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I. SPLOŠNI STATISTIČNI DEL 

1 Predstavitev državnega tožilstva  

1.1 PREDGOVOR 

Na podlagi 150. člena in drugega odstavka 241. člena Zakona o državnem tožilstvu ter 
Pravilnika o obliki letnega poročila o poslovanju državnega tožilstva je Vrhovno državno 
tožilstvo RS pripravilo skupno poročilo o delu slovenskih državnih tožilstev v letu 2015. 
Poročilo temelji na zbranih statističnih podatkih in poročilih, ki so jih za preteklo leto za svoja 
območja in področja dela pripravila okrožna državna tožilstva v Republiki Sloveniji, 
Specializirano državno tožilstvo RS in njegov Posebni oddelek, oddelki Vrhovnega državnega 
tožilstva RS in slovensko predstavništvo v Eurojustu. 
 
Iz rezultatov, ki so jih dosegla slovenska državna tožilstva v letu 2015 in ki jih predstavljamo 
v tem poročilu, je razvidno, da je slovenska tožilska organizacija v preteklem letu uspešno 
opravila naloge, za katere je pristojna. Nedvomno je med njimi na prvem mestu kot daleč 
najbolj pomembno treba opozoriti na pregon storilcev kaznivih dejanj. Slovenski tožilci smo 
uspešno obvladali pripad novih zadev, ki so prispele na tožilstvo, prav tako smo obvladali 
zadeve iz prejšnjih let, ki so bile v različnih fazah postopkov, ter pravilno, učinkovito in 
zakonito izvajali kazenski pregon. Uporabljali smo pravne institute, ki jih daje na razpolago 
slovenska kazenska in druga zakonodaja in jih izvajali v skladu s sprejeto politiko kazenskega 
pregona. Te usmeritve so v slovenski tožilski organizaciji stabilne in v preteklem letu ni 
prihajalo do sprememb ali nihanj, ki bi jih oceniti kot takšne, da terjajo posebne prilagoditve 
tožilskega delovanja. Sprotne prilagoditve se od usposobljenega organa pregona, ki obvladuje 
problematiko na svojem delovnem področju, razumejo same po sebi. S tem so državna 
tožilstva na kazenskem področju prispevala svoj delež pri zagotavljanju pravne varnosti v 
družbi. 
 
Ob nihanjih, ki se pojavljajo vsako leto ali skozi daljše časovno obdobje, ki pa niso izstopala, 
zlasti ne v negativni smeri, kažejo statistični podatki precejšnjo stabilnost pri uporabi 
procesnih pooblastil od začetka ukvarjanja s kazensko zadevo, pa vse do konca, to je do 
pravnomočne sodne odločbe. Za nekoliko nižji pripad kazenskih ovadb, ki sicer sledi trendu 
zadnjih let, je prezgodaj, da bi dajali preveč pogumne ocene, sploh pa to ni mogoče, ne da bi 
pojav vsebinsko temeljito analizirali. Poleg tega to v prvi vrsti ni naloga organa pregona. Ne 
glede na to moramo že na tem mestu, torej v samem uvodu k letnemu poročilu, opozoriti, da 
se državno tožilstvo kadrovsko sicer krepi, vendar še vedno nima niti zametka analitične 
službe, ki bi bila nujno potrebna za vsebinsko spremljanje pojavov, s katerimi se državno 
tožilstvo ukvarja. Poglobljeno vsebinsko in analitično spremljanje je potrebno, če želimo 
pojave, s katerimi se srečujemo pri delu, dobro poznati in nanje reagirati v skladu z njihovo 
pomembnostjo in v skladu s tem, kar želi tožilstvo doseči s svojim ukrepanjem. 
 
Poglavitna značilnost leta 2015 v slovenski tožilski organizaciji, za katero bi bilo nekorektno, 
če je ne bi omenili, je kadrovska okrepitev. Če smo se v letu pred tem posebej posvetili 
Specializiranemu državnemu tožilstvu RS in ga spravili na nivo, da na celotnem spektru svojih 
pristojnosti v zadostni meri obvladuje zadeve, ki so v njegovi pristojnosti, je bilo treba v letu 
2015 okrožnim državnim tožilstvom nadomestiti kader, ki smo ga pred tem usmerili v 
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Specializirano državno tožilstvo RS. To nam je uspelo: v septembru je v tožilske vrste vstopilo 
trideset mladih državnih tožilk in tožilcev, ki smo jih razporedili po različnih okrožnih državnih 
tožilstvih po potrebah, ki so jih izkazovala. Gre za kadrovsko okrepitev, ki ji ni primere v 
preteklosti in prepričani smo, da se bo še kako poznala, ko bodo mladi kolegice in kolegi 
zagrabili »na polno«. V kvalitetno izbiro novih sodelavcev je bilo vloženih zelo veliko naporov 
in tudi zaradi tega pričakujemo, da bodo rezultati opazni.  
 
V okoliščinah, ki niso bile vedno lahko in preproste, so slovenski državni tožilci v lanskem letu 
opravili dobro delo. Zanj si zaslužijo priznanje in moja dolžnost predstojnika je, da jim ga 
dam. Ob tem pričakujem, da bodo v tekočem letu in v prihodnje delali še bolj zavzeto in 
kvalitetno ter dosegali še boljše rezultate. 
 
 

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

PODATKI) 

1.3.1 PRIPRAVA POROČILA 

Skupno poročilo o delu državnih tožilstev v Republiki Sloveniji za leto 2015 je pripravljeno na 
podlagi poročil posameznih okrožnih državnih tožilstev, Specializiranega državnega tožilstva 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: SDT RS) z Oddelkom za preiskovanje in pregon uradnih 
oseb s posebnimi pooblastili (v nadaljevanju: Posebni oddelek, v tabelah: OPP) ter Vrhovnega 
državnega tožilstva Republike Slovenije (v nadaljevanju: VDT RS).  
 
Poročila posameznih okrožnih državnih tožilstev vključujejo poročila in podatke za zunanje 
oddelke teh tožilstev.  

1.3.2 OBLIKOVANJE POROČILA 

To Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2015 je prvo skupno poročilo, ki je 
pripravljeno na podlagi 150. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS š 58/11, s 
spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDT-1) in Pravilnika o obliki letnega poročila o 
poslovanju državnega tožilstva (Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015, v 
nadaljevanju: Pravilnik). 
 
Minister za pravosodje je na podlagi pooblastila iz petega odstavka 147. člena ZDT-1 konec 
leta 2015 izdal Pravilnik, ki v 15. členu določa, da se (že) letno poročilo o poslovanju državnih 
tožilstev za leto 2015 pripravi v skladu s tem Pravilnikom.  
 
Tako so bila posamezna državna tožilstva na podlagi Pravilnika, ki je luč sveta zagledal konec 
novembra 2015 in začel veljati 5. 12. 2015, zavezana pripraviti svoja letna poročila o 
poslovanju tudi za leto 2015. Enako velja tudi za Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za 
leto 2015 glede katerega je, ob uporabi 150. člena ZDT-1, določen 15. 4. 2015 kot skrajni 
rok, do katerega je treba poročilo poslati ministru za pravosodje, Državnemu zboru Republike 
Slovenije in Državnotožilskemu svetu. 
 



9 

 

Navkljub vloženim velikim naporom državnega tožilstva, tudi ob sodelovanju zunanjega 
izvajalca, ni bilo moč pravočasno prilagoditi informacijskega sistema vpisnikov novim 
zahtevam za statistično poročanje po Pravilniku. Že pred izdajo Pravilnika smo opozarjali, da 
je predpogoj za njegovo uporabo, zlasti za napolnitev tabel v prilogi Pravilnika, predhodna 
izdelava statističnega pojmovnika, ki ga je treba prilagoditi Pravilniku in njegovim tabelam. 
Vse to zahteva ustrezen čas.  
 
Državna tožilstva se zavedajo obveznosti spoštovanja zakonskega roka, ki zahteva predložitev 
letnih poročil o poslovanju posameznih državnih tožilstev do 15. 2. 2016. Vendar pa 
omenjene časovne okoliščine ter izvedba nalog, ki so državnemu tožilstvu, še posebej 
informatikom Strokovno informacijskega centra VDT RS (v nadaljevanju SIC) v povezavi z 
zunanjem izvajalcem, naložene z izdajo Pravilnika, niso omogočale pravočasne priprave in 
obdelave statističnih podatkov, ki jih zahteva Pravilnik. Tako vodjem posameznih tožilstev ni 
bilo omogočeno v zakonskem roku pripraviti poročila o poslovanju (zlasti operativnih) 
državnih tožilstev.  
 
Vodje državnih tožilstev so lahko začeli učinkovito in nemoteno pripravljati svoja letna 
poročila šele, ko so bili na voljo stabilni in dovolj zanesljivi statistični podatki. Tako je prišlo 
pri predložitvi letnih poročil o poslovanju posameznih državnih tožilstev naslovnikom do več 
tedenske zamude, ki je nastala zaradi zgoraj navedenih okoliščin, kljub vsem naporom 
državnega tožilstva in zunanjega izvajalca, da bi pripravili in predložili letna poročila, kot to 
veleva zakon. Vse to pa je imelo odmev tudi pri pripravi Skupnega poročila o delu državnih 
tožilstev za leto 2015, za katerega je bilo na voljo res zelo malo časa, saj smo spoštovali 
zakonski rok za njegovo predložitev naslovnikom. 
 
Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2015 je torej pripravljeno, sestavljeno in 
oblikovano na podlagi ZDT-1 in Pravilnika, ki, upoštevaje čas izdaje, ni dopuščal veliko časa 
za pripravo in samo izdelavo, kar ima lahko vpliv na vsebino poročila ter na pravilnost 
posameznih statističnih podatkov. Pri statističnih podatkih so časovne okoliščine v nekaj 
primerih terjale kompromis med popolno točnostjo in še sprejemljivo zamudo pri pripravi teh 
podatkov.  
 
Zlasti glavna novost, to je analitični del poročila, bi gotovo zahteval več časa in boljšo 
informacijsko opremljenost (z nadgradnjo obstoječega informacijskega sistema vpisnikov 
državnega tožilstva) ter kadrovsko okrepitev s posebno analitično službo in ustreznimi 
strokovnjaki, da bi bilo ta del poročila mogoče pripraviti res kvalitetno. Prepričljivo, vsebinsko 
jasno, pregledno in informativno polno poročilo je tudi želja in cilj državnotožilskega 
poročanja tako naslovnikom po zakonu, kot tudi strokovni in širši javnosti, da poročilo prikaže 
in zajame res vse opravljeno delo v obdobju poročanja. 
 
Natančnejši podatki o delu posameznih tožilstev so na razpolago v uradu VDT RS oziroma v 
uradih posameznih državnih tožilstev in jih ta lahko posredujejo na posebno zahtevo v skladu 
z zakonom.  

1.3.3 STATISTIČNI PODATKI 

Že v prejšnjih letnih poročilih smo zapisali, da popolna primerljivost statističnih podatkov s 
podatki v poročilu za pretekla leta ni možna. To, iz zgoraj navedenih razlogov, poudarjeno 
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velja za Skupno letno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2015 in primerjavo njegovih 
statističnih podatkov s statističnimi podatki iz prejšnjih letnih poročil.  
 
Uporaba novega informacijskega sistema vpisnikov v letu 2013 je terjala prenos podatkov iz 
starih vpisnikov in evidenc. Posledica takšnega zahtevnega in obsežnega prenosa podatkov 
ter posledica še vedno občasno prisotnih težav pri uporabi novega informacijskega sistema 
vpisnikov, so lahko tudi netočnosti in napake pri izdelavi letne statistike. Težave sproti 
razrešujemo s sodelovanjem zunanjega izvajalca, zaposleni na državnih tožilstvih pa smo tudi 
vložili mnogo dela in truda v cilju, da bi bili statistični podatki kar najbolj verodostojen izkaz 
opravljenega dela državnih tožilcev. 
 
Čeprav gre za poročilo o delu v letu 2015, je v njem mnogo statističnih podatkov, ki so 
odvisni od podatkov iz prejšnjih let. Ti podatki so se v star informacijski sistem vnašali precej 
nenatančno in brez ustreznih kontrol. Hkrati pa je bil, ob prehodu na nov informacijski sistem, 
izpeljan tudi zahteven postopek njihove migracije. V zvezi s tem na državnih tožilstvih še 
vedno izvajamo »čiščenje podatkov za nazaj,« kar posledično pomeni, da se v informacijskem 
sistemu spreminjajo nekateri podatki, ki so navedeni v poročilih iz prejšnjih letih. Do 
odstopanja pri podatkih v primerjavi s poročili iz prejšnjih let lahko pride tudi zaradi nekoliko 
spremenjene metodologije, saj se kot pripad zadev več ne upošteva razdruževanje spisov ter 
odstopi med posameznimi organizacijskimi enotami. Tako lahko prihaja tudi do manjših 
neskladij med predstavljenimi podatki v poročilu za leto 2015 in v poročilih za prejšnja leta.  
 
Vsi statistični podatki se vodijo po ovadenih, obdolženih oziroma obsojenih osebah (če se na 
isto osebo veže več kaznivih dejanj, se upošteva »glavno«, to je kaznivo dejanje z najvišjo 
predpisano kaznijo), kar je tudi vsebina tabel. Izjeme od tega pravila so razvidna iz 
poimenovanja posameznih polj v tabelah ali iz besedila, ki tabele pojasnjuje in komentira. 
Tabele 44, ki vsebujejo statistiko po posameznih sklopih kaznivih dejanj, beležijo število 
kaznivih dejanj in ne števila oseb (storilcev).  
 
Zbrani statistični podatki so praviloma obdelani ločeno za polnoletne storilce (z označbo 
številke tabele in črko p), mladoletnike (z označbo številke tabele in črko m) ter za pravne 
osebe (z označbo številke tabele in črkama po).  
 
V skladu z zahtevami Pravilnika, so v poročilu vsi podatki, s katerimi državno tožilstvo 
razpolaga v svojem informacijskem sistemu vpisnikov. Kjer teh podatkov ni, ker niso bili 
statistično spremljani, pa je v ustreznem polju tabele znak »NN« (primerjaj drugi odstavek 
15. člena Pravilnika). 
 
Ob primerjanju državnotožilskih statističnih podatkov s policijskimi je treba upoštevati, da 
slednji običajno upoštevajo število naznanjenih ali odkritih kaznivih dejanj in ne oseb. Po 
drugi strani sodna statistika praviloma poroča o številu zadev, ki združujejo tudi več 
obdolžencev in dejanj, zato se njeni številčni podatki lahko pomembno razlikujejo od 
državnotožilskih.  
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2 Sistemizacija in zasedba državnega tožilstva 

2.1 PRAVNA PODLAGA ZA DELO DRŽAVNEGA TOŽILSTVA 

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

2.2 KADROVSKE PODLAGE 

Število mest državnotožilskih funkcionarjev določa Odredba o številu mest državnih tožilcev 
(Uradni list RS, 76/2011, 69/2012, 52/2013, 52/2014 in 71/2015), ki določa skupno 262 mest 
državnotožilskih funkcionarjev (18 vrhovnih, 37 višjih, 143 okrožnih in 64 okrajnih državnih 
tožilcev). 
 
Na dan 31. 12. 2015 je funkcijo državnega tožilca v Sloveniji opravljalo 219 državnotožilskih 
funkcionarjev. Po dolgih letih, ko se je zasedenost državnotožilskih mest v državi gibala okoli 
številke 190 (v letu 2014 npr. 194), predstavlja to prvo resno kadrovsko okrepitev državnih 
tožilstev z novimi državnimi tožilci. Ta okrepitev je nedvomno pomembna in za tožilstva 
dobrodošla, kljub temu pa ne presega 84 % zasedbe, kot jo za državna tožilstva v Sloveniji 
predvideva zgoraj citirana odredba.  
 
V kadrovskem načrtu za leto 2015 je bilo predvidenih 13 mest več, kot je bilo dejansko 
zasedenih na dan 31. 12. 2015.  
 
Boljša kadrovska zasedenost državnotožilskih mest pomeni izboljšanje pogojev za izvrševanje 
funkcije pregona, ki je bila doslej, zaradi dolgotrajne in hude kadrovske podhranjenosti 
tožilstev, močno ogrožena. To izboljšanje je posledica dalje časa trajajočega postopka 
kadrovske krepitve državnih tožilstev, ki je bil začet že v začetku leta 2014 z dogovorom vlade 
in vrha pravosodja o nujnih ukrepih za učinkovitejši boj zoper gospodarski kriminal in 
korupcijo. Po zagotovitvi sredstev za nove zaposlitve s strani Vlade RS, je tožilstvo pričelo z 
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aktivnostmi za njihovo postopno izvedbo, kar vse je bilo zaključeno v letu, na katero se 
nanaša to poročilo.  
 
