 1 2 13 15 

ODT KP 8 0 0 8 29 28 

ODT KR 3 0 0 3 21 14 

ODT LJ 21 5 8 34 181 19 

ODT MB 6 0 6 12 107 11 

ODT MS 0 0 3 3 18 17 

ODT NG 0 0 4 4 21 19 

ODT NM 2 2 5 9 53 17 

ODT PT 0 0 0 0 12 0 

ODT SG 2 1 3 6 25 24 

SKUPINA 0 0 0 0 3 0 

Skupaj 50 9 31 90 530 17 
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Tabela 22p: Sodbe po obtožnih aktih zoper polnoletne storilce 

ODT 

Skupaj 
prejete 
sodbe 

Obsodilne 
sodbe 

Oprostilne 
sodbe 

Zavrnilne 
sodbe 

Odstotek 
obsodilnih sodb 

glede na vse 
sodbe 

ODT CE 1244 954 79 211 77 

ODT KK 708 585 33 90 83 

ODT KP 935 752 86 97 80 

ODT KR 646 514 40 92 80 

ODT LJ 2401 1837 154 410 77 

ODT MB 1315 1108 128 79 84 

ODT MS 768 608 60 100 79 

ODT NG 401 308 35 58 77 

ODT NM 611 490 58 63 80 

ODT PT 507 378 67 62 75 

ODT SG 312 252 32 28 81 

SKUPINA 15 14 0 1 93 

Skupaj 9863 7800 772 1291 79 

Tabela 22m: Sodbe po obtožnih aktih proti mladoletnikom 

ODT 

Skupaj 
prejete 

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 160 32 4 124 23 

ODT KK 39 22 3 14 64 

ODT KP 50 0 17 33 34 

ODT KR 48 27 0 21 56 

ODT LJ 345 161 7 177 49 

ODT MB 149 60 6 83 44 

ODT MS 25 18 1 6 76 

ODT NG 25 23 0 2 92 

ODT NM 61 50 1 10 84 

ODT PT 40 33 0 7 83 

ODT SG 51 27 0 24 53 

SKUPINA 0 0 0 0 0 

Skupaj 993 453 39 501 50 

Tabela 22po: Sodbe po obtožnih aktih zoper pravne osebe 

ODT 

Skupaj 
prejete 
sodbe 

Obsodilne 
sodbe 

Oprostilne 
sodbe 

Zavrnilne 
sodbe 

Odstotek 
obsodilnih sodb 

glede na vse 
sodbe 

ODT CE 0 0 0 0 0 

ODT KK 0 0 0 0 0 

ODT KP 10 5 4 1 50 

ODT KR 2 1 0 1 50 

ODT LJ 2 0 0 2 0 

ODT MB 0 0 0 0 0 

ODT MS 1 0 1 0 0 

ODT NG 1 0 1 0 0 

ODT NM 4 0 0 4 0 

ODT PT 0 0 0 0 0 

ODT SG 2 0 0 2 0 

SKUPINA 0 0 0 0 0 

Skupaj 22 6 6 10 27 
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Tabela 23p: Izrečene glavne sankcije za polnoletne storilce 