Prioriteta je bila v čim prejšnji vzpostavitvi polne kadrovske sestave SDT RS, ki je izključno 
stvarno pristojno za obravnavo tovrstne kriminalitete. Ukrepi, s katerimi smo zagotovili boljše 
pogoje za pregon prioritetnih oblik kriminalitete pa niso bili omejeni zgolj na navedeno 
tožilstvo, ampak so nujno zajemali celotno tožilsko organizacijo. Kadrovanja za potrebe 
specializiranega tožilstva namreč ni mogoče ločiti od splošnih kadrovskih razmer po ostalih 
tožilstvih. Zaradi zahtevanih izkušenj in zakonskih določb, ki v tistem času niso omogočale 
zunanjega kadrovanja), je krepitev SDT RS nujno pomenila sočasno kadrovsko slabitev 
ostalih državnih tožilstev. Da v razmerah takratne kadrovske podhranjenosti slednjih ne bi 
prišlo do ogrožanja njihove učinkovitosti, je bilo treba sprejeti ukrepe za omilitev negativnih 
posledic.  
 
Na podlagi analize stanja zasedenosti mest državnih tožilcev po kriteriju izenačevanja 
obremenjenosti državnih tožilcev, je bil narejen načrt razdelitve kadrovskih okrepitev. Ta 
načrt je upošteval trenutno zasedenost državnotožilskih mest in število državnih tožilcev, ki so 
bili imenovani ali dodeljeni na specializirano državno tožilstvo, ter strukturo in številčnost 
državnotožilskega osebja. Poleg obremenitev na zaposlenega, je ta načrt upošteval tudi 
dinamiko posameznih kadrovskih postopkov. Razpisni postopki za zasedbo državnotožilskih 
mest iz različnih vzrokov trajajo več mesecev in posledično omogočajo razbremenilne učinke 
šele v daljšem časovnem obdobju, zaposlitve javnih uslužbencev pa potekajo hitreje. Z 
ustrezno časovno porazdelitvijo kadrovskih postopkov, glede na njihovo trajanje, smo 
državnim tožilstvom relativno hitro, že v letu 2014, omogočili delno strokovno okrepitev ob 
hkratni razbremenitvi obstoječe kadrovske strukture. Na ta način so tožilstva po državi takrat 
postopno pridobila večje število novih strokovnih sodelavcev (pravosodnih svetovalcev) in 
članov ostalega državnotožilskega osebja.  
 
Dolgoročnejša izenačitev bremen in vzdržnost kadrovske zasedbe pa je bila nato dosežena 
šele v letu 2015, ko so bili zaključeni vsi postopki za imenovanje 30 novih državnih tožilcev, ki 
so bili začeti že leto poprej, a so bili zaradi svoje kompleksnosti zaključeni šele v letu, na 
katero se nanaša to poročilo.  
 
Kot je bilo že povedano, smo se zaradi zagotavljanja maksimalne kvalitete, objektivnosti in 
preglednosti postopka izbora kandidatov, ob tej obsežni in tehnično zahtevni kadrovski 
krepitvi, odločili za nov pristop h kadrovanju. Vse izbirne postopke za bodoče strokovne 
sodelavce in državne tožilce smo vodili koordinirano in enotno na ravni celotne države. 
Uporabljeni so bili objektivizirani kriteriji izbire, vključno s pisnimi testiranji po vzoru 
pravniškega državnega izpita. Na ta način smo ustvarili pogoje za izbor najkvalitetnejših 
kandidatov za pomembna delovna mesta. Ta pristop je predstavljal tudi zavesten odstop od 
doslej prevladujoče prakse, da so bili za mesta strokovnih sodelavcev in kasneje državnih 
tožilcev, kot najprimernejši praviloma prepoznani notranji kandidati. Ta odločitev je posledica 
našega prepričanja, da je tožilsko organizacijo mogoče ustrezno kadrovsko okrepiti zgolj z 
doslednim zasledovanjem kriterija najvišje kvalitete izbranih kandidatov. Rezultat teh 
postopkov, ki se kaže v okrepljeni kadrovski zasedbi, tako pri javnih uslužbencih kot pri 
pravosodnih funkcionarjih, potrjuje pravilnost te odločitve. 
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Podrobnejša struktura zasedbe državnotožilskih in mest javnih uslužbencev je prikazana v 
tabelah 1 in 2.  

2.3 FINANČNE IN MATERIALNO -TEHNIČNE PODLAGE 

V letu 2015 je celoten proračun državnih tožilstev znašal 18.392.675 evrov. Pretežni del 
proračuna državnega tožilstva – 88,40 % vse porabe – so, enako kot v preteklih letih, 
obsegala sredstva za plače v višini 16.258.865 evrov, medtem ko so sredstva za materialne 
stroške, alternativno reševanje sporov, za stroške po ZOPNI in male investicije skupaj znašala 
11,60 % vse porabe oziroma 1.990.458 evrov.  
 
Z vidika finančnega poslovanja v letu 2015 je treba posebej omeniti dolgo načrtovano 
zapolnitev prostih delovnih mest državnih tožilcev (30), ki je predstavljala večji finančni 
zalogaj tako na področju plač, kot tudi na področju zagotovitve prostorskih in drugih 
materialnih pogojev.  
 
S sprejetem rebalansom proračuna za leto 2015 smo zagotovili sredstva za plače. S strogim 
varčevanjem in omejevanjem porabe smo na proračunskih postavkah materialnih stroškov, 
alternativnega reševanja sporov, malih investicij in ZOPNI uspeli ustvariti prihranek v višini 
143.352 evrov.  
 
Večina državnih tožilstev deluje v ustreznih prostorih, se pa ponekod, zlasti na največjih 
tožilstvih, kaže določena prostorska stiska. Prostorske težave SDT RS je ministrstvo sredi leta 
uspešno rešilo, potem, ko smo do takrat zagotavljali dodatne prostore z najemom, ki smo ga 
morali financirati iz postavk državnih tožilstev.  
 
Zaradi rednega vzdrževanja v preteklih letih so prostori in oprema državnih tožilstev še vedno 
v ustreznem stanju, čeprav je obseg tekočega vzdrževanja že prizadet z varčevalnimi ukrepi, 
ki so posledica omejenih proračunskih sredstev za materialne stroške.  
 
Več težav so imela državna tožilstva s službenimi vozili. Ta so pogosto starejša in 
obremenjena z višjimi stroški vzdrževanja, ki so v nekaterih primerih celo višji od vrednosti 
vozila. V decembru 2015 smo s pomočjo pravosodnega ministrstva uspeli zagotoviti sedem 
novih avtomobilov, ki so nadomestili najslabša vozila v našem voznem parku, kljub temu pa 
je v uporabi še vedno večje število starejših in dotrajanih vozil.  
 
Vprašanje informacijske opremljenosti s strojno in programsko opremo, ki je za tožilstva 
posebej pereče, je podrobneje obravnavano v poglavju 6.2 Problematika s področja izvajanja 
državnotožilske in pravosodne uprave. 
 
V letu 2015 so se kot pomembnejša postavka pri nekaterih državnih tožilstvih pojavili stroški 
za zagotavljanje prevodov listin, ki so uporabljene kot dokaz v sodnih postopkih. Na SDT RS 
smo odprli novo proračunsko postavko »ZOPNI«, na kateri smo zagotavljali sredstva za 
stroške izvajanja pristojnosti po istoimenskem zakonu. Zaradi dolgotrajnosti postopkov, ki se 
izvajajo po tem zakonu, stroški v letu 2015 še niso dosegli načrtovane višine, predvidevamo 
pa, da se bodo v naslednjih letih povečevali. 
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Tabela 1: Seznam načrtovanih in zasedenih mest državnih tožilcev na dan 31. 12. preteklega 
leta 
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ODT CE 24 27 8 8 0 17 14 3 2 2 0 0 0 0 3.800 

ODT KK 9 9 3 3 0 4 4 0 2 2 0 0 0 0 1.574 

ODT KP 13 14 1 1 0 10 9 1 3 3 0 0 0 0 2.430 

ODT KR 13 15 6 6 0 7 6 0 2 1 0 0 0 0 2.399 

ODT LJ 50 60 18 16 0 37 29 7 5 5 0 0 0 0 8.570 

ODT MB 24 29 9 6 2 16 14 2 4 4 0 0 0 0 3.961 

ODT MS 10 11 3 2 0 6 6 0 2 2 0 0 0 0 1.842 

ODT NG 7 8 1 0 1 5 5 0 2 2 0 0 0 0 1.484 

ODT NM 11 13 6 6 0 5 3 1 2 2 0 0 0 0 1.706 

ODT PT 6 9 3 1 2 4 3 0 2 2 0 0 0 0 1.085 

ODT SG 5 5 1 1 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 961 

OPP 3 3 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 659 

SDT 26 13 2 6 0 8 15 0 3 5 0 0 0 0 6.167 

VDT 18 19 0 0 0 0 0 0 6 6 1 13 12 0 3.853 

DTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 219 235 62 57 5 122 111 14 38 39 1 13 12 0 40.491 

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

Generalni 
direktor oz. 
direktor 

 
Strokovni 
sodelavci 

Državnotožilski pripravniki  Drugo osebje 

zaposleni volonterji  

Državno 
tožilstvo 

Zasedba 
Skupaj  

Načrt 
Skupaj 

načrt zasedba načrt zasedba načrt zasedba načrt zasedba načrt zasedba 

ODT CE 25 30 0 0 9 7 1 1 0 0 20 17 

ODT KK 10 12 0 0 3 1 1 1 0 0 8 8 

ODT KP 14 17 0 0 3 2 0 0 0 0 14 12 

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

ODT LJ 70 77 1 1 20 17 6 6 0 0 50 46 

ODT MB 32 35 0 0 9 7 2 1 0 0 24 24 

ODT MS 16 17 0 0 4 3 1 1 0 0 12 12 

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

ODT NM 13 15 0 0 5 3 1 1 0 0 10 10 

ODT PT 9 14 0 0 4 1 3 1 0 0 7 7 

ODT SG 8 9 1 1 2 1 0 0 0 0 6 6 

OPP 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

SDT 15 18 1 1 7 6 1 1 0 0 9 7 

VDT 30 41 0 0 11 7 0 0 0 0 30 23 

DTS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Skupaj 273 318 3 3 85 63 17 14 0 0 214 194 
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Tabela 3: Seznam načrtovanih in zasedenih mest policistov začasno premeščenih na delovna 
mesta v Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili posebni na 
dan 31. 12. preteklega leta 

Začasno premeščeni policisti 
Državno 
tožilstvo 

načrt zasedba 

ODT CE 0 0 

ODT KK 0 0 

ODT KP 0 0 

ODT KR 0 0 

ODT LJ 0 0 

ODT MB 0 0 

ODT MS 0 0 

ODT NG 0 0 

ODT NM 0 0 

ODT PT 0 0 

ODT SG 0 0 

OPP 8 7 

SDT 0 0 

VDT 0 0 

DTS 0 0 

Skupaj 8 7 

 
 

3 Gibanje zadev in kriterij učinkovitosti 

3.1 KAZENSKE OVADBE 

3.1.1 UVODNO POJASNILO 

 
Glavni kriterij po katerem so oblikovane tabele tega poglavja je posamezna oseba. Tako so 
podatki v tabelah prikazani ločeno za polnoletne storilce in mladoletnike ter pravne osebe. 
Podatki tožilstva niso primerljivi s podatki policije, ki statistične podatke zbira in prikazuje po 
drugačnem osnovnem kriteriju – obravnavanem kaznivem dejanju ter podatki sodišč, ki 
prikazuje statistične podatke po osnovnem kriteriju – sodni spis (ne upošteva števila 
udeleženih oseb). Edini prikaz, ki ne predstavlja oseb je podatek o številu neznanih storilcev. 
V tem primeru podatek predstavlja število kazenskih ovadb oziroma kaznivih dejanj, saj ni 
znano število oseb, ki so pri izvršitvi teh kaznivih dejanjih v sodelovale. Navedeno velja tudi 
za podatek o zadevah, v katerih so bili uporabljeni posebni preiskovalni ukrepi.  
  
Pri primerjavi statističnih podatkov za leto 2015 in preteklih obdobij, je potrebno upoštevati, 
da je bila leta 2013 obsežno prenovljena statistična obdelava podatkov, v letu 2014 pa se je 
statistična obdelava še nekoliko posodobila. V letu 2014 se je prvič za obdobje celega leta 
uporabljal nov informacijski sistem tožilskih vpisnikov zato podatki, ki se nanašajo na obdobja 
pred letom 2014 ne omogočajo celovite primerjave.  
 
Državna tožilstva so podobno kot prejšnja leta tudi v letu 2015 najpogosteje obravnavala 
kazenske ovadbe kaznivih dejanj zoper premoženje, zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, 
zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper gospodarstvo, zoper življenje in telo ter 
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kazniva dejanja, povezana z neupravičeno proizvodnjo in prometom s prepovedanimi 
drogami. 
 
V skladu s politiko pregona, ki jo je generalni državni tožilec sprejel junija 2012, so državni 
tožilci dolžni zagotoviti prednostno obravnavanje področij kriminalitete, ki so določena s 
politiko pregona. Gre za področja, ki so podrobneje predstavljena v poglavju 7.2. poročila. Pri 
prednostnih zadevah se je zlasti zagotavljalo celovito in kvalitetno obravnavanje zadev v čim 
krajših rokih ter zgodnje in aktivno sodelovanje z organi odkrivanja. Ne glede na navedeno pa 
so si državni tožilci prizadevali spoštovati instrukcijski rok 120 dni za rešitev zadeve, ki je 
določen z Merili za kakovost dela državnih tožilcev in za oceno državnotožilske službe. 

3.1.2 OVADENI STORILCI KAZNIVIH DEJANJ 

Leta 2015 je bilo na državna tožilstva skupaj podanih ovadb zoper 28.969 znanih storilcev 
kaznivih dejanj. Tabela prikazuje starostno strukturo polnoletnih storilcev kaznivih dejanj, ker 
pa tožilstva nimajo podatka o starosti vseh obdolžencev, prihaja do razlike med seštevkom 
vrednosti po starosti ter skupnim številom ovadenih polnoletnih oseb.  
 
Zoper polnoletne storilce je bilo podanih 26.247 kazenskih ovadb kar predstavlja 91 % vseh 
ovadb. 1.394 je bilo ovadenih pravnih oseb (4,5 %) in 1.328 mladoletnikov (4,5 %). 
 
Iz tabele 4 izhaja, da se je v primerjavi z letom 2014 skupno število ovadenih znanih storilcev 
zmanjšalo za 4.023 oseb oziroma za 12 %.  
 
Pregled tabele za obdobje od leta 2011 do 2015 kaže, da je bilo v letu 2011 ovadenih največ 
znanih storilcev kaznivih dejanj in da število ovadenih znanih storilcev vse od leta 2011 
postopoma upada. 
 
Število ovadenih znanih oseb se zmanjšuje v vseh starostnih kategorijah. Mladoletnikov je bilo 
v letu 2015 ovadenih za 22 %, pravih oseb pa za 12% manj kot v letu 2014. Padec kazenskih 
ovadb je prisoten tudi v vseh starostnih skupinah, izjema je starostna skupina 64. Povečanje 
kazenskih ovadb v navedeni skupini je lahko posledica staranja prebivalstva in vedno večjega 
deleža oseb starejših od 64 let.  
 
Razlogov za zmanjšanje skupnega števila ovadenih znanih oseb je več. Eden izmed razlogov 
je v spremenjeni metodologiji zajemanja in prikazovanja podatkov ter odpravljanja napak, ki 
ne omogoča celovite primerljivosti s preteklimi obdobji, kot je že bilo pojasnjeno v uvodnem 
delu tega poglavja. Drugi razlog je povezan z delom policije. Policijske postaje zaradi 
migrantske krize in z napotitvijo številnih policistov na zunanjo Schengensko mejo, s svojimi 
preostalimi kadri niso mogle v celoti obravnavati zadev in je delo na številnih področjih 
zastalo. O tej problematiki so bila nekatera tožilstva tudi uradno seznanjena preko dopisov, 
tako posameznih policijskih postaj, kot tudi PU SKP. 
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Tabela 4: Ovadeni znani storilci kaznivih dejanj v zadnjih petih letih  

Polnoletne osebe 
 (po starosti) 

Mladoletniki 
Pravne 
osebe  

Skupaj 
ovadenih 
znanih 
storilcev 

Indeks na 
prejšnje 
leto 

Indeks na 
izhodiščno 
leto (X – 4)  

Leto 

o
d
 1
8
 d
o
 2
4 le

t 

o
d
 2
4
 d
o
 3
4 le

t 

o
d
 3
4
 d
o
 4
4 le

t 

o
d
 4
4
 d
o
 5
4 le

t 

o
d
 5
4
 d
o
 6
4 le

t 

6
4
 in

 v
e
č
 le
t 

 

 

   
2015 2.910 6.286 6.484 4.771 2.784 1.445 1.328 1.394 28.969 88 84 

2014 3.619 7.624 7.416 5.171 2.997 1.304 1.700 1.579 32.992 100 96 

2013 4.104 7.768 7.221 5.090 2.882 1.289 1.810 1.497 32.928 99 96 

2012 4.307 8.045 7.228 5.315 2.924 1.224 2.154 1.395 33.256 97 97 

2011 4.541 8.717 7.354 5.423 2.984 1.199 2.234 1.239 34.359 0 100 

 

Podobno kot pri ovadbah zoper znane storilce, se je v letu 2015 zmanjšalo tudi število 
ovadenih neznanih storilcev. Leta 2015 so tožilstva prejela 44.743 ovadb zoper neznane 
storilce kar je 10.553 oziroma kar 19 % manj kot leta 2014. Naknadno je bilo odkritih 1.965 
storilcev, kar predstavlja v absolutnem številu 161 oseb manj. Glede na bistveno manjše 
število prejetih kazenskih ovadb zoper neznane storilce pa pomeni, da je bil delež naknadno 
odkritih storilcev večji. V letu 2014 je bilo naknadno odkritih 3 % storilcev, leta 2015 pa 4 %. 
Skupno število ovadenih znanih storilcev in naknadno odkritih storilcev je 28.969. 
 

Tabela 5: Ovadeni znani in neznani storilci kaznivih dejanj (in naknadno odkriti storilci) v 
zadnjih petih letih 

Leto 
Ovadeni 
neznani 
storilci  

Ovadeni 
znani 
storilci 

Naknadno 
odkriti 
storilci 

Skupaj 
odkriti 
storilci 

Odstotek 
ovadenih 
znanih 
storilcev 

Odstotek ovadenih 
znanih in 

naknadno odkritih 
storilcev 

2015 44.743 27.004 1.965 28.969 37 39 

2014 55.316 30.866 2.126 32.992 35 37 

2013 57.930 30.952 1.976 32.928 34 36 

2012 59.256 31.072 2.184 33.256 34 36 

2011 55.805 32.445 1.914 34.359 36 38 

 

Tabele 6(p), 6(m) in 6(po) prikazujejo kategorije ovaditeljev in njihovo število. Podatki se 
med tožilstvi precej razlikujejo, kar je med drugim posledica različnega načina vnašanja 
podatkov v informacijski sitem. Nekatera tožilstva vsako ovadbo, ki jo dobijo od policije 
štejejo kot ovadbo policije, nekatera pa kot ovadbo oškodovanca, če je slednji podal prvi 
ovadbo na policijo. Podatki prikazani v tabelah 6 tako ne prikazujejo opravljenega dela 
policije.  
 
V kategorijo »drugo« sodijo tako osebe, zaposlene v varnostnih agencijah, ki jih za podajo 
prijave na policijo pooblastijo trgovski centri, kot tudi vsak občan, ki je kaznivo dejanje 
naznanil policiji, čeprav s kaznivim dejanjem ni bil oškodovan.  
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Iz tabel 6 izhaja, da drugi državni organi ovadbe podajo zelo poredko, kar pa ni odraz 
dejanskega stanja. Namreč kazenske ovadbe podane s strani Finančne uprave Republike 
Slovenije, Urada RS za preprečevanje pranja denarja, Komisije za preprečevanje korupcije, 
raznih ministrstev in drugih državnih organov so zaradi zasnove informacijskega sistema 
tožilstva statistično prikazane v rubriki ''Drugo'' ali pa so zajete pri ovadbah policije. 

 

Ob upoštevanju neenotnega načina vnosa podatkov v informacijski sistem iz spodnjih tabel 
izhaja, da je največ ovaditeljev oškodovancev. Oškodovanci so vložili 74 % vseh ovadb pri 
polnoletnih storilcih, 78 % ovadb pri mladoletnikih in v enakem deležu pri pravnih osebah. 
Policija je vložila 11% vseh ovadb proti polnoletnim storilcem, 7 % proti mladoletnikom in 6 
% proti pravnim osebam.  

Tabela 6(p): vse vložene ovadbe po ovaditeljih kaznivega dejanja zoper polnoletne storilce  

OVADBE 
Glas o kaznivem 

dejanju Državno 
tožilstvo 

Policija Oškodovanec 
Drugi državni 

organi Drugo 
2. odst. 161. člena 

ZKP 
ODT CE 291 2.608 27 392 20 

ODT KK 300 676 25 13 0 

ODT KP 258 1.335 16 183 4 

ODT KR 255 1.613 3 26 1 

ODT LJ 629 7.052 32 339 38 

ODT MB 180 2.244 4 1.052 11 

ODT MS 203 886 15 508 2 

ODT NG 188 755 1 214 12 

ODT NM 173 1.002 14 365 2 

ODT PT 263 758 0 21 2 

ODT SG 59 403 3 72 14 

OPP 48 175 0 2 0 

SDT 154 105 5 196 0 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 3.001 19.612 145 3.383 106 

Tabela 6(m): vse vložene ovadbe po ovaditeljih kaznivega dejanja proti mladoletnikom  

OVADBE 
Glas o kaznivem 

dejanju Državno 
tožilstvo 

Policija Oškodovanec 
Drugi državni 

organi Drugo 
2. odst. 161. člena 

ZKP 

ODT CE 3 103 0 19 0 

ODT KK 2 51 0 0 0 

ODT KP 1 63 0 10 0 

ODT KR 10 120 0 0 0 

ODT LJ 51 412 0 17 1 

ODT MB 4 137 0 50 0 

ODT MS 7 29 0 15 1 

ODT NG 4 21 0 17 1 

ODT NM 9 53 0 55 0 

ODT PT 1 21 0 0 0 

ODT SG 4 30 0 1 0 

OPP 0 0 0 0 0 

SDT 0 4 0 1 0 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 96 1.044 0 185 3 
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Tabela 6(po): vse vložene ovadbe po ovaditeljih kaznivega dejanja zoper pravne osebe  

OVADBE 
Glas o 

kaznivem 
dejanju Državno 

tožilstvo 

Policija Oškodovanec 
Drugi državni 

organi Drugo 

 
2. odst. 161. 
člena ZKP 

ODT CE 32 126 10 14 0 

ODT KK 1 68 7 0 0 

ODT KP 0 68 1 7 0 

ODT KR 6 68 0 0 0 

ODT LJ 28 398 1 15 1 

ODT MB 4 134 6 69 0 

ODT MS 1 45 3 13 0 

ODT NG 4 39 0 15 0 

ODT NM 6 53 5 9 0 

ODT PT 1 62 2 1 0 

ODT SG 2 28 1 3 1 

OPP 0 0 0 0 0 

SDT 12 7 0 17 0 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 97 1.096 36 163 2 

 

3.1.3 REŠEVANJE OVADB 

Tabele 7(p), 7(m) in 7(po) prikazujejo, delovne obremenitve posameznih tožilstev in kako 
uspešno je tožilstvo pri reševanju kazenskih ovadb. Tabele 7 prikazujejo podatek o številu 
ovadb skupaj v delu na posameznem tožilstvu. Seštevek podatkov, ki se nanaša na prenesene 
nerešene ovadbe, prejete ovadbe in kasnejših odločitev se ne ujema s številom ovadb skupaj 
v delu, kar je posledica dejstva, da se ovadbe odstopajo na druga tožilstva ali so celo 
predmet več zaporednih odstopov ter, da so v polju »Kasnejše rešitve« tiste rešitve ovadb, do 
katerih je prišlo v primerih, ko je ovadba enkrat že bila rešena (na primer z zavrženjem in je 
kasneje prišlo do vložitve zahteve za preiskavo).  
 
V vseh tabelah je prikazan tudi kazalec učinkovitosti glede na rešene zadeve na dan 31. 12. 
2014. V skladu s Pravilnikom je navedeni kazalnik učinkovitosti opredeljen kot količnik med 
številom rešenih zadev in vsote zasedenih mest državnih tožilcev in tožilskega osebja. Pri tem 
je potrebno opozoriti, da kazalnik upošteva le zasedena mesta, ne pa tudi dejanske 
prisotnosti tožilcev in osebja (bolniške odsotnosti, porodniški dopusti, delo s polovičnim 
delovnim časom itd). Poleg tega je kazalec učinkovitosti izračunan na dan 31. 12. 2015, kar 
pomeni, da je bila upoštevana vsota zasedenih mest državnih tožilcev in tožilskega osebja na 
ta dan in ne upošteva dejstva, da je bilo 30 novih državnih tožilcev imenovanih šele 
septembra 2015. Kazalnik prav tako ne upošteva strukture zaposlenih in ne razlikuje med 
tožilci in strokovnimi kadri na eni strani ter drugim administrativno-tehničnim osebjem na 
drugi.  
  
V tabelah 7(m) in 7(po) je kazalec učinkovitosti bistveno nižji kot v tabeli 7(p). Manjše 
vrednosti ne pomenijo manjše učinkovitosti tožilstva na teh področjih (mladoletniška 
kriminaliteta, kazenski pregon pravnih oseb), temveč, da je tovrstnih kazenskih ovadb manj 



21 

 

kot tistih, ki so prikazane v tabeli 7(p). Kot že predstavljeno v zgornjem poglavju, je 
kazenskih ovadb zoper polnoletne storilce daleč največ, vsota zasedenih mest državnih 
tožilcev in tožilskega osebja pa je enaka ne glede na tip storilcev (polnoletni storilci, 
mladoletniki ali pravne osebe).  

Tabela 7(p): Prejete, rešene in nerešene ovadbe zoper polnoletne storilce 

Državno 
tožilstvo 

Prenesene 
nerešene 
ovadbe 

Prejete 
ovadbe 

Kasnejše 
odločitve 

Skupaj 
v delu 

Rešene 
ovadbe 

Nerešene 
ovadbe na 
dan 31.12. 
preteklega 

leta 

Odstotek 
rešenih 

Kazalec 
učinkovitosti 

glede na rešene 
zadeve na dan 

31.12 
preteklega leta 

ODT CE 2.075 3.338 12 5.652 3.427 1.910 61 70 

ODT KK 527 1.014 12 1.769 1.435 341 81 76 

ODT KP 1.204 1.796 13 3.214 2.105 925 65 78 

ODT KR 737 1.898 28 2.747 1.959 752 71 70 

ODT LJ 5.377 8.090 103 13.913 9.626 4.343 69 80 

ODT MB 1.918 3.491 46 5.522 3.659 1.638 66 65 

ODT MS 403 1.614 5 2.202 1.673 413 76 64 

ODT NG 520 1.170 16 1.746 1.349 359 77 75 

ODT NM 771 1.556 18 2.402 1.747 670 73 73 

ODT PT 648 1.044 6 1.772 1.035 562 58 69 

ODT SG 279 551 13 983 728 274 74 56 

OPP 265 225 6 535 415 161 78 69 

SDT 499 460 10 1.024 436 547 43 11 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 15.223 26.247 288 43.481 29.594 12.895 68 60 

 

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

Državno 
tožilstvo 

Prenesene 
nerešene 
ovadbe 

Prejete 
ovadbe 

Kasnejše 
odločitve 

Skupaj 
v delu 

Rešene 
ovadbe 

Nerešene 
ovadbe na 
dan 31.12. 
preteklega 

leta 

Odstotek 
rešenih 

Kazalec 
učinkovitosti 

glede na rešene 
zadeve na dan 
31.12 preteklega 

leta 

ODT CE 48 125 1 196 122 49 62 2 

ODT KK 22 53 0 93 78 10 84 4 

ODT KP 30 74 0 118 76 13 64 3 

ODT KR 45 130 1 190 173 18 91 6 

ODT LJ 213 481 9 752 575 151 76 5 

ODT MB 55 191 6 252 170 63 67 3 

ODT MS 15 52 1 74 64 4 86 2 

ODT NG 9 43 0 57 49 4 86 3 

ODT NM 41 117 1 176 127 32 72 5 

ODT PT 8 22 0 38 28 9 74 2 

ODT SG 1 35 0 42 35 9 83 3 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 1 5 0 6 1 2 17 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 488 1.328 19 1.994 1.498 364 75 3 
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Tabela 7(po): Prejete, rešene in nerešene ovadbe zoper pravne osebe 

Državno 
tožilstvo 

Prenesene 
nerešene 
ovadbe 

Prejete 
ovadbe 

Kasnejše 
odločitve 

Skupaj 
v delu 

Rešene 
ovadbe 

Nerešene 
ovadbe na 
dan 31.12. 
preteklega 

leta 

Odstotek 
rešenih 

Kazalec 
učinkovitosti 

glede na rešene 
zadeve na dan 
31.12 preteklega 

leta 

ODT CE 212 182 1 433 169 208 39 3 

ODT KK 76 76 0 197 131 59 66 7 

ODT KP 84 76 0 186 89 80 48 3 

ODT KR 62 74 0 141 90 46 64 3 

ODT LJ 672 443 5 1.166 630 590 54 5 

ODT MB 233 213 2 461 209 184 45 4 

ODT MS 42 62 1 132 70 55 53 3 

ODT NG 52 58 0 116 40 65 34 2 

ODT NM 75 73 3 157 104 52 66 4 

ODT PT 71 66 1 149 70 55 47 5 

ODT SG 26 35 1 102 74 23 73 6 

OPP 1 0 0 1 1 0 100 0 

SDT 90 36 0 131 32 89 24 1 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.696 1.394 14 3.372 1.709 1.506 51 3 

 

Vsa tožilstva z izjemo SDT RS so rešila več ovadb kot so jih prejela v letu 2015. Odstotek 
rešenih vseh ovadb zoper polnoletne storilce je 68 %, v letu 2014 64 %. Tudi pri kazenskih 
ovadbah proti mladoletnikom so vsa tožilstva z izjemo Okrožnega državnega tožilstva v 
Mariboru rešila več ovadb kot so jih prejela v letu 2015. Odstotek rešenih ovadb je 75 %, leta 
2014 pa 71. Podobno velja pri pravnih osebah, kjer je odstotek rešenih ovadb 51 %, leta 
2014 42%. Povečanje deleža rešenih ovadb pri vseh kategorijah storilcev gre pripisati novim 
imenovanjem v septembru 2015 in manjšemu pripadu kazenskih ovadb. 
 
Tožilstva so imela na dan 31. 12. 2015 vseh nerešenih ovadb 14.765, na dan 31. 12. 2014 pa 
17.619. Navedeni podatki kažejo, da se je število nerešenih ovadb zmanjšalo za 2.854 
oziroma za 17 %. Zaradi manjšega pripada in kadrovske okrepitve so se v primerjavi s 
preteklimi obdobju v večji meri reševale starejše ovadbe.  

3.1.4 STANJE NEREŠENIH OVADB 

Spodnje tabele prikazujejo število nerešenih zadev z navedbo, pri katerem organu se 
nerešena ovadba nahaja. Seštevek nerešenih ovadb na sodišču, pri policiji, pri drugih organih 
in pri državnem tožilcu ni nujno enak seštevku vseh nerešenih ovadb. Posamezne ovadbe so 
lahko v delu pri več organih, vsak organ pa je ločeno prikazan in je pri nekaterih tožilstvih 
zato seštevek večji.  
 
Podatek, ki prikazuje število nerešenih ovadb pri državnem tožilcu pa ne predstavlja števila 
ovadb, na katerih tožilci niso opravili nobenih procesnih dejanj. Med nerešene ovadbe pri 
državnem tožilcu so zajete tudi ovadbe, ki so v postopku odloženega pregona ali v fazi 
pogajanj. 
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Tabela 8(p): Nerešene ovadbe zoper polnoletne storilce (na dan 31. 12. preteklega leta) 

Državno 
tožilstvo 

Nerešene skupaj Pri sodišču 
Pri 

policiji 
Pri drugih 
organih 

Pri državnem 
tožilcu 

Odstotek nerešenih 
pri državnem tožilcu 

ODT CE 1.910 228 448 70 1.168 61 

ODT KK 341 27 89 14 218 64 

ODT KP 925 22 252 47 613 66 

ODT KR 752 113 196 114 345 46 

ODT LJ 4.343 108 1.223 355 2.758 64 

ODT MB 1.638 196 318 91 1.073 66 

ODT MS 413 67 113 58 185 45 

ODT NG 359 81 102 50 141 39 

ODT NM 670 84 111 35 442 66 

ODT PT 562 99 71 27 362 64 

ODT SG 274 16 47 12 205 75 

OPP 161 8 56 14 87 54 

SDT 547 2 167 33 371 68 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 12.895 1.051 3.193 920 7.968 62 

 
Državna tožilstva spremljajo razloge, zaradi katerih ovadbe v posameznih zadevah niso 
rešene. Statistični podatki kažejo, da je bilo na dan 31. 12. 2015 12.895 (leta 2014 15.420) 
polnoletnih storilcev, katerih ovadbe so bile nerešene. Od tega je bilo 62 % oziroma 7.968 
(leta 2014 10.662 oziroma 69 %) nerešenih ovadb pri državnih tožilcih.  
 