ODT 
Obsodilne 

sodbe Zapor 

Odstotek 
kazni 

zapora 
Denarna 

kazen 

Odstotek 
denarnih 

kazni 
Pogojna 
obsodba 

Odstotek 
pogojnih 
obsodb 

Sodni 
opomin Drugo 

ODT CE 954 95 10 53 6 771 81 8 27 

ODT KK 585 75 13 60 10 448 77 2 0 

ODT KP 752 89 12 77 10 528 70 12 46 

ODT KR 514 64 12 118 23 319 62 3 10 

ODT LJ 1837 319 17 155 8 1277 70 19 67 

ODT MB 1108 137 12 80 7 871 79 5 15 

ODT MS 608 78 13 29 5 495 81 6 0 

ODT NG 308 33 11 21 7 212 69 4 38 

ODT NM 490 98 20 59 12 333 68 0 0 

ODT PT 378 45 12 20 5 304 80 4 5 

ODT SG 252 28 11 5 2 208 83 6 5 

SKUPINA 14 13 93 1 7 0 0 0 0 

Skupaj 7800 1074 14 678 9 5766 74 69 213 

Tabela 23m: Izrečene glavne sankcije proti mladoletnim storilcem 

ODT 

Skupaj 
izrečene 
sankcije Kazen 

Odstotek 
kazni 

Zavodski 
ukrepi 

Odstotek 
zavodskih 
ukrepov 

Izven 
zavodski 

ukrep 

Odstotek 
izven 

zavodskih 
ukrepov Drugo 

ODT CE 36 4 11 2 6 30 83 0 

ODT KK 25 3 12 0 0 22 88 0 

ODT KP 17 17 100 0 0 0 0 0 

ODT KR 27 0 0 1 4 26 96 0 

ODT LJ 168 7 4 9 5 152 90 0 

ODT MB 66 6 9 10 15 50 76 0 

ODT MS 19 1 5 1 5 17 89 0 

ODT NG 23 0 0 0 0 23 100 0 

ODT NM 51 1 2 1 2 49 96 0 

ODT PT 33 0 0 0 0 33 100 0 

ODT SG 27 0 0 6 22 21 78 0 

SKUPINA 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 492 39 8 30 6 423 86 0 

Tabela 23po: Izrečene glavne sankcije za pravne osebe 

ODT 
Obsodilne 

sodbe 
Denarna 

kazen 

Odstotek 
denarnih 

kazni 
Pogojna 
obsodba 

Odstotek 
pogojnih obsodb 

Odvzem 
premoženja 

Prenehanje 
pravne 
osebe 

ODT CE 0 0 0 0 0 0 0 

ODT KK 0 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 5 5 100 0 0 0 0 

ODT KR 1 1 100 0 0 0 0 

ODT LJ 0 0 0 0 0 0 0 

ODT MB 0 0 0 0 0 0 0 

ODT MS 0 0 0 0 0 0 0 

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 

SKUPINA 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 6 6 100 0 0 0 0 
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Tabela 24p: Pregled nalog pri odloženem pregonu za polnoletne storilce 

  Naloge 

ODT 

Skupaj 
odloženih 
pregonov 

Vplačilo v korist 
javnih ustanov 

Vplačilo v 
dobrodelne 

namene 

Poravnava 
preživninskih 

obveznosti 
Splošno 

koristno delo 
Poravnava 

škode Drugo 

ODT CE 165 48 4 1 6 113 0 

ODT KK 100 21 50 2 6 21 0 

ODT KP 113 54 48 1 4 17 0 

ODT KR 150 74 32 0 9 44 0 

ODT LJ 387 188 52 4 11 86 58 

ODT MB 318 33 89 0 25 204 2 

ODT MS 125 57 24 2 0 66 2 

ODT NG 90 23 41 0 4 19 3 

ODT NM 112 0 41 0 29 32 10 

ODT PT 125 4 31 2 3 85 0 

ODT SG 107 78 7 0 5 17 0 

SKUPINA 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1792 580 419 12 102 704 75 

 

Tabela 24m: Pregled nalog pri odloženem pregonu za mladoletne storilce 

  Naloge 

ODT 

Skupaj 
odloženih 
pregonov 

Vplačilo v korist 
javnih ustanov 

Vplačilo v 
dobrodelne 

namene 

Poravnava 
preživninskih 

obveznosti 
Splošno 

koristno delo 
Poravnava 

škode Drugo 

ODT CE 36 0 1 0 23 22 0 

ODT KK 20 0 0 0 13 6 1 

ODT KP 5 0 4 0 0 3 0 

ODT KR 40 27 0 0 2 10 1 

ODT LJ 50 30 4 0 10 10 0 

ODT MB 44 1 2 0 17 23 1 

ODT MS 20 9 1 0 4 7 0 

ODT NG 16 0 4 0 2 10 0 

ODT NM 23 1 0 0 15 9 2 

ODT PT 2 0 1 0 0 2 0 

ODT SG 9 0 0 0 5 4 0 

SKUPINA 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 265 68 17 0 91 106 5 
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Tabela 25p:Prejemniki vplačil pri odloženem pregonu za polnoletne storilce 