Zmanjšanje deleža nerešenih ovadb pri državnem tožilcu iz 69 % v letu 2014 na 62 % v letu 
2015 gre pripisati novim kadrovskim okrepitvam v septembru 2015 in manjšemu številu 
prejetih ovadb zoper polnoletne storilce.  
 

Tabela 8(m): Nerešene ovadbe proti mladoletnikom (na dan 31. 12. preteklega leta) 

Državno 
tožilstvo 

Nerešene 
skupaj 

Pri policiji 
Pri drugih 
organih 

Pri državnem 
tožilcu 

Odstotek nerešenih pri 
državnem tožilcu 

ODT CE 49 1 2 46 94 

ODT KK 10 1 2 7 70 

ODT KP 13 2 1 10 77 

ODT KR 18 0 3 15 83 

ODT LJ 151 11 11 130 86 

ODT MB 63 7 0 56 89 

ODT MS 4 0 0 4 100 

ODT NG 4 2 2 0 0 

ODT NM 32 3 2 27 84 

ODT PT 9 1 2 6 67 

ODT SG 9 0 0 9 100 

OPP 0 0 0 0 0 

SDT 2 0 0 2 100 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 364 28 25 312 86 
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Skupno število nerešenih ovadb proti mladoletnikom je 364 (leta 2014 504), od tega je pri 
državnih tožilcih nerešenih 312 ovadb, kar predstavlja 86 % (lansko leto 90 %). Razlogi za 
manjše število in odstotek nerešenih ovadb proti mladoletnikom so enaki kot za nerešene 
ovadbe zoper polnoletne storilce (imenovanje novih tožilcev in manjši pripad ovadb). 
 

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

Državno 
tožilstvo 

Nerešene 
skupaj 

Pri sodišču Pri policiji 
Pri drugih 
organih 

Pri državnem 
tožilcu 

Odstotek 
nerešenih pri 
državnem 
tožilcu 

ODT CE 208 14 76 8 109 52 

ODT KK 59 1 16 4 37 63 

ODT KP 80 0 23 10 47 59 

ODT KR 46 2 21 6 19 41 

ODT LJ 590 7 237 69 295 50 

ODT MB 184 13 42 13 123 67 

ODT MS 55 14 16 11 17 31 

ODT NG 65 5 32 8 20 31 

ODT NM 52 4 15 2 31 60 

ODT PT 55 10 14 1 31 56 

ODT SG 23 0 10 0 13 57 

OPP 0 0 0 0 0 0 

SDT 89 3 20 5 63 71 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.506 73 522 137 805 53 

 

Skupno število pravnih oseb, glede katerih ovadbe niso bile rešene, je 1.506 (leta 2014 
1.695), od tega jih je 805 pri državnem tožilcu, kar je 53 % (v prejšnjem letu 66 %). Razlogi 
za manjše število nerešenih ovadb zoper pravne osebe in manjši delež nerešenih ovadb pri 
državnem tožilcu je naveden zgoraj. 
 
Praviloma gre pri nerešenih ovadbah za ovadbe, prejete ob koncu leta in za tiste, ki zahtevajo 
daljšo proučitev. Kljub temu je bila večina ovadb rešenih v predpisanem roku 120 dni od 
prejema zadeve oziroma so bila vsa procesna opravila opravljena v 120 dneh od zadnje 
bremenitve državnega tožilca. Izjeme so v primerih, ko se je lahko ta rok v zahtevnejših 
zadevah podaljšal (večje število obdolžencev, večje število kaznivih dejanj v zadevi, obsežno 
dokazno gradivo, prikriti preiskovalni ukrepi, posebej zahtevna pravna in dejanska 
vprašanja…). 

3.1.5 DOPOLNJEVANJE OVADB 

Na uspešnost, učinkovitost in hitrost dela državnih tožilcev pomembno vpliva kakovost 
vloženih kazenskih ovadb. Kvalitetna ovadba omogoča hitro in pravilno odločitev o vsebini in 
načinu pregona domnevnih storilcev kaznivih dejanj. Podatek o številu primerov, v katerih je 
bilo potrebno vložene ovadbe dopolniti odraža, kakšne ovadbe so tožilstva prejele v letu 
poročanja.  
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Spodnje tabele prikazujejo, koliko kazenskih ovadb je bilo potrebno dopolniti, pri čemer v 
primeru, da je bila kazenska ovadba v letu poročanja dopolnjena večkrat, statistični podatki 
prikazujejo kot, da je bila dopolnjena le enkrat.  
 

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

Državno 
tožilstvo 

Skupaj 
ovadb v 
delu 

Zahtevana 
dopolnitev 
ovadbe 

Odstotek 
dopolnitev 

Predlagana 
preiskovalna 

dejanja 

Odstotek 
preiskovalnih 

dejanj 

Skupaj 
zahtevanih 
dopolnitev in 
preiskovalnih 

dejanj 

Odstotek 
zahtevanih 
dopolnitev in 
preiskovalnih 

dejanj 

ODT CE 5.652 1.159 21 393 7 1.552 27 

ODT KK 1.769 346 20 77 4 423 24 

ODT KP 3.214 605 19 55 2 660 21 

ODT KR 2.747 841 31 144 5 985 36 

ODT LJ 13.913 2.975 21 193 1 3.168 23 

ODT MB 5.522 1.182 21 461 8 1.643 30 

ODT MS 2.202 464 21 103 5 567 26 

ODT NG 1.746 414 24 76 4 490 28 

ODT NM 2.402 700 29 244 10 944 39 

ODT PT 1.772 464 26 150 8 614 35 

ODT SG 983 210 21 62 6 272 28 

OPP 535 189 35 10 2 199 37 

SDT 1.024 181 18 7 1 188 18 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 43.481 9.730 22 1.975 5 11.705 27 

 

Iz podatkov je razvidno, da je bilo potrebno od vseh 43.481 ovadenih polnoletnih storilcev, ki 
so bili obravnavani v letu 2015, za 9.730 storilcev zahtevati dopolnitev ovadbe z dodatnim 
delom policije oziroma drugih organov, saj tožilec na podlagi zbranega gradiva iz kazenske 
ovadbe ni mogel sprejeti končne odločitve. Odstotek ovadb, ki jih je bilo potrebno 
dopolnjevati je 22, preteklo leto pa 27. Zadnja leta se je odstotek ovadb, ki jih je bilo 
potrebno dopolnjevati postopoma povečeval, v letu poročanja pa se je odstotek prvič po letu 
2012 zmanjšal. 
 
Zmanjšanje deleža poizvedovanja je posledica boljšega sodelovanju s policijo pri zahtevnejših 
zadevah in opozarjanju na napake in pomanjkljivosti v preteklem obdobju. Pomembno vlogo 
igra tudi sprotno obveščanje policije in ustrezno usmerjanje tožilca. Do več dopolnitev 
kazenskih ovadb praviloma prihaja v zadevah, ki ne spadajo v okvir zahtevnejših oblik 
kriminalne aktivnosti.  
 
Delež preiskovalnih dejanj ostaja enak kot v letu 2014, in sicer 5 %. V letu poročanja je bilo 
predlaganih 1.975 preiskovalnih dejanj.  
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Tabela 9(m): Zahteve za dopolnitev ovadb proti mladoletnikom  

Državno 
tožilstvo 

Skupaj ovadb v delu 
Zahtevana dopolnitev 

ovadbe 
Odstotek dopolnitev 

ODT CE 196 16 8 

ODT KK 93 13 14 

ODT KP 118 4 3 

ODT KR 190 28 15 

ODT LJ 752 84 11 

ODT MB 252 18 7 

ODT MS 74 2 3 

ODT NG 57 6 11 

ODT NM 176 21 12 

ODT PT 38 9 24 

ODT SG 42 6 14 

OPP 0 0 0 

SDT 6 1 17 

VDT 0 0 0 

Skupaj 1.994 208 10 

 

Pri mladoletnikih je delež dopolnitev podobno kot prejšnje leto nižji, in sicer 10 % (11 % v 
letu 2014). Pri mladoletnikih ni zaznan bistven upad deleža zahtev za dopolnitev ovadbe, kar 
gre pripisati dejstvu, da so podane v teh zadevah praviloma kvalitetnejše, tudi zaradi 
okoliščine, da gre za mladoletne osebe.  

 

Tabela 9(po): Zahteve za dopolnitev ovadb zoper pravne osebe  

Državno 
tožilstvo 

Skupaj 
ovadb v 
delu 

Zahtevana 
dopolnitev 
ovadbe 

Odstotek 
dopolnite 

Predlagana 
preiskovalna 

dejanja 

Odstotek 
preiskovalnih 

dejanj 

Skupaj 
zahtevanih 
dopolnitev in 
preiskovalnih 

dejanj 

Odstotek 
zahtevanih 
dopolnitev in 
preiskovalnih 

dejanj 

ODT CE 433 106 24 16 4 122 28 

ODT KK 197 46 23 2 1 48 24 

ODT KP 186 49 26 0 0 49 26 

ODT KR 141 50 35 2 1 52 37 

ODT LJ 1.166 360 31 3 0 363 31 

ODT MB 461 125 27 16 3 141 31 

ODT MS 132 46 35 11 8 57 43 

ODT NG 116 35 30 5 4 40 34 

ODT NM 157 64 41 13 8 77 49 

ODT PT 149 30 20 10 7 40 27 

ODT SG 102 29 28 1 1 30 29 

OPP 1 0 0 0 0 0 0 

SDT 131 13 10 5 4 18 14 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 3.372 953 28 84 2 1.037 31 

 

Tudi pri pravnih osebah se je prekinil trend večanja deleža kazenskih ovadb, ki zahtevajo 
dopolnitev. V letu poročanja je bilo tako od 3.372 kazenskih ovadbah zoper pravne osebe 
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zahtevanih 953 dopolnitev ovadb, kar predstavlja 28 % ( v letu 2014 v 42 % in v letu 2013 
38 %).  
 
Pri odločanju o kazenskih ovadbah zoper pravne osebe je viden večji delež zahtevanih 
dopolnitev, v primerjavi s kazenskimi ovadbami zoper polnoletne in mladoletne storilce. 
Potreba po večjem dopolnjevanju kazenskih ovadb izvira iz kompleksnosti kazenskih zadev ter 
prepletenosti ravnanj fizičnih in pravnih oseb. 

3.1.6 NAČIN REŠEVANJA OVADB 

Odločitev tožilca o vloženi kazenski ovadbi je lahko pokazatelj kvalitete zbranih dokazov v 
kazenski ovadbi, odraža pa tudi politiko pregona, ki jo uveljavlja državno tožilstvo. Politika 
pregona se v tem delu odraža zlasti z zavrženjem ovadb z uporabo instituta nesorazmernosti 
med majhnim pomenom kaznivega dejanja in posledicami ter z uporabo odloženega pregona 
in poravnavanja kot oblike alternativnega reševanja kazenskih zadev. 
 
Odločanje državnih tožilcev o kazenskih ovadbah je pomemben selektivni mehanizem za 
razbremenitev kazenskih sodišč, saj z uporabo ustreznih procesnih in materialnopravnih 
institutov izloči več kot polovico (63 %) kazenskih zadev, zlasti manjšega pomena. V znatnem 
delu teh zadev se uveljavijo alternativne oblike kazenskega pregona, kar pomeni, da storilci 
ne ostajajo brez obravnavanja ali nekaznovani. 
 
V letu 2015 so bile zavržene kazenske ovadbe skupaj zoper 19.338 fizičnih in zoper 1.390 
pravnih oseb, skupaj torej zoper 20.728 oseb, kar predstavlja je 63 % vseh rešenih ovadb (v 
letu 2014 57%). Zavržene so bile kazenske ovadbe zoper 18.423 polnoletnih oseb, kar je 
52 %, zoper 915 mladoletnikov (61 %) in zoper 1.709 pravnih oseb (81 %). Najvišji delež 
zavrženih kazenskih ovadb je pri pravnih osebah, kar je posledica dejstva, da med postopkom 
velikokrat pravna oseba preneha obstajati ali pa je nad njo uveden stečajni postopek.  
 
Pri oceni podatkov o številu zavrženih ovadb je potrebno upoštevati tudi razloge za takšno 
odločitev. Namreč primerov, v katerih je prišlo do uporabe odloženega pregona ali 
poravnavanja, ne moremo prištevati k tistim zadevam, v katerih pregon iz vsebinskih ali 
formalnih razlogov ni bil mogoč ali je bil opuščen. Zavržene kazenske ovadbe, ki so bile 
posledica uspešno izvedenega odloženega pregona ali poravnavanja so bile predmet 
alternativnih kazenskih postopkov, v katerih so bile storilcem naložene različne naloge, storilci 
pa so s svojimi aktivnimi ravnanji preprečili uvedbo sodnega kazenskega postopka. 
 
Državni tožilci so zahtevali preiskavo zoper 3.975 polnoletnih oseb oziroma v 13 % primerov 
vseh rešenih ovadb (leta 2014 v 15 %), zoper 7.035 oziroma 24 % so vložili neposredni 
obtožni akt (leto prej zoper 8.570), preostalih 154 ovadb pa je bilo rešenih na drug način 
(npr. odstop drugi državi). Pri pravnih osebah je delež zahtev za preiskavo 12 % (leta 2014 
17 %). 
 
Državna tožilstva so vložila 7.035 neposrednih obtožb in obtožnih predlogov zoper polnoletne 
storilce kar predstavlja 24 % vseh rešenih ovadb. V 717 primerih je prišlo do umika 
obtožnega akta. Pri mladoletnikih je delež zahtevanih pripravljalnih postopkov, ker so 
obvezni, ustrezno višji 38 %. Glede na 22 % upad prejetih kazenskih ovadb proti 
mladoletnikom je tudi absolutno število vloženih zahtev za pripravljalni postopek manjše 570 



28 

 

(leta 2014 845 oziroma 46 %). Tožilstva so vložila 111 obtožnih predlogov in neposrednih 
obtožnic zoper pravne osebe, kar predstavlja 6 % vseh tožilskih odločitev pri pravnih osebah .  
 
Primerjava podatkov glede na leto 2014 kaže, da so državni tožilci v letu 2015 rešili skupno 
32.801 ovadbo, kar je za 2 % manj kazenskih ovadb kot v letu 2014. Ob upoštevanju, da so 
tožilstva prejela 12 % manj ovadb v primerjavi z letom 2014, se je delež rešenih ovadb v letu 
2015 povečal, poleg tega so se reševale starejše ovadbe in se je delež nerešenih ovadb v letu 
2015 zmanjšal.  
 
Natančnejši podatki o odločitvah tožilcev na posameznih okrožnih državnih tožilstvih, v SDT 
RS in Posebnem oddelku so razvidni iz spodnjih tabel. 
 

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

Umik 
obtožnega 

akta 

Državno 
tožilstvo 

Vse  
rešene 
ovadbe 

Zavržene 
ovadbe 

O
d
s
to
te
k
 

za
v
rže

n
ih
 

Zahteve za 
preiskavo 

O
d
s
to
te
k
 za

h
tev

 
za
 p
re
is
k
av
o
 

Neposredne 
obtožbe in 
obtožni 
predlogi 

O
d
s
to
te
k
 

o
b
to
žen

ih
 

O
b
to
žn

ic
a
 

O
b
to
žn

i 
p
re
d
lo
g
 

Rešeno 
na drug 
način 

O
d
s
to
te
k
 re

še
n
ih
 

n
a
 d
ru
g
 n
a
č
in
 

ODT CE 3.427 2.314 68 428 12 678 20 29 57 7 0 

ODT KK 1.435 732 51 239 17 464 32 5 10 0 0 

ODT KP 2.105 1.045 50 301 14 755 36 18 24 3 0 

ODT KR 1.959 1.324 68 259 13 371 19 15 15 5 0 

ODT LJ 9.626 6.336 66 1.036 11 2.242 23 64 192 7 0 

ODT MB 3.659 2.215 61 475 13 959 26 16 44 10 0 

ODT MS 1.673 974 58 243 15 452 27 25 36 4 0 

ODT NG 1.349 795 59 204 15 242 18 10 26 108 8 

ODT NM 1.747 1.037 59 271 16 438 25 9 37 0 0 

ODT PT 1.035 646 62 139 13 243 23 17 29 7 1 

ODT SG 728 518 71 81 11 129 18 15 9 0 0 

OPP 415 342 82 23 6 50 12 0 11 0 0 

SDT 436 145 33 276 63 12 3 4 0 3 1 

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

Skupaj 29.594 18.423 62 3.975 13 7.035 24 227 490 154 1 
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Tabela 10(m): Odločitve o ovadbah proti mladoletnikom  

Državno 
tožilstvo 

Vse rešene 
ovadbe 

Zavržene 
ovadbe 

O
d
s
to
te
k
 

za
v
rže

n
ih
 

Zahteve za 
pripravljalni 
postopek 

O
d
s
to
te
k
 

za
h
tev

 za
 

p
rip

ra
v
lja

ln
i 

p
o
s
to
p
ek
 

Rešeno 
na drug 
način 

O
d
s
to
te
k
 

re
š
e
n
ih
 n
a
 

d
ru
g
 n
a
č
in
 

ODT CE 122 101 83 19 16 2 2 

ODT KK 78 34 44 44 56 0 0 

ODT KP 76 56 74 20 26 0 0 

ODT KR 173 130 75 43 25 0 0 

ODT LJ 575 302 53 269 47 4 1 

ODT MB 170 97 57 68 40 5 3 

ODT MS 64 43 67 20 31 1 2 

ODT NG 49 35 71 13 27 1 2 

ODT NM 127 79 62 48 38 0 0 

ODT PT 28 21 75 7 25 0 0 

ODT SG 35 17 49 18 51 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 1 0 0 1 100 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.498 915 61 570 38 13 1 

 

Tabela 10(po): Odločitve o ovadbah zoper pravne osebe 

Umik 
obtožnega 

akta 

Državno 
tožilstvo 

Vse  
rešene 
ovadbe 

Zavržene 
ovadbe 

O
d
s
to
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k
 

za
v
rže

n
ih
 

Zahteve za 
preiskavo 

O
d
s
to
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k
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h
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 p
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k
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Neposredne 
obtožbe in 
obtožni 
predlogi 
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Rešeno 
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n
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a
 d
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a
č
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ODT CE 169 145 86 16 9 6 4 4 5 2 1 

ODT KK 131 119 91 4 3 8 6 1 0 0 0 

ODT KP 89 70 79 13 15 6 7 0 1 0 0 

ODT KR 90 81 90 8 9 0 0 0 0 1 1 

ODT LJ 630 540 86 69 11 21 3 6 6 0 0 

ODT MB 209 151 72 28 13 30 14 5 4 0 0 

ODT MS 70 43 61 18 26 9 13 2 3 0 0 

ODT NG 40 32 80 2 5 6 15 1 2 0 0 

ODT NM 104 66 63 20 19 18 17 4 4 0 0 

ODT PT 70 58 83 7 10 5 7 0 4 0 0 

ODT SG 74 70 95 2 3 2 3 2 0 0 0 

OPP 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 32 14 44 18 56 0 0 2 0 0 0 

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

Skupaj 1.709 1.390 81 205 12 111 6 27 29 3 0 

 

3.1.7 ZAVRŽENJE OVADB (RAZLOGI ZA ZAVRAČANJE PREGONA) 

Kazensko ovadbo državni tožilec na podlagi 161. člena Zakona o kazenskem postopku zavrže, 
če iz same ovadbe izhaja, da naznanjeno dejanje ni kaznivo dejanje, za katero se storilec 
preganja po uradni dolžnosti, če je pregon zastaran ali je dejanje obseženo z amnestijo ali 
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pomilostitvijo ali če so podane druge okoliščine, ki izključujejo pregon, ali če ni podan 
utemeljen sum, da je osumljenec storil naznanjeno kaznivo dejanje ali če je podana 
nesorazmernost med majhnim pomenom kaznivega dejanja ter posledicami, ki bi jih povzročil 
kazenski pregon. Državna tožilstva so analizirala razloge, zaradi katerih je, glede na možne 
zakonske podlage, prišlo do zavrženja kazenske ovadbe zoper posameznega storilca.  
 
Iz deleža posameznih razlogov je razvidna tudi politika pregona državnega tožilstva, 
predvsem iz razlogov nesorazmernosti med majhnim pomenom kaznivega dejanja ter 
posledicami, ki bi jih povzročil kazenski pregon. Opozoriti je potrebno, da med ovadbe, 
zavržene iz drugih razlogov (ki v spodnjih tabelah 11(p), 11(m) in 11(po) niso posebej 
razčlenjeni), štejejo predvsem ovadbe, ki so zavržene, ker ni bilo zadostne dokazne podlage 
za utemeljen sum, da je storilec storil naznanjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti ali če naznanjeno dejanje ni bilo kaznivo dejanje, ali so obstajale druge okoliščine, ki 
so izključevale kazenski pregon.  
 
Statistični podatki kažejo, da so bile zoper 1.806 oziroma 10 % storilcev (leto prej 9 % 
oziroma zoper 1.465 oseb) in zoper 142 oziroma 16 % (leto prej 12 %) mladoletnikov ovadbe 
zavržene po poravnavanju in odloženem pregonu, kar predstavlja prispevek državnih tožilcev 
k razbremenitvi sodišč. Zaradi majhnega pomena dejanja in zaradi uporabe načela 
nesorazmernosti so bile zavržene ovadbe zoper 3.544 oziroma 19 % (leto prej 20 %) 
polnoletnih storilcev in zoper 402 oziroma 44 % (enako kot leto prej) mladoletnikov ter zoper 
217 pravnih oseb oziroma 16 % (leta 2014 8%). Navedeni podatki kažejo, da je tožilstvo 
občutno povečalo delež zavrženih ovadb po uspešno izvedenem postopku odloženega 
pregona oziroma poravnavanja, kar je tudi eden izmed ciljev politike pregona. Glede na 
prevladovanje premoženjske kriminalitete, je te deleže mogoče oceniti kot primerne, 
upoštevajoč strukturo in stopnjo nevarnosti obravnavane kriminalitete, pri kateri prevladuje 
bagatelna kriminaliteta. Delež zavrženih kazenskih ovadb zaradi uporabe načela 
nesorazmernosti se je pri polnoletnih storilcih zmanjšal le za eno odstotno točko pri 
mladoletnikih pa je ostal enak, kar kaže na kontinuirano uporabo tega instituta.  
 
Zaradi umika predloga oškodovanca za kazniva dejanja, ki se preganjajo na predlog so 
državni tožilci v letu 2015 zavrgli ovadbe zoper 2.562 oseb (leta 2014 je bilo umikov predloga 
oškodovanca 2.352 oseb, leta 2013 pa 1.488). Delež umikov pri polnoletnih osebah (19 %) je 
višji kot leta 2014 (13 %) in leta 2013 (9 %), kar pomeni, da se delež umikov konstantno 
povečuje. Pri mladoletnikih je delež 11 %, kar je enako kot v letu 2013 (lani je bil delež 
nekoliko višji, 15 %). Pri pravnih osebah je bilo iz tega razloga zavrženih 13 zadev ali en % (v 
letu 2013 je bilo tudi 13 takšnih zadev). V primerih, ko oškodovanci umaknejo predlog, v 
velikem delu vse predhodno opravljeno delo tako policije, sodišča, tožilstva kot drugih 
organov postane nepotrebno.  
 
11.766 ovadb je bilo zavrženih iz drugih razlogov oziroma 56 % vseh ovadb. Iz drugih 
razlogov je bilo zoper polnoletne osebe zavrženih 57 % ovadb, 25 % proti mladoletnikom in 
80 % zoper pravne osebe. Gre za primere, pri katerih zaradi vsebinskih razlogov ni bilo 
mogoče uspešno nadaljevati postopka (dejanje ni kaznivo dejanje, za katero se storilec 
preganja po uradni dolžnosti, ni podan utemeljen sum, da je osumljenec storil naznanjeno 
kaznivo dejanje, procesne ovire). Druge procesne ovire, predvsem prenehanje pravne osebe 
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predstavljajo primarni razlog, da je delež zavrženih ovadb zoper pravne osebe (80 %) 
bistveno višji od drugih kategorij.  
 
Odstotek zavrženih ovadb zaradi zastaranja je 1 % pri polnoletnih osebah in 2 % pri pravnih 
osebah, v primerjavi z letom 2014 je ta odstotek na podobni ravni ( lani 2 % zoper polnoletne 
osebe in 2 % zoper pravne osebe). Pri tem je potrebno pojasnilo, 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 11(p), 11(m) in 33(po), 
se ustrezno dopolnjujejo s podatki o zavrženju ovadb na podlagi opravljenega postopka 
alternativnega pregona, ki so navedeni pod točko 3.4. tega poročila. 
 

Tabela 11(p): Zavrženje ovadb zoper polnoletne storilce 

Državno 
tožilstvo 

Zavržene 
ovadbe 
skupaj 

Zavrženja po 
poravnavanju 

ali 
odloženem 
pregonu 

O
d
s
to
te
k
 o
d
 

za
v
rže

n
ih
 

Zavrženja 
zaradi 

majhnega 
pomena in 
načela 

sorazmernosti 

O
d
s
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k
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d
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v
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n
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Zavrženja 
zaradi umika 
predloga 
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d
s
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k
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d
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n
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a
v
ržen

o
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ra
d
i 
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s
ta
ran
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d
s
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k
 o
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n
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Z
a
v
ržen

o
 iz 

d
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g
ih
 ra

zlo
g
o
v
 

O
d
s
to
te
k
 o
d
 

za
v
rže

n
ih
 

ODT CE 2.314 189 8 465 20 422 18 25 1 1.213 52 

ODT KK 732 167 23 84 11 36 5 7 1 438 60 

ODT KP 1.045 56 5 138 13 144 14 11 1 696 67 

ODT KR 1.324 180 14 297 22 116 9 22 2 709 54 

ODT LJ 6.336 558 9 1.598 25 635 10 45 1 3.500 55 

ODT MB 2.215 246 11 242 11 555 25 31 1 1.141 52 

ODT MS 974 126 13 131 13 225 23 16 2 476 49 

ODT NG 795 108 14 174 22 114 14 7 1 392 49 

ODT NM 1.037 65 6 180 17 101 10 10 1 681 66 

ODT PT 646 44 7 173 27 55 9 5 1 369 57 

ODT SG 518 57 11 58 11 44 8 14 3 345 67 

OPP 342 10 3 4 1 0 0 3 1 325 95 

SDT 145 0 0 0 0 0 0 5 3 140 97 

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

Skupaj 18.423 1.806 10 3.544 19 2.447 13 201 1 10.425 57 
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Tabela 11(m): Zavrženje ovadb proti mladoletnikom  

D
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p
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ODT CE 101 22 22 41 41 3 3 13 13 0 0 22 22 

ODT KK 34 5 15 20 59 1 3 1 3 0 0 7 21 

ODT KP 56 12 21 26 46 5 9 6 11 0 0 7 12 

ODT KR 130 29 22 55 42 0 0 8 6 0 0 38 29 

ODT LJ 302 21 7 159 53 3 1 17 6 0 0 102 34 

ODT MB 97 29 30 23 24 1 1 28 29 0 0 16 16 

ODT MS 43 15 35 4 9 9 21 12 28 0 0 3 7 

ODT NG 35 4 11 1 3 15 43 8 23 0 0 7 20 

ODT NM 79 2 3 60 76 0 0 9 11 0 0 8 10 

ODT PT 21 2 10 9 43 1 5 0 0 0 0 9 43 

ODT SG 17 1 6 4 24 3 18 0 0 0 0 9 53 

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

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

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

Skupaj 915 142 16 402 44 41 4 102 11 0 0 228 25 

 

Tabela 11(po): Zavrženje ovadb zoper pravne osebe 
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ODT CE 145 2 1 19 13 3 2 1 1 120 83 

ODT KK 119 0 0 34 29 0 0 1 1 84 71 

ODT KP 70 1 1 7 10 0 0 0 0 62 89 

ODT KR 81 0 0 19 23 0 0 1 1 61 75 

ODT LJ 540 8 1 72 13 3 1 13 2 444 82 

ODT MB 151 6 4 23 15 5 3 3 2 114 75 

ODT MS 43 5 12 0 0 0 0 1 2 37 86 

ODT NG 32 3 9 5 16 0 0 0 0 24 75 

ODT NM 66 0 0 10 15 1 2 0 0 55 83 

ODT PT 58 1 2 20 34 1 2 1 2 35 60 

ODT SG 70 0 0 4 6 0 0 0 0 66 94 

OPP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 

SDT 14 0 0 4 29 0 0 0 0 10 71 

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

Skupaj 1.390 26 2 217 16 13 1 21 2 1.113 80 

 

Spodnja tabela prikazuje število obdolžilnih predlogov, ki so jih vložila tožilstva na prekrškovni 
organ po 103. členu Zakona o prekrških (Uradni list RS št. 7/2003, s spremembami in 
dopolnitvami, v nadaljevanju: ZP-1). Podatka o številu obvestil pristojnemu prekrškovnemu 
organu po 11.a členu ZP-1 državno tožilstvo ne zbira, zato je v tabeli označen z »NN«.  
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Iz tabele 12 izhaja, da so tožilstva v letu 2015 vložila 14 obdolžilnih predlogov po 103. členu 
ZP-1. Glede na to, da je bila predmetna tabela predpisana s Pravilnikom in o tem tožilstvo do 
sedaj ni poročalo, primerjava s preteklimi leti ni mogoča.  
 

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

Državno 
tožilstvo 

Število obvestil, ko gre za 
prekršek, o katerem se 

odloča v hitrem 
prekrškovnem postopku 

11.a člen ZP-1  

Število obdolžilnih 
predlogov 

103. členu ZP-1 

ODT CE NN 0 

ODT KK NN 0 

ODT KP NN 1 

ODT KR NN 0 

ODT LJ NN 6 

ODT MB NN 1 

ODT MS NN 3 

ODT NG NN 1 

ODT NM NN 2 

ODT PT NN 0 

ODT SG NN 0 

OPP NN 0 

SDT NN 0 

VDT NN 0 

Skupaj NN 14 

 

3.2 KAZENSKI PREGON 

3.2.1 UVODNA POJASNILA 

Kazenski postopek, ki se začne po uradni dolžnosti, se začne na zahtevo državnega tožilca. 
Državni tožilec je dolžan, razen, kadar zakon določa drugače, začeti kazenski pregon, če je 
podan utemeljen sum, da je storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po 
uradni dolžnosti. Ko državni tožilec oceni, da ima dovolj dokazov za utemeljen sum, 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 državnega 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.  

3.2.2 ODLOČITVE PO PREISKAVI (DELEŽ OPUSTITVE PREGONA) 

Preiskava je faza kazenskega postopka, ki se uvede z namenom, da se zberejo dokazi in 
podatki, ki so potrebni za odločitev, ali naj se vloži obtožnica ali ustavi postopek, dokazi, za 
katere je nevarnost, da jih na glavni obravnavi ne bo mogoče ponoviti ali bi bila njihova 
izvedba zvezana s težavami, in drugi dokazi, ki utegnejo biti koristni za postopek in je glede 
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na okoliščine primera smotrno, da se izvedejo. Državni tožilec se za preiskavo odloča 
praviloma v zahtevnejših kazenskih zadevah, pri čemer sme državni tožilec za kazniva 
dejanja, za katera je v zakonu predpisana kazen zapora več kot osem let, vložiti neposredno 
obtožnico samo s soglasjem preiskovalnega sodnika po predhodnem zaslišanju osumljenca in 
ob zadostnem dokaznem gradivu ter v primeru, da je z obdolžencem sklenil sporazum o 
priznanju krivde. V primerih opravljene preiskave pa državni tožilec odločitev o nadaljevanju 
pregona sprejme po njenem zaključku. 
 