ODT 

Skupna višina vplačil 
vsem prejemnikom v 

letu 2007 

ODT CE 14.708,56 EUR 

ODT KK 22.889,76 EUR 

ODT KP 25.516,12 EUR 

ODT KR 31.250,81 EUR 

ODT LJ 76.088,64 EUR 

ODT MB 65.367,91 EUR 

ODT MS 18.383,00 EUR 

ODT NG 28.299,11 EUR 

ODT NM 12.797,82 EUR 

ODT PT 5.392,00 EUR 

ODT SG 15.285,00 EUR 

SKUPINA 0,00 EUR 

Skupaj 315.978,73 EUR 

 

Tabela 25m: Prejemniki vplačil pri odloženem pregonu za mladoletne storilce 

ODT 

Skupna višina vplačil 
vsem prejemnikom v 

letu 2007 

ODT CE 100,00 EUR 

ODT KK 0,00 EUR 

ODT KP 430,00 EUR 

ODT KR 3.923,46 EUR 

ODT LJ 2.411,58 EUR 

ODT MB 3.449,25 EUR 

ODT MS 883,00 EUR 

ODT NG 500,00 EUR 

ODT NM 10,00 EUR 

ODT PT 100,00 EUR 

ODT SG 173,00 EUR 

SKUPINA 0,00 EUR 

Skupaj 11.980,29 EUR 
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Tabela 26p: Razlogi za neuspešno poravnavanje za polnoletne storilce 

ODT 

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 
Skupaj 

neuspešno 

ODT CE 160 25 24 20 5 11 74 

ODT KK 58 7 12 1 3 1 23 

ODT KP 44 7 8 1 2 1 18 

ODT KR 204 27 39 29 5 2 100 

ODT LJ 711 139 151 52 11 29 353 

ODT MB 11 2 2 0 0 0 4 

ODT MS 63 9 11 3 0 0 23 

ODT NG 110 10 21 9 7 0 47 

ODT NM 68 14 17 0 8 0 39 

ODT PT 32 5 8 2 1 0 16 

ODT SG 102 10 13 0 6 0 29 

SKUPINA 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1563 255 306 117 48 44 726 

 

Tabela 26m: Razlogi za neuspešno poravnavanje za mladoletne storilce 

ODT 

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 
Skupaj 

neuspešno 

ODT CE 8 0 1 0 0 0 1 

ODT KK 2 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 16 3 0 0 0 3 3 

ODT KR 20 1 2 1 1 1 5 

ODT LJ 132 20 25 0 2 2 47 

ODT MB 0 0 0 0 0 0 0 

ODT MS 8 0 3 0 0 2 3 

ODT NG 2 0 0 0 0 0 0 

ODT NM 5 2 0 0 0 0 2 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 1 0 0 0 0 0 0 

SKUPINA 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 194 26 31 1 3 8 61 

 
 
 
 
 
 



94 

Tabela 27p: Naloge pri doseženih sporazumih za polnoletne storilce 

ODT Opravičilo 
Plačilo 
škode 

Odprava 
škode 

Vrnitev 
predmetov 

Delo v korist 
oškodovanca 

Delo v korist 
drugih Drugo Skupaj 

ODT CE 41 17 10 0 0 0 18 86 

ODT KK 19 12 0 1 0 0 3 35 

ODT KP 13 2 0 1 0 0 13 31 

ODT KR 80 33 0 0 0 0 0 104 

ODT LJ 178 77 20 1 2 0 80 358 

ODT MB 7 0 0 0 0 0 0 7 

ODT MS 35 4 0 0 0 1 0 40 

ODT NG 36 19 3 1 0 1 3 63 

ODT NM 12 10 1 0 0 0 6 29 

ODT PT 5 6 1 0 0 0 4 16 

ODT SG 35 15 0 0 0 0 52 102 

SKUPINA 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 461 195 35 4 2 2 179 871 

 

Tabela 27m: Naloge pri doseženih sporazumih za mladoletne storilce 

ODT Opravičilo 
Plačilo 
škode 

Odprava 
škode 

Vrnitev 
predmetov 

Delo v korist 
oškodovanca 

Delo v korist 
drugih Drugo Skupaj 

ODT CE 3 3 0 0 0 0 1 7 

ODT KK 2 0 0 0 0 0 0 2 

ODT KP 12 7 0 0 4 0 0 23 

ODT KR 7 9 1 0 0 2 1 20 

ODT LJ 37 42 1 1 1 0 6 88 

ODT MB 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODT MS 2 1 2 0 0 0 0 5 

ODT NG 2 0 1 0 0 0 0 3 

ODT NM 0 3 0 0 0 1 0 4 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 0 1 0 0 0 0 0 1 

SKUPINA 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 65 66 5 1 5 3 8 153 
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 Tabela 28p: Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj - polnoletni storilci 

  
  REŠENE OVADBE 

KONČANE 
PREISKAVE SODBE 

PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA 

TOŽILCA 
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1 UMORI 8 28 36 16 *  0 17 0 10 18 1 0 6 1 6 20 12 
2 POSKUSI 
UMOROV 5 31 36 11  * 0 14 3 6 14 1 0 8 4 3 28 7 

3 ROPI 54 189 243 23  * 1 161 16 118 77 6 6 20 12 10 254 43 
4 POSKUSI 
ROPOV 6 18 24 0  * 5 16 1 8 5 0 3 1 1 3 42 0 

5 IZSILJEVANJE 66 270 336 90  * 3 143 24 73 47 11 10 14 2 3 179 10 
6 POSKUSI 
IZSILJEVANJA 26 93 119 28  * 3 61 20 64 45 13 15 12 6 8 154 5 
7 NASILJE NAD 
OTROKI 158 510 668 210 197 7 70 10 75 192 18 41 39 12 10 196 34 

8 MAMILA 208 832 1040 174  * 25 632 124 466 297 47 34 73 36 39 917 97 
9 PRANJE 
DENARJA 7 28 35 9 0 1 11 0 3 0 0 0 0 0 0 17 0 
10 KORUPCIJA – 
SKUPAJ 26 76 102 61 1 0 7 7 16 1 0 0 0 0 4 30 0 

     člen 247 2 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 

     člen 248 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

     člen 267 7 45 52 39 0 0 4 2 3 1 0 0 0 0 2 10 0 

     člen 268 14 17 31 16 0 0 3 5 9 0 0 0 0 0 0 14 0 

     člen 269 3 6 9 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 

     člen 269a 0 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
11 KORUPCIJA - 
POSKUSI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
12 ZATAJITVE 
OBVEZNOSTI 124 97 221 37 25 7 34 14 14 14 8 18 4 0 1 215 0 
13 ZLORABE – 
SKUPAJ 377 920 1297 655 28 29 163 53 132 96 60 34 46 7 13 397 1 

     člen 235 1 9 10 2 3  *  *  *  * 0 0 0 0 0 0 7 0 

     člen 236 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

     člen 243 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 247 3 0 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

     člen 244 124 296 420 174 2 7 78 29 74 31 46 25 40 7 6 198 0 

     člen 245 87 214 301 68 11 22 68 15 49 54 7 7 0 0 2 144 1 

     člen 261 156 398 554 403 9 0 17 9 7 10 6 2 6 0 5 42 0 

     člen 263 3 1 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 
14 ZLORABE - 
POSKUSI 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 ŠKODOVANJA 
UPNIKOV - 
SKUPAJ 437 865 1.302 398 35 99 316 81 241 214 56 51 30 4 14 668 1 