Tabela 13(p): Odločitve po opravljeni sodni preiskavi zoper polnoletne storilce 

Državno 
tožilstvo 

Prejete zadeve 
po preiskavi 

Odstop 
od 

pregona 

Odstotek 
odstopa od 
pregona 

Vložen 
obtožba 

Odstotek 
obtoženih 

Rešeno 
na drug 
način 

Odstotek 
rešenih na 
drug način 

ODT CE 433 147 34 286 66 0 0 

ODT KK 224 59 26 165 74 0 0 

ODT KP 316 57 18 259 82 0 0 

ODT KR 334 101 30 233 70 0 0 

ODT LJ 1.102 345 31 755 69 2 0 

ODT MB 573 132 23 441 77 0 0 

ODT MS 252 52 21 199 79 1 0 

ODT NG 168 34 20 134 80 0 0 

ODT NM 435 122 28 313 72 0 0 

ODT PT 156 38 24 118 76 0 0 

ODT SG 118 26 22 92 78 0 0 

OPP 27 10 37 17 63 0 0 

SDT 223 28 13 193 87 2 1 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 4.361 1.151 26 3.205 73 5 0 

 
Zbrani podatki za polnoletne osebe kažejo, da se državni tožilci leta 2015, v zadevah po 
končani preiskavi, niso odločili za kazenski pregon zoper 1.151 oziroma 26 % polnoletnih 
obdolžencev (leto prej zoper 1.011 polnoletnih obdolžencev oz 22 %), zoper 3.205 oziroma 
73 % so vložili obtožbo (leto prej zoper 3.555 oziroma 78 %), zoper pet oseb pa je bila 
zadeva rešena na drug način (leta 2014 zoper 12 oseb).  
 
Primerjava z letom 2014 pokaže, da je bilo v letu 2015 po preiskavi prejetih 4.361 zadev 
zoper polnoletne storilce, v letu 2014 pa 4.566 zadev. Ker je bilo v letu 2015 manj prejetih 
zadev po preiskavi, je manjše tudi število oseb, zoper katere je tožilec odstopil od pregona ter 
število obtoženih oseb po preiskavi. Delež odstopov od pregona po preiskavi zoper polnoletne 
storilce je za štiri odstotne točke večji kot v letu 2014. Delež obtoženih oseb po preiskavi pa 
se je zmanjšal za pet odstotnih točk, in sicer s 78 % na 73 %.  
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Tabela 13(m): Odločitve po opravljenem pripravljalnem postopku proti mladoletnikom  

Državno 
tožilstvo 

Prejete zadeve po 
pripravljalnem 

postopku 

Predlog za 
ustavitev 

Odstotek 
ustavitev 
postopka 

Vloženi 
predlogi za 

izrek ukrepa in 
kaznovanje 

Odstotek 
predlogov 

Rešeno na 
drug način 

Odstotek 
rešenih na 
drug način 

ODT CE 25 13 52 12 48 0 0 

ODT KK 42 16 38 26 62 0 0 

ODT KP 33 19 58 14 42 0 0 

ODT KR 18 5 28 13 72 0 0 

ODT LJ 422 169 40 253 60 0 0 

ODT MB 51 21 41 30 59 0 0 

ODT MS 20 8 40 12 60 0 0 

ODT NG 17 12 71 5 29 0 0 

ODT NM 91 44 48 47 52 0 0 

ODT PT 11 6 55 5 45 0 0 

ODT SG 26 4 15 22 85 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 1 0 0 1 100 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 757 317 42 440 58 0 0 

 
V postopku proti mladoletnikom je prišlo do ustavitve postopka po opravljenem 
pripravljalnem postopku proti 317 osebam oziroma 42 % mladoletnikov (37 % leta 2014). 
Zoper preostalih 58 % (63 % leta 2014) oziroma zoper 440 mladoletnikov pa so državni 
tožilci vložili predlog za izrek ukrepa ali kaznovanje. V primerjavi z letom 2014 se je število 
mladoletnikov, proti katerim je bil predlagan ukrep ali kazen, zmanjšalo za 65 mladoletnikov 
oziroma za 13 %, glede na leto 2013 pa za kar 24 %. 
 
Večji delež ustavitev postopkov proti mladoletnikom glede na polnoletne storilce je posledica 
širših možnosti, ki jih zakon omogoča državnemu tožilcu v postopku proti mladoletnikom za 
opustitev pregona, predvsem po načelu smotrnosti glede na osebne in družinske razmere. 
 

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

Državno 
tožilstvo 

Prejete 
zadeve po 
preiskavi 

Odstop 
od 

pregona 

Odstotek 
odstopa od 
pregona 

Vložena 
obtožba 

Odstotek 
obtoženih 

Rešeno 
na drug 
način 

Odstotek 
rešenih na 
drug način 

ODT CE 14 7 50 7 50 0 0 

ODT KK 1 0 0 1 100 0 0 

ODT KP 5 2 40 3 60 0 0 

ODT KR 5 3 60 2 40 0 0 

ODT LJ 34 18 53 16 47 0 0 

ODT MB 28 9 32 18 64 1 4 

ODT MS 21 11 52 10 48 0 0 

ODT NG 8 4 50 4 50 0 0 

ODT NM 25 14 56 11 44 0 0 

ODT PT 5 2 40 3 60 0 0 

ODT SG 5 3 60 2 40 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 8 6 75 2 25 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 159 79 50 79 50 1 1 
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Po končani preiskavi je v letu 2015 prišlo do odstopa od pregona zoper 79 pravnih oseb kar 
predstavlja 50 % (62 v letu 2014, oziroma 33 %), obtoženih je bilo 79 pravnih oseb oziroma 
50 % (68 v letu 2014, kar predstavlja 36 %), ena zadeva pa je bila rešena na drug način. V 
primerjavi z letom 2014 je bilo rešenih na drug način 60 primerov, kar je 32 %, vseh 
odločitev po opravljeni preiskavi zoper pravne osebe. Glede na navedeno se je v letu 2015 
delež odstopa od pregona povečal na račun rešitev po opravljeni sodni preiskavi na drug 
način, sam delež kot tudi absolutno število obtoženih pravnih oseb pa se je povečal v 
primerjavi s predhodnim letom.  

3.2.3 OBTOŽNI AKTI (DELEŽ OBTOŽEVANJA) 

Po končani preiskavi, kot tudi kadar je za to v skladu z zakonom možno (neposredna 
obtožba), tožilec ob obstoju utemeljenega suma in če oceni, da ima dovolj dokazov, vloži 
obtožnico na okrožno sodišče, v skrajšanem postopku pa obtožni predlog na okrajno sodišče. 
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, tako za oceno 
kvalitete odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in posledično kvalitete kazenskih ovadb, 
kot tudi za oceno politike kazenskega pregona državnih tožilcev.  
 
V letu 2015 je bilo obtoženih 10.240 polnoletnih oseb, kar predstavlja 34 % vseh končnih 
odločitev. Delež se je v primerjavi z letom 2014, ki je znašal 40 %, zmanjšal za šest odstotnih 
točk. Upad deleža gre pripisati povečanemu številu uspešno izvedenih postopkov odloženega 
pregona in poravnavanja, pa tudi povečanemu številu zavrženj in odstopov. Tudi v teh 
postopkih pa so storilci izpolnili naloge, ki jim jih je naložil tožilec in niso bile rezultat sodnega 
kazenskega postopka, temveč alternativnih mehanizmov.  
 
Proti mladoletnim osebam je bilo vloženih 440 predlogov za izrek ukrepa in kaznovanje kar 
predstavlja 26 % vseh končnih odločitev tožilstva. V letu 2014 pa je bil ta delež 28 % (505 
mladoletnikov) 
 
V letu poročanja je bilo obtoženih 190 pravnih oseb oziroma 11 %. Najnižji delež, v primerjavi 
z mladoletniki in polnoletnimi osebami, je moč pripisati temu, da državni tožilci pogosto ob 
vložitvi zahteve za preiskavo zoper fizično osebo ne sprejmejo tudi odločitve o kazenski 
ovadbi zoper pravno osebo, temveč odločitev zoper pravno osebo sprejmejo po končani 
preiskavi in šele takrat zavržejo kazensko ovadbo. Poleg tega pravne osebe pogosto med 
kazenskim postopkom (tudi v času trajanja preiskave) bodisi prenehajo obstajati in so 
izbrisane iz sodnega registra bodisi je nad njimi začet postopek prenehanja. Glede na vse 
navedeno je delež obtoženih pravnih oseb nizek 11%, v letu 2014 je bil ta delež nekoliko 
večji 14%. 
 
Iz tabel 14(p), 14(m) in 14(po) je razvidna tudi struktura obtožnih aktov. Zoper polnoletne 
storilce je bilo vloženih 6.333 obtožnih predlogov kar predstavlja 61 % vseh obtožb (v letu 
2014 je bil delež 64 %), 702 neposrednih obtožnic kar je 6 %, (v letih 2012 do 2014 pa 7 %) 
in 3.205 (31 %) obtožnic po preiskavi (leto prej 29 %). Zoper pravne osebe je bilo vloženih 
83 (43 %) obtožnih predlogov (leto prej 46 %), 28 (14 %) neposrednih obtožnic (16 % v letu 
2014) in 79 (41 %) obtožnic po preiskavi (39 % v letu pred tem). Navedeni podatki kažejo, 
da je struktura obtožnih aktov podobna in deleži varirajo za največ tri odstotne točke, 
predvsem v korist povečanja deleža vloženih obtožnih aktov po preiskavi.  
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Tabela 14(p): Delež obtoževanja zoper polnoletne storilce 

Državno 
tožilstvo 

Vloženi 
obtožni 
predlogi 

Vložene 
neposredne 
obtožnice 

Vložene 
obtožnice 

po 
preiskavi 

Skupaj 
obtoženih 

Skupno 
število 
končnih 
odločitev 

Odstotek obtoženih 
glede na skupno 
število končnih 

odločitev 

ODT CE 573 105 286 964 3.432 28 

ODT KK 446 18 165 629 1.420 44 

ODT KP 682 73 259 1.014 2.119 48 

ODT KR 347 24 233 604 2.034 30 

ODT LJ 1.997 245 755 2.997 9.687 31 

ODT MB 902 57 441 1.400 3.757 37 

ODT MS 418 34 199 651 1.682 39 

ODT NG 219 23 134 376 1.313 29 

ODT NM 389 49 313 751 1.910 39 

ODT PT 216 27 118 361 1.052 34 

ODT SG 97 32 92 221 765 29 

OPP 45 5 17 67 419 16 

SDT 2 10 193 205 383 54 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 6.333 702 3.205 10.240 29.973 34 

 

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

Državno 
tožilstvo 

Vloženi predlogi za izrek 
ukrepa in kaznovanje 

Skupno število 
končnih 
odločitev 

Odstotek obtoženih glede 
na skupno število končnih 

odločitev 

ODT CE 12 126 10 

ODT KK 26 76 34 

ODT KP 14 89 16 

ODT KR 13 148 9 

ODT LJ 253 724 35 

ODT MB 30 148 20 

ODT MS 12 63 19 

ODT NG 5 53 9 

ODT NM 47 170 28 

ODT PT 5 32 16 

ODT SG 22 43 51 

OPP 0 0 0 

SDT 1 1 100 

VDT 0 0 0 

Skupaj 440 1.673 26 
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Tabela 14(po): Delež obtoževanja zoper pravne osebe  

Državno 
tožilstvo 

Vloženi 
obtožni 
predlogi 

Vložene 
neposredne 
obtožnice 

Vložene 
obtožnice 

po preiskavi 

Skupaj 
obtoženih 

Skupno 
število 
končnih 
odločitev 

Odstotek obtoženih 
glede na skupno 
število končnih 

odločitev 

ODT CE 2 4 7 13 167 8 

ODT KK 7 1 1 9 128 7 

ODT KP 5 1 3 9 81 11 

ODT KR 0 0 2 2 87 2 

ODT LJ 16 5 16 37 595 6 

ODT MB 21 9 18 48 209 23 

ODT MS 8 1 10 19 73 26 

ODT NG 6 0 4 10 46 22 

ODT NM 14 4 11 29 109 27 

ODT PT 4 1 3 8 68 12 

ODT SG 0 2 2 4 77 5 

OPP 0 0 0 0 1 0 

SDT 0 0 2 2 22 9 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 83 28 79 190 1.663 11 

 

3.2.4 SODBE (USPEH OBTOŽEVANJA) 

Uspešnost obtoževanja preverja državno tožilstvo z upoštevanjem izida postopkov na prvi 
stopnji, ki so bili v letu poročanja končani z obsodilno sodbo. Uspeh obtoževanja je prikazan v 
deležu obsodilnih sodb glede na vse sodbe, ki so bile izdane v letu poročanja.  
 
Državni tožilci so dosegli, da je bilo med polnoletnimi osebami, katerim je bila izrečena sodba, 
8.006 (87 %) obsojenih. Število obsojenih polnoletnih storilcev je bilo v primerjavi z letom 
2014, ko je bilo obsojenih 10.375 oseb, manjše za 236 oseb oziroma za 23 %. Delež 
obsodilnih sodb v primerjavi s preteklim letom ostaja na podobni ravni, zmanjšanje 
absolutnega števila obsodilnih sodb pa je posledica manj prejetih vseh vrst sodb (13 % manj 
kot v letu 2014). Tožilstvo je tako v letu 2015 prejelo 9.241 (vseh) sodb, kar je manj kot zgolj 
obsodilnih sodb v letu 2014. Delež obsojenih polnoletnih oseb ostaja visok in kaže na 
ustrezno tožilsko presojo podlage in pogojev za pregon. Pri tem je razvidno, da je delež 
obsodilnih sodb ostal približno enak kot v letu 2014 (88 %). 
 
V postopkih proti mladoletnikom je uspeh obtoževanja v letu 2014 znašal 45%, v letu 2014 
pa 58 %. V letu 2015 je bil izrečen vzgojni ukrep 287 mladoletnikom (354 v letu 2014), 
dvema pa je bila izrečena sankcija (devetim v letu 2013). Nižji odstotek izrečenih ukrepov 
oziroma kazenskih sankcij proti mladoletnikom 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.  
 
V postopkih zoper pravne osebe se je nadaljeval trend višanja deleža obsojenih pravnih oseb, 
in sicer z 28 % v letu 2011 na 32 % v letu 2012, v letu 2013 se je povišal na 48 %, v letu 
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2014 na 56 %, v letu 2015 pa na 71 %. V letu 2015 je bilo obsojeno 72 pravnih oseb, kar je 
24 % več kot v letu 2014 (55 obsojenih pravnih oseb). Delež obsojenih pravnih oseb v letu 
2015 je najvišji delež v zadnjih letih.  

Tabela 15(p): Uspeh obtoževanja zoper polnoletne storilce 

Državno 
tožilstvo 

Skupaj prejete 
sodne odločbe 

Obsodilne 
sodbe 

Oprostilne 
sodbe 

Zavrnilne 
sodbe 

Odstotek obsodilnih 
sodb glede na vse 

sodbe 

ODT CE 955 827 61 67 87 

ODT KK 512 451 15 46 88 

ODT KP 973 882 41 50 91 

ODT KR 529 447 36 46 84 

ODT LJ 2.408 2.042 114 252 85 

ODT MB 1.359 1.195 66 98 88 

ODT MS 699 593 43 63 85 

ODT NG 347 298 15 34 86 

ODT NM 701 597 54 50 85 

ODT PT 387 341 22 24 88 

ODT SG 221 202 7 12 91 

OPP 53 35 12 6 66 

SDT 97 96 1 0 99 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 9.241 8.006 487 748 87 

 

Tabela 15(m): Delež izrečenih vzgojnih ukrepov in drugih sankcij mladoletnikom  

Državno 
tožilstvo 

Skupaj prejete 
sodne odločbe 

Sklep o 
izrečenem 

vzgojnem ukrepu 

Sodba o 
izrečeni 
sankciji 

Sklep o 
ustavitvi 
postopka 

Odstotek izrečenih 
sklepov in sodb glede na 

vse odločbe 

ODT CE 14 8 0 6 57 

ODT KK 39 22 0 17 56 

ODT KP 41 12 0 29 29 

ODT KR 17 13 0 4 76 

ODT LJ 351 111 2 243 32 

ODT MB 50 36 0 14 72 

ODT MS 17 13 0 4 76 

ODT NG 21 7 0 14 33 

ODT NM 52 44 0 8 85 

ODT PT 8 2 0 6 25 

ODT SG 21 19 0 3 90 

OPP 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 631 287 2 348 45 
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Tabela 15(po): Uspeh obtoževanja zoper pravne osebe 

Državno 
tožilstvo 

Skupaj prejete 
sodne odločbe 

Obsodilne 
sodbe 

Oprostilne 
sodbe 

Zavrnilne 
sodbe 

Odstotek obsodilnih 
sodb glede na vse 

sodbe 

ODT CE 7 5 1 1 71 

ODT KK 5 4 0 1 80 

ODT KP 3 2 0 1 67 

ODT KR 0 0 0 0 0 

ODT LJ 11 6 2 3 55 

ODT MB 29 25 0 4 86 

ODT MS 15 10 1 4 67 

ODT NG 7 5 0 2 71 

ODT NM 11 7 2 2 64 

ODT PT 9 3 2 4 33 

ODT SG 2 2 0 0 100 

OPP 0 0 0 0 0 

SDT 3 3 0 0 100 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 102 72 8 22 71 

 

3.2.5 IZREČENA KAZENSKE SANKCIJE (DELEŽ KAZNOVANJA) 

Za oceno končnega izida postopka po obtožbi državnega tožilca je pomembna tudi struktura 
izrečenih kazenskih sankcij. Državni tožilec lahko vpliva na kaznovalno politiko sodišča le v 
primerih, ki jih določa zakon (kadar v obtožnici predlaga vrsto in višino kazni, ki naj se izreče 
obdolžencu, če bo, ko se prvič izjavi o obtožbi, priznal krivdo, s predlogom o vrsti in višini 
kazenske sankcije na naroku za izrek kazenske sankcije ter v postopku pogajanj, ki se 
končajo s sklenitvijo sporazuma o priznanju krivde, s predlogom o vrsti in višini kazenske 
sankcije v zaključni besedi in z možnostjo pritožbe zoper izrečeno kazen). Zbrani podatki od 
preteklih let bistveno ne odstopajo.  
 
Spodnje tabele 16(p), 16(m) in 16(po) prikazujejo vse izrečene kazenske sankcije v letu 
poročanja, kar pomeni, da lahko seštevek sankcij presega število obsodilnih sodb. V 
posamezni obsodilni sodbi namreč lahko sodišče izreče več sankcij (npr. pogojno obsodbo in 
denarno kazen). Med kazenske sankcije se štejejo tudi varnostni ukrepi, zaradi česar je 
ponekod nekoliko večja vrednost v skupini »drugo«.  
 
Zoper polnoletne osebe je bila največkrat izrečena pogojna obsodba, in sicer v 74 % oziroma 
5.923-krat. V primerjavi z letom 2014 je delež izrečenih pogojnih obsodb ostal nespremenjen. 
Delež izrečenih zapornih kazni ostaja na podobni ravni 21 % (leta 2014 pa 20 %). Pri tem je 
potrebno upoštevati, da se med statistične podatke o izrečenih zapornih kaznih štejejo tudi 
alternativni načini izvršitve zaporne kazni ("vikend zapor", hišni zapor, delo v splošno korist). 
Za eno odstotno točko se je povečal delež izrečene kazni zapora, v absolutnem številu pa je 
bilo zapor leta 2015 izrečen 1.650 osebam, v letu 2014 pa 2.038 osebam, kar je kar 388 
osebam manj.  
 
Statistična obravnava podatkov o številu izrečenih denarnih kazni šteje vse denarne kazni, 
torej tako tiste, ki so bile izrečene kot glavne kazni, kot tudi stranske denarne kazni. Število 
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polnoletnih storilcev, ki jim je bila izrečena denarna kazen, je bilo v letu 2013 495, v letu 
2014 623, v letu 2015 pa 485. Absolutno število izrečenih denarnih kazni se je v primerjavi z 
letom 2014 zmanjšalo za 23 %, vendar je glede na število vseh obsodb v letu 2015, delež 
izrečene denarne kazni ostal nespremenjen in znaša 6 %. Glede na to, da SDT RS obravnava 
najtežje primere tako korupcijskih kot gospodarskih kaznivih dejanj, je pomemben podatek, 
da je delež izrečenih denarnih kazni na tem tožilstvu kar 15 %. Večji delež gre pripisati 
pristojnostim SDT RS, ki obravnava najzahtevnejši kriminal, osebne (premoženjske) lastnosti 
storilcev pa so specifične. V skladu s politiko pregona si državni tožilci namesto za pogojne 
obsodbe prizadevajo, da bi sodišča izrekla več denarnih kazni, kadar je to možno in primerno 
glede na okoliščine posamezne zadeve, te okoliščine pa so v zadevah iz pristojnosti SDT RS 
pogosteje podane. 
 
Število sodnih opominov se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal iz 64 na 54.  
 

Tabela 16(p): Izrečene kazenske sankcije polnoletnim storilcem 

Državno 
tožilstvo 

Obsodilne 
sodbe 

Zapor 
Odstotek 
kazni 
zapora 

Denarna 
kazen 

Odstotek 
denarnih 
kazni 

Pogojna 
obsodba 

Odstotek 
pogojnih 
obsodb 

Sodni 
opomin 

Drugo 

ODT CE 827 185 22 33 4 630 76 3 93 

ODT KK 451 72 16 71 16 342 76 1 41 

ODT KP 882 120 14 20 2 732 83 8 106 

ODT KR 447 112 25 91 20 248 55 1 26 

ODT LJ 2.042 413 20 80 4 1.535 75 13 87 

ODT MB 1.195 353 30 19 2 827 69 2 55 

ODT MS 593 106 18 40 7 465 78 1 34 

ODT NG 298 29 10 15 5 226 76 21 56 

ODT NM 597 126 21 72 12 411 69 1 35 

ODT PT 341 38 11 24 7 285 84 3 70 

ODT SG 202 45 22 6 3 152 75 0 10 

OPP 35 1 3 0 0 34 97 0 1 

SDT 96 50 52 14 15 36 38 0 13 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 8.006 1.650 21 485 6 5.923 74 54 627 
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Tabela 16(m): Izrečene kazenske sankcije in vzgojni ukrepi mladoletnikom  

Državno 
tožilstvo 

Skupaj 
odločbe 
sodišča 

Kazen 
Odstotek 
kazni 

Zavodski 
ukrepi 

Odstotek 
zavodskih 
ukrepov 

Izven 
zavodski 
ukrep 

Odstotek 
izven 

zavodskih 
ukrepov 

Drugo 

ODT CE 8 0 0 1 12 7 88 1 

ODT KK 22 0 0 1 5 21 95 2 

ODT KP 12 0 0 1 8 11 92 0 

ODT KR 13 0 0 2 15 11 85 0 

ODT LJ 113 2 2 6 5 103 91 0 

ODT MB 36 0 0 8 22 28 78 0 

ODT MS 13 0 0 2 15 11 85 0 

ODT NG 7 0 0 1 14 6 86 0 

ODT NM 44 0 0 0 0 44 100 0 

ODT PT 2 0 0 0 0 2 100 0 

ODT SG 19 0 0 2 11 16 84 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 289 2 1 24 8 260 90 3 

 

Tabela 16(po): Izrečene kazenske sankcije pravnim osebam 

Državno 
tožilstvo 

Obsodilne 
sodbe 

Denarna 
kazen 

Odstotek 
denarnih 
kazni 

Pogojna 
obsodba 

Odstotek 
pogojnih 
obsodb 

Odvzem 
premoženja 

Prenehanje 
pravne osebe 

ODT CE 5 0 0 5 100 0 0 

ODT KK 4 2 50 2 50 0 0 

ODT KP 2 1 50 1 50 0 0 

ODT KR 0 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 6 1 17 4 67 0 0 

ODT MB 25 1 4 23 92 0 0 

ODT MS 10 0 0 9 90 1 0 

ODT NG 5 2 40 3 60 0 0 

ODT NM 7 1 14 6 86 0 0 

ODT PT 3 0 0 3 100 0 0 

ODT SG 2 0 0 2 100 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 3 3 100 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 72 11 15 58 81 1 0 

 



43 

 

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

Državno 
tožilstvo 

Število 
pobud policije 
za odvzem 

premoženjske 
 koristi 

Število  
vloženih 
predlogov  
za odvzem  

premoženjske  
koristi 

Število sodnih 
odločb o začasnem 

zavarovanju 
zahtevka za odvzem 
premoženjske koristi 
(brez podaljšanja) 

Število 
pravnomočnih 
sodnih odločb o 

odvzemu 
premoženjske 

koristi 

Pravnomočna 
sodna odločba 
o odvzemu 

premoženja po 
77.a členu KZ-

1B 

Pravnomočna 
sodna odločba 
o odvzemu 

premoženja po  
77.b členu KZ-

1B 

ODT CE 7 8 7 40 0 0 

ODT KK 5 6 6 0 0 1 

ODT KP 5 14 5 1 0 1 

ODT KR 1 1 1 0 0 0 

ODT LJ 70 33 29 2 0 2 

ODT MB 11 8 6 10 0 0 

ODT MS 10 6 6 0 0 1 

ODT NG 9 1 1 7 0 0 

ODT NM 0 2 2 0 0 0 

ODT PT 4 0 0 3 0 0 

ODT SG 6 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 

SDT 39 33 33 20 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 167 112 96 83 0 5 

 
 

Statistični pregled: 
 
Tabela je neustrezno zasnovana in ne vsebuje bistvenih podatkov, na primer:  
- števila odredb o zavarovanju premoženjske koristi (domačih in tujih) in vrednost 
zavarovanega premoženja; 
- stroškov hrambe, upravljanja in iztržkov predčasne prodaje ter depozitov; 
- števila pravnomočnih sodb in sklepov o odvzemu in vrednost odvzetega premoženja; 
- iztržka od prodaje odvzetega premoženja in delitve: proračun, javna korist, druge države. 

 

Iz tabel 17 in 18 izhaja, da so tožilstva v letu 2015 prejela 167 pobud policije za odreditev 
zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi. 
  
Tožilstva so predlagala odreditev stvarnih omejevalnih ukrepov v 112 primerih, sodišča pa so 
odredila takšne ukrepe v 96 primerih. 
 
Največja aktivnost je izkazana pri SDT RS (33 predlaganih in odrejenih) in Okrožnem 
državnem tožilstvu (v nadaljevanju: ODT) v Ljubljani (33 predlaganih in 29 odrejenih), sledijo 
pa okrožna državna tožilstva : v Kopru (14 predlaganih in pet odrejenih); v Celju in Mariboru 
(po osem predlaganih in sedem oziroma šest odrejenih) ter v Murski Soboti (šest predlaganih 
in odrejenih). 
 
Po določilih 206. člena ZDT-1 vodi SIC posebno evidenco o vseh aktualnih postopkih, v 
katerih je odrejeno in še veljavno zavarovanje zahtevka za odvzem protipravne premoženjske 
koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj. Gre za evidenco, ki zajema podatke o zavarovanjih od leta 
2013 dalje za vsa tožilstva in tudi za primere postopkov po ZOPNI. 
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V evidenci, ki zajema vse aktualne kazenske postopke, v katerih so odrejena zavarovanja, je 
trenutno 162 kazenskih zadevah in devet civilnih (ZOPNI) zadevah, v katerih znaša 
premoženjska korist skupaj preko 361 mio evrov. Zavarovanja so odrejena zoper 279 fizičnih 
in 54 pravnih oseb. Vrednost predmetov na katerih je odrejeno zavarovanje s sodnimi sklepi, 
ni ocenjena po cenilcih, temveč se uporabljajo javno dostopni podatki in katalogi ter ocenitve 
(pogodbene cene, Geodetska uprava RS, borza). 

 

Odvzemi premoženjske koristi so bili izrečeni v 83 (lani 66) sodbah, največ pri državnih 
tožilstvih: ODT v Celju 40, SDT RS 20 in ODT v Mariboru deset. Nimamo podatka o skupni 
vrednosti odvzete koristi, niti o izvršitvi sodb ter dejanskem iztržku. O pravnomočnosti in 
izvršitvah sodb, sodišča tožilstev ne obveščajo, niti nimajo takšne zaveze.  
 
Zato je nujno določiti dolžnost zbiranja podatkov in poročanja, o pravnomočnosti in izvršitvi 
sodb, ker je to ključno za oceno uspešnosti dela. Določiti je pravno podlago za enotno 
evidenco pri VDT RS, ker je dolžno o tem letno poročati Evropski komisiji – direktoratu za 
pravosodje – platforma ARO. 
 
Pravna problematika, kot izhaja iz tožilske in sodne prakse: 
 
Stališče, da na premoženju in TRR pravne osebe v stečaju, ne sme biti odrejena prepoved 
razpolaganja z denarnimi sredstvi, ker naj bi to onemogočalo izvajanje aktivnosti v stečajnem 
postopku, onemogoča zavarovanje odvzema in omogoča zlorabo stečajnega postopka. 
 
Fizični osebi, ki za storitev kaznivega dejanja in pranje denarja zlorabi pravno osebo, je 
mogoče odvzeti premoženjsko korist, ker jo je pridobil posredno, preko zlorabljene pravne 
osebe, ki dejansko ne opravlja dejavnosti in nima premoženja »slamnate družbe«. 
 
Napačno je zavrniti predlog za odvzem premoženjske koristi, samo zato ker naj bi korist 
pridobila pravna in ne fizična oseba, pri čemer se pridobitev in višina koristi pri pravni osebi 
sploh ne dokazuje. 
 
Vedno ko je premoženjska korist element in posledice kaznivega dejanja, je njena ugotovitev 
in odvzem, primarna in uradna dolžnost organov preiskovanja, pregona in sojenja. Tožilec jo 
mora dokazovati, sodišče pa jo mora ugotavljati in odvzeti. 
 
Premoženjska koristi se pravni osebi v stečaju, lahko odvzame tudi z naložitvijo 
ekvivalentnega zneska v plačilo. Nedopustno je odvzem premoženjske koristi iz kaznivega 
dejanja, izenačevati z drugimi terjatvami iz civilnega ali gospodarsko pravnega odnosa.  
 
Nedopusten je pobot terjatev, ki izvirajo iz naklepno povzročene škode, torej tudi iz kaznivega 
dejanja. Nedopustno je »navidezno prenehanje civilne terjatve«, postaviti kot razlog, ki 
onemogoča odvzem protipravne premoženjske koristi v kazenskem postopku. S tem 
nezakonito razpolaganje oškodovanca, postane razlog za opustitev odvzema protipravne 
koristi obsojenemu. 
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Kadar je premoženjska korist iz predikatnega dejanja plasirana v premoženje in kot takšna 
tudi predmet pranja denarja, je celotna protipravna koristi tudi umazano premoženje denar, 
ki ga moramo odvzeti tudi po 73. členu KZ-1, v zvezi s 245. členom KZ-1.  
 
Neutemeljeno so različni dokazni standardi za dokazovanje in ocenjevanje objektivne in 
subjektivne nevarnosti, kot pogoja za odreditev zavarovanja zahtevka za odvzem koristi. V 
sodni praksi je glede na vrsto terjatve, dovolj izkazati objektivno nevarnost razpolaganja z 
nepremičnino, pri denarni terjatvi ali premičninah, pa se zahteva aktivno ravnanje imetnika 
koristi, da se utemelji subjektivna nevarnost, čeprav je možnost in nevarnost razpolaganja 
tukaj bistveno večja (sklep VS LJ I Cp 426/2015). 
 
Neustrezna je ureditev podaljševanje zavarovanja odvzema premoženjske koristi. To je še 
posebej očitno, ko se zavarovanje izvršuje v tuji državi, kjer takšnega postopanja ne poznajo. 
Podaljševanje, preden imamo povratno informacijo o izvršitvi odredbe v tujini, je nesmisel.  
 

Potrebni ukrepi na segmentu odvzemov premoženjske koristi v prihodnje: 
 
Tožilstvu moramo zagotoviti vse potrebne podatke, za usmerjanje in nadzor celotnega 
procesa dela od finančnih preiskav do prodaje odvzete koristi, od vseh v procesu dela 
udeleženih subjektov in v vseh primerih, ko iz kaznivih dejanj izvira velika protipravna 
premoženjska korist: 
 
- o usmerjanju preiskovanja kaznivih dejanj in integriranih finančnih preiskav; 
- pobudah policije za zavarovanje odvzema koristi in zasegih premoženja; 
- odločitvah tožilcev o pobudah policije ( dopolnitev, zavrnitev, povratne informacije) 
- podanih predlogih tožilcev za zavarovanje in/ali hrambo ter predčasno prodajo; 
- sklepih sodišč glede zavarovanja odvzema koristi ter pravnih sredstvih; 
- hitrosti in ažurnosti odločanja sodišč ter uporabi »pospešitvenih« sredstev; 
- predlogih za odvzem koristi v vseh obtožnih aktih in na glavnih obravnavah; 
- dogovorih glede načina odvzema koristi v sporazumih o priznanju krivde; 
- vseh sodbah, kjer je izrečen odvzem koristi, ali je bil izrek odvzema opuščen; 
- vseh pritožbah zoper sodbe in sklepe, ko ni bilo izreka o odvzemu koristi; 
- pravnomočnosti in izvršitvi sodb o odvzemu koristi ter iztržku odvzema . 
- načinu porabe ( proračun, javna korist, humanitarno) in delitvi z drugimi državami; 
 

Implementacija direktive EU št. 42/14 in okvirnega sklepa JHA 845/2007 in v tem okviru : 
 

- celovita ureditev razširjene konfiskacije in »NCB– non conviction based« v KZ-1; to še 
zlasti v luči pričakovanih odločitev Ustavnega sodišča RS o ustavnosti določb v ZOPNI; 

 
- ustanovitev in zagon nacionalnega ARO – urada za odkrivanje, sledenje in zavarovanje 

odvzema in AMO – urada za upravljanje in razpolaganje z zavarovanim in odvzetim 
premoženjem;  

 
- določitev koordinacijske pristojnosti VDT RS na področju konfiskacije, z vidika 

obveščanja, poročanja, nadzora, evidenc in mednarodne pravne pomoči; 
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- zakonska določitev pristojnosti tožilca v ZKP za segmente: odrejanja finančnega 
preiskovanja v pred-kazenskem in kazenskem postopku; pristojnosti za zaseg in 
zamrznitev premoženjske koristi; pristojnosti za predčasno prodajo in uporabo 
premoženja v splošno korist;  

 
- jasna ureditev izvrševanja pravnomočnih sodb in sklepov o odvzemu koristi v ZKP, s 

poudarkom na izvršitvi po FURS, na podlagi odredbe sodišča; 
 

- centralizacija mednarodnega sodelovanja in mednarodne pravne pomoči na področju 
zavarovanja in odvzemov premoženjske koristi, preko ARO pri VDT RS. 