     člen 232 3 11 14 4  * 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

     člen 233 17 20 37 9  * 3 12 1 3 1 0 0 1 0 0 7 0 

     člen 234 21 39 60 24  * 2 12 2 11 1 0 1 0 0 0 34 0 

     člen 234a 387 780 1167 351 28 94 290 76 227 212 52 50 25 4 14 608 1 

     člen 234b 9 15 24 10 7 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 19 0 

     člen 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16OŠKODAVANJ
A UPNIKOV - 
POSKUSI 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Nadaljevanje 
tabele 28p iz 

strani 95. 
  
  REŠENE OVADBE 

KONČANE 
PREISKAVE SODBE 

PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA 

TOŽILCA  
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17 OKOLJE IN 
PROSTOR - 
SKUPAJ 41 70 111 62 25 0 0 4 3 38 13 8 12 5 2 58 0 

     člen 333 11 9 20 9 5 0 0 1 0 10 3 3 4 2 2 18 0 

     člen 334 2 3 5 2 1  * *  *  *  0 0 0 0 0 0 1 0 

     člen 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 336 1 11 12 3 6 *  *   * *  9 1 0 0 0 0 14 0 

     člen 337 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

     člen 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 339 1 13 14 12 2 *  *  *  *  1 0 2 0 0 0 1 0 

     člen 340 1 0 1 1 0 *  *  *  *  0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 341 0 6 6 0 1 *   *  * *  3 0 0 0 0 0 2 0 

     člen 342 18 10 28 19 4 *   *  * *  3 2 1 1 0 0 10 0 

     člen 343 5 11 16 8 6 *   *  * *  6 1 0 1 1 0 6 0 

     člen 344 1 0 1 1 0 *   *  * *  0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 345 0 0 0 0 0 *   *  * *  0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 346 0 0 0 0 0 *   *  * *  0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 347 0 4 4 4 0 *   *  * *  0 0 1 0 0 0 0 0 

     člen 212 1 1 2 1 0 0 0 3 3 6 5 1 6 2 0 6 0 
18 OKOLJE IN 
PROSTOR - 
POSKUSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 ČLOVEČNOST 
IN 
MEDNARODNO 
PRAVO 1 5 6 3 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 
20 TRGOVINA Z 
LJUDMI 3 6 9 3 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 
21 
PREPOVEDANI 
PREHODI MEJE 100 261 361 46 1 68 111 16 139 175 21 15 48 13 33 534 38 
22 OROŽJE IN 
EKSPLOZIVI 45 118 163 38 0 48 43 11 56 75 11 7 12 4 1 85 6 

SKUPAJ 1693 4418 6111 1865 312 296 1803 384 1431 1308 268 242 326 107 150 3801 254 

 

Opomba: Z zvezdico (*) so označena polja pri kaznivih dejanjih, za katera se posamezen procesni 
institut ne uporablja zaradi izključno okrajne oziroma izključno okrožne pristojnosti za odločanje v 
zadevi.  
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Tabela 28m: Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj - mladoletni storilci 

  
  

  
  

REŠENE OVADBE 
KONČANE 

PREISKAVE SODBE 

PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA 

TOŽILCA 
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UMORI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
POSKUSI 
UMOROV 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

ROPI 26 113 139 0 3 114 8 35 6 23 0 15 3 3 0 15 0 
POSKUSI 
ROPOV 4 17 21 0 0 15 0 6 0 0 0 5 0 0 0 5 0 

MAMILA 18 53 71 0 12 44 12 25 10 18 0 8 0 0 0 26 1 

IZSILJEVANJE 14 55 69 1 9 52 8 45 5 19 0 21 2 2 0 18 0 
POSKUSI 
IZSLILJEVANJA 3 17 20 0 2 14 1 3 1 4 0 2 0 0 0 2 0 

Skupaj 65 255 320 1 26 239 29 116 22 66 0 51 5 5 0 66 1 
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Tabela 28po: Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj - pravne osebe 
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1 ORGANIZIRAN 
KRIMINAL 3 6 9 0 6 0 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 4 0 

2 PRANJE 
DENARJA 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

3 KORUPCIJSKA 
KAZNIVA 
DEJANJA 

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

     člen 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     člen 267 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 268 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 269a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 KORUPCIJA - 
POSKUSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 ZATAJITEV 
DAVČNIH IN 
FINANČNIH 
OBVEZNOSTI 

24 28 52 0 15 7 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 

6 ZLORABE 
POLOŽAJA V 
JAVNEM IN 
ZASEBNEM 
SEKTORJU 

17 30 47 0 26 0 0 9 4 5 2 1 0 1 0 0 7 0 

     člen 235 0 1 1 0 1 0 * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     člen 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 244 13 25 38 0 17 0 0 9 4 5 2 1 0 1 0 0 7 0 

     člen 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     člen 261 4 4 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 ZLORABE - 
POSKUSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 KAZNIVA 
DEJANJA NA 
ŠKODO 
UPNIKOV IN 
POTROŠNIKOV 

93 168 261 0 123 2 5 54 17 22 0 0 11 0 0 0 43 0 

     člen 232 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     člen 233 3 2 5 0 1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 234 2 7 9 0 4 * 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 

     člen 234a 87 158 245 0 117 1 5 54 16 21 0 0 10 0 0 0 39 0 

     člen 234b 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
     člen 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 
OŠKODOVANJA 
UPNIKOV - 
POSKUSI 

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

10 KAZNIVA 
DEJANJA 
ZOPER OKOLJE 
IN PROSTOR 

1 6 7 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

     člen 333 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

     člen 334 0 0 0 0 0 0 * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 335 0 0 0 0 0 0 * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 
     člen 336 1 4 5 0 2 3 * * * * 0 0 0 0 0 0 4 0 

     člen 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 339 0 0 0 0 0 0 * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Nadaljevanje 
tabele 28po iz 

strani 98. 
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     člen 340 0 0 0 0 0 0 * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 
     člen 341 0 0 0 0 0 0 * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 342 0 0 0 0 0 0 * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 343 0 0 0 0 0 0 * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 344 0 0 0 0 0 0 * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 
     člen 345 0 0 0 0 0 0 * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 346 0 0 0 0 0 0 * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 347 0 0 0 0 0 0 * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 

     člen 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 OKOLJE IN 
PROSTOR - 
POSKUSI 

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

SKUPAJ 140 240 380 0 174 12 8 70 24 31 2 2 11 2 0 0 76 0 

 

Tabela 29: Pregled dela višjih tožilcev 

Zunanji oddelki VDT RS 
Sprejete zadeve 

v predlog Obdolženci Udeležba na sejah 
Št.tožilcev na 

dan 31.12.2007 

Celje 444 550 45 2 

Koper 469 608 84 2 

Ljubljana  1256 1520 31 7 

Maribor 1105 1269 161 4 

Skupaj 3274 3947 321 15 

 

Tabela 30: Pritožbe v letu 2007 

Vlagatelj pritožbe 
Pritožba zaradi 

kazni 
Pritožba iz drugih 

razlogov 

ODT 
Št. zadev Ktp 0 

in Ktp 1 
Št. 

obdolžencev ODT Obd. Ošk. ODT Obd. Ošk. ODT Obd. Ošk. 

ODT CE 444 550 70 464 6 32 66 0 38 398 6 

ODT KK 173 224 85 171 5 31 9 0 54 162 5 

ODT KP 215 270 86 181 7 11 12 0 75 169 7 

ODT KR 193 238 71 192 2 27 7 0 44 185 2 

ODT LJ 707 822 301 598 23 84 42 0 216 556 23 

ODT MB 365 445 157 288 0 73 97 0 84 191 0 

ODT MS 208 248 95 153 0 28 64 0 67 89 0 

ODT NG 106 118 43 82 1 8 4 0 35 78 1 

ODT NM 172 211 103 144 3 35 11 0 68 133 3 

ODT PT 147 184 36 147 1 6 52 0 30 95 1 

ODT SG 62 69 17 52 0 4 19 0 13 33 0 

SKUPINA 20 72 34 60 0 5 1 0 29 59 0 

Skupaj 2812 3451 1098 2532 48 344 384 0 753 2148 48 
 
(Ktp 0 so zadeve iz pristojnosti okrajnih sodišč, Ktp 1 so zadeve iz pristojnosti okrožnih sodišč)  
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Tabela 31: Pritožbe v postopkih zoper mladoletnike v letu 2007 

ODT 
Št. zadev KTp 0 

in Ktp 1 
Št. 

obdolžencev 

Pritožba 
zaradi kazni 
oz. sankcije 

Pritožba iz drugih 
razlogov 

ODT CE 3 3 1 2 

ODT KK 8 8 3 7 

ODT KP 3 3 0 3 

ODT KR 1 1 0 1 

ODT LJ 20 27 10 18 

ODT MB 1 1 1 0 

ODT MS 0 0 0 0 

ODT NG 0 0 0 0 

ODT NM 3 3 0 3 

ODT PT 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 

SKUPINA 0 0 0 0 

Skupaj 39 46 15 34 

 

Tabela 32: Uspešnost pritožb državnih tožilcev v letu 2007 

Pritožba zaradi kazni Pritožba iz drugih razlogov Pritožbe 

ODT 
Št. zadev KTp 0 

in Ktp 1 
Število 

obdolžencev 
Število 
pritožb 

Število 
ugodenih 

Še 
nerešeno 

Število 
pritožb 

Število 
ugodenih 

Še 
nerešeno Neugodeno 

ODT CE 57 70 32 19 7 38 14 12 34 

ODT KK 55 92 31 3 13 54 13 32 24 

ODT KP 57 86 11 4 5 75 8 40 29 

ODT KR 54 82 27 2 17 43 13 20 18 

ODT LJ 243 296 83 24 25 210 81 65 99 

ODT MB 116 157 73 13 49 84 7 55 33 

ODT MS 70 95 28 12 8 67 9 41 25 

ODT NG 40 43 8 6 1 35 8 17 11 

ODT NM 81 103 35 10 12 67 14 41 25 

ODT PT 28 36 6 1 4 30 5 13 13 

ODT SG 14 17 4 0 3 13 0 8 6 

SKUPINA 8 34 5 3 2 29 4 16 9 

Skupaj 823 1111 343 97 146 745 176 360 326 

 

Tabela 33: Umiki tožilskih pritožb 

ODT Ktp 0  Ktp 1 Skupaj 

ODT CE 0 0 0 

ODT KK 0 0 0 

ODT KP 0 4 4 

ODT KR 0 1 1 

ODT LJ 3 4 7 

ODT MB 3 2 5 

ODT MS 3 2 5 

ODT NG 2 0 2 

ODT NM 0 1 1 

ODT PT 1 1 2 

ODT SG 2 1 3 

SKUPINA 0 0 0 

Skupaj 14 16 30 
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Tabela 34: Pritožbe v zadevah, v katerih so bili pripori zoper obdolžence odrejeni oziroma podaljšani 

 Vlagatelj pritožbe 

ODT Število zadev Število obdolžencev ODT Obd. 

ODT CE 185 246 0 246 

ODT KK 0 0 0 0 

ODT KP 100 120 1 117 

ODT KR 0 0 0 0 

ODT LJ 0 0 0 0 

ODT MB 211 211 11 200 

ODT MS 56 56 0 56 

ODT NG 25 28 1 26 

ODT NM 0 0 0 0 

ODT PT 36 36 0 36 

ODT SG 20 20 0 20 

SKUPINA 14 25 0 25 

Skupaj 647 742 13 726 

 
 
 
 
 