 

3.2.6 PREGLED POSAMEZNIH PROCESNIH AKTIVNOSTI 

 

Med temeljne dolžnosti policije sodi zagotavljanje varnosti posameznika in hkrati spoštovanje 
človekovih pravic. Vloga tožilstva pri uresničevanju in izpolnjevanju navedenih dolžnosti je 
ključna, saj policijo usmerja in v veliki meri s sprejemanjem tožilskih odločitev odloča o 
rezultatih njenega dela. Toliko bolj, če gre za preiskovanje in pregon storilcev zahtevnih in 
javno odmevnih kaznivih dejanj. 
 
Oblike usmerjanja policije pri odkrivanju kaznivih dejanj in njihovih storilcev so konkretizirane 
v ZKP in Uredbi o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih 
organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju 
specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin. Ta uredba v praksi nikoli ni dejansko zaživela, 
je pa s številnimi popravki v uporabi še danes.  
 
Aktivnosti policije in tožilstva ter njihov medsebojni specifični odnos uredba podrobno razdela, 
je pa na čisto praktičnem nivoju velikokrat težko razlikovati specifiko predpisanih navodil in 
predlogov iz Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih 
organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju 
specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin. Tožilec skladno z določbami uredbe daje 
policiji obvezna navodila, predloge za zbiranje obvestil ter izvedbo drugih ukrepov in 
strokovna mnenja. Policija pa je dolžna o svojih aktivnostih in rezultatih ter ugotovitvah 
obveščati tožilca. 
 
Posamezna tožilstva usmerjanje policije pogosto enačijo kar z aktivnostjo tožilca v primerih, 
ko se odloča o prikritih preiskovalnih ukrepih. 
 
Iz poročil posameznih tožilstev za leto 2015 izhaja, da so usmeritve tožilstva policiji 
največkrat ustne, zato jih je statistično skoraj nemogoče prikazati. Tožilci dajejo usmeritve 
policiji največkrat kar po telefonu in tega nihče ne izpostavlja kot problem. Pogosto so 
usmeritve podane tudi ustno na sestankih med posameznimi tožilci in policisti. Pisnih 
usmeritev je manj, ker so resnici na ljubo za tožilca lahko tudi zahtevnejša. So pa pisne 
usmeritve zagotovo lahko policiji v pomoč pri preiskovanju zahtevnejše gospodarske 
kriminalitete.  
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Statistično gledano je bilo v letu 2015 skupaj danih usmeritev v 175 zadevah, od tega 98 s 
strani SDT RS, zato ker večino zahtevnih in kompleksnih kaznivih dejanj obravnava prav 
slednje tožilstvo. 
 
Delovanje specializiranih preiskovalnih skupin v praksi ni zaživelo. Kompleksnejši in 
zahtevnejši primeri se tako rešujejo z neposrednim sodelovanjem preiskovalcev različnih 
državnih organov, katerih delo pa ni pravno formalno urejeno kot to določa 160.a člen ZKP. 
Razlogov za tako stanje je gotovo več. Eden izmed njih je zagotovo tudi dejstvo, da člani 
specializiranih preiskovalnih skupin ne preiskujejo določenega primera neprekinjeno skozi 
določeno časovno obdobje z enega centra, temveč se srečujejo po potrebi tudi glede na 
druge obveznosti, ki jih imajo v matični instituciji. 

 

Tabela 18: Pregled posameznih dejanj v postopku po državnih tožilstvih 

Odrejeni 
stvarni 

omejevalni 
ukrepi 

Odrejeni prikriti 
preiskovalni 

ukrepi 

 
Odrejeni 
prikriti 

preiskovalni 
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omejevalni 
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ODT CE 2 0 0 8 7 41 40 408 404 47 40 2.493 1.799 

ODT KK 0 1 0 6 6 8 8 106 101 62 49 528 1.165 

ODT KP 1 0 0 14 5 53 48 209 160 47 45 1.120 1.204 

ODT KR 15 0 0 1 1 30 8 162 154 28 27 842 960 

ODT LJ 3 0 0 33 29 7 7 328 297 132 196 5.078 4.014 

ODT MB 8 0 0 8 6 48 41 384 366 57 57 2.386 2.322 

ODT MS 8 0 0 6 6 53 0 90 77 30 30 932 904 

ODT NG 19 0 0 1 1 55 55 92 86 22 19 345 662 

ODT NM 5 0 0 2 2 5 0 126 118 24 40 1.041 868 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 0 100 100 23 23 703 808 

ODT SG 16 0 0 0 0 0 0 47 47 9 9 295 575 

OPP 0 0 0 0 0 6 5 23 20 4 2 115 42 

SDT 98 0 0 33 33 142 130 205 183 66 58 349 577 

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

Skupaj 175 1 0 112 96 448 342 2.280 2.113 551 595 16.227 15.900 
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Tabela 19: Postopki po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora 
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2015 18 8 7 0 0 2 15 5.983.353 

2014 25 9 9 0 2 1 8 8.837.714 

2013 58 13 13 3 1 0 7 3.719.514 

2012 77 2 2 2 1 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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

Državno 
tožilstvo 

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

uvedena 
finančna 
preiskava 

Št. zadev, v 
katerih je 

bila 
ustanovljena 
finančna 

preiskovalna 
skupina 

Št. vloženih 
tožb zaradi 
odvzema 

premoženja 
nezakonitega 

izvora 

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

 
Št. oseb, zoper 
katere je bila 

izdana 
pravnomočna 

sodba o 
odvzemu 

premoženja 
nezakonitega 

izvora 

Skupen 
znesek 

(vrednost) 
pravnomočno 
odvzetega 
premoženja 

ODT CE 0 0 0 0 0 0 

ODT KK 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 0 0 0 0 0 0 

ODT KR 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 0 0 0 0 0 0 

ODT MB 50.000 1 0 0 0 0 

ODT MS 0 0 0 0 0 0 

ODT NG 0 0 0 0 0 0 

ODT NM 50.000 1 0 0 0 0 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 

SDT 200.000 4 13 5.464.616 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 300.000 6 13 5.464.616 0 0 
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Tabela 20(po): Pregled dela državnih tožilstev v zvezi s finančnimi preiskavami in pripravo 
procesnega gradiva po zakonu, ki ureja odvzem premoženja nezakonitega izvora za pravne 
osebe 

Državno 
tožilstvo 

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

uvedena 
finančna 
preiskava 

Št. zadev, v 
katerih je 

bila 
ustanovljena 
finančna 

preiskovalna 
skupina 

Št. vloženih 
tožb zaradi 
odvzema 

premoženja 
nezakonitega 

izvora 

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

 
Št. oseb, zoper 
katere je bila 

izdana 
pravnomočna 

sodba o 
odvzemu 

premoženja 
nezakonitega 

izvora 

Skupen 
znesek 

(vrednost) 
pravnomočno 
odvzetega 
premoženja 

ODT CE 0 0 0 0 0 0 

ODT KK 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 0 0 0 0 0 0 

ODT KR 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 0 0 0 0 0 0 

ODT MB 0 0 0 0 0 0 

ODT MS 0 0 0 0 0 0 

ODT NG 0 0 0 0 0 0 

ODT NM 0 0 0 0 0 0 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 2 518.737 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 0 0 2 518.737 0 0 

 
ZOPNI je v letu 2012 v slovenski pravni red uvedel povsem nov koncept zaplembe 
premoženja, ki izvira iz kriminalne dejavnosti, brez kazenske obsodbe. Poglavitni postopki po 
ZOPNI so finančne preiskave, začasno zavarovanje odvzema in začasen odvzem premoženja 
nezakonitega izvora ter odvzem premoženja nezakonitega izvora. V letu 2015 sta število 
novih postopkov po ZOPNI in višina premoženja, ki je predmet teh postopkov, ostala na ravni 
predhodnih let. Zmanjšalo se je število preiskovanih oseb v finančnih preiskavah, kar je 
predvsem posledica dveh finančnih preiskav v letih 2012 in 2013, ki sta bili odrejeni zoper 
izredno veliko število povezanih oseb. Povečalo pa se je število toženih strank v pravdnih 
postopkih v katerih Slovenija odvzema premoženje nezakonitega izvora. 
 
Finančne preiskave vodi državno tožilstvo, ki je pristojno za predkazenski ali kazenski 
postopek zaradi kataloškega kaznivega dejanja iz 4. člena ZOPNI, torej bodisi posamezno 
okrožno državno tožilstvo bodisi SDT RS. V okviru finančnih preiskovalnih skupin poteka tudi 
intenzivno sodelovanje z drugimi organi, ki lahko prispevajo k uspešnemu odkrivanju 
premoženja nezakonitega izvora, zlasti s Finančno upravo RS (v nadaljevanju: FURS), Policijo, 
Uradom za preprečevanje pranja denarja ter Komisijo za preprečevanje korupcije.  
 
Državni tožilci Civilno finančnega oddelka SDT RS nudijo asistenco ostalim tožilcem SDT RS in 
tožilcem okrožnih državnih tožilstev pri vodenju finančnih preiskav. V praksi je opaziti, da je 
bil pretežni del finančnih preiskav odrejen na SDT RS. Prav tako so opazne razlike pri številu 
odrejenih finančnih preiskav med posameznimi okrožnimi državnimi tožilstvi, saj nekaj 
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okrožnih državnih tožilstev ni odredilo še nobene finančne preiskave, posledično pa ni izvedlo 
tudi nobenih drugih aktivnosti po ZOPNI.  
 
Za učinkovit odvzem premoženja nezakonitega izvora je ključno njegovo odkritje in 
zavarovanje v zgodnji fazi postopka. Pozornost vseh organov, ki zaznavajo premoženje 
nezakonitega izvora, mora biti usmerjena tudi na premoženje, ki ni razvidno iz javnih baz, s 
katerim pa določena oseba in z njo povezane osebe dejansko razpolagajo ali pa so 
razpolagale. Ugotavljanje premoženja nezakonitega izvora in njegovo zavarovanje je 
velikokrat odvisno tudi od faze kazenskega postopka, ki se nanaša na kataloško kaznivo 
dejanje. Kazenski postopek mora biti namreč v takšni fazi, da državnemu tožilcu omogoča 
natančno razmejitev premoženjsko pravne koristi in premoženja nezakonitega izvora. 
Navedeno je pomembno, saj se finančna preiskava skladno z 10. členom ZOPNI lahko odredi 
le, če je izpolnjen tudi pogoj, da premoženje nezakonitega izvora ne predstavlja 
premoženjske koristi, pridobljene s kataloškim kaznivim dejanjem ali zaradi njega. V primerih, 
ko se premoženje nahaja v tujini, je uspešnost odkritja in odvzema premoženja nezakonitega 
izvora omejena z učinkovitostjo razpoložljivih instrumentov mednarodnega sodelovanja in 
mednarodne pravne pomoči. Pomembno je, da se v okviru finančno preiskovalnih skupin 
ustrezno uporabijo vse poti mednarodnega sodelovanja, ki so posameznim organom na 
razpolago. 
 
V fazi postopkov za odvzem premoženja nezakonitega izvora je v letu 2015 prvostopenjsko 
pravdno sodišče izdalo sodbo, s katero je tožbi za odvzem premoženja nezakonitega izvora v 
pretežnem delu ugodilo in trem osebam odvzelo premoženje v vrednosti 1.688.609,56 evrov. 
V zadevi je bila vložena tožba zoper osumljenca kataloških kaznivih dejanj zatajitve finančnih 
obveznosti po 254. členu KZ in trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1 ter z njim povezane 
osebe v skupni vrednosti 1.838.840,01 evrov. Sodba še ni postala pravnomočna. V letu 2015 
so bile s strani državnih tožilcev SDT RS vložene štiri tožbe za odvzem premoženja 
nezakonitega izvora, in sicer zoper skupaj 15 oseb v skupni višini 5.983.352,84 evrov. V nekaj 
zadevah je prišlo do prekinitev sodnih postopkov in vložitev zahtev za oceno ustavnosti 
ZOPNI, o katerih pa Ustavno sodišče RS še ni odločilo. 
 

3.3 INSTITUT PRIZNANJA KRIVDE 

3.3.1 UVODNO POJASNILO 

 

Sporazum o priznanju krivde, sklenjen med državnim tožilcem in obdolžencem, priznanje 
krivde na predobravnavnem naroku ali na glavni obravnavi ter predobravnavni narok in narok 
za izrek kazenske sankcije so inšitituti, ki jih je uveljavila novela ZKP-K, pričeli pa so se 
uporabljati 15. 5. 2012. Po več kot treh letih uporabe je že mogoče ugotavljati splošne 
značilnosti. 
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3.3.2 SPORAZUM O PRIZNAVANJU KRIVDE  

Tabela 21: Sporazum o priznanju krivde in predobravnavni narok oziroma narok za izrek 
kazenske sankcije 

Predobravnavni narok 
Narok za izrek kazenske 

sankcije  
Državno 
tožilstvo 

Pogajanja 

 
Sporazum o 
priznanju 
krivde 

 
Izjava o 
priznanju 
krivde Okrajna 

sodišča 
Okrožna 
sodišča 

Skupaj 
Okrajna 
sodišča 

Okrožna 
sodišča 

Skupaj 

ODT CE 53 38 418 54 632 686 188 221 409 

ODT KK 30 24 105 52 143 195 36 40 76 

ODT KP 25 25 232 151 409 560 103 188 291 

ODT KR 26 16 172 116 255 371 25 93 118 

ODT LJ 18 17 792 370 1.385 1.755 181 469 650 

ODT MB 31 28 513 251 552 803 71 212 283 

ODT MS 9 3 112 182 241 423 79 73 152 

ODT NG 6 6 86 56 119 175 35 46 81 

ODT NM 6 6 152 84 291 375 26 111 137 

ODT PT 33 25 97 74 212 286 19 72 91 

ODT SG 11 8 97 51 146 197 36 67 103 

OPP 0 0 7 12 9 21 2 4 6 

SDT 27 25 55 0 108 108 0 21 21 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 275 221 2.838 1.453 4.502 5.955 801 1.617 2.418 

 
V letu 2015 so se državni tožilci pogajali z 275 obdolženci (leto 2014 - 335), gre za približno 
20 % upad števila obdolžencev s katerimi so se državni tožilci pogajali. Glede na upad števila 
oseb, zoper katere je bila vložena obtožba, je število pogajanj v letu 2015 primerljivo z letom 
2014. 
 
V več zadevah so bila pogajanja uspešno končana, tako da so državni tožilci sklenili 
sporazume z 221 obdolženci (v letu 2014 z 248 obdolženci). Glede na upad števila pogajanj 
(20 %) se je število sklenjenih sporazumov povečalo za 10 %. 
 

Državno 
tožilstvo 

Število 
obtoženih 
oseb Pogajanja 

Odstotek 
pogajanj od 
obtoženih Sporazumi 

Odstotek 
sporazumov od 
obtoženih 

Odstotek 
sporazumov 
od pogajanj 

ODT CE 964 53 5.50 38 3.94 71.70 

ODT KK 629 30 4.77 24 3.82 80 

ODT KP 1.014 25 2.47 25 2.47 100 

ODT KR 604 26 4.30 16 2.65 61.54 

ODT LJ 2.997 18 0.60 17 0.57 94.44 

ODT MB 1.400 31 2.21 28 2 90.32 

ODT MS 651 9 1.38 3 0.46 33.33 

ODT NG 376 6 1.60 6 1.60 100 

ODT NM 751 6 0.80 6 0.80 100 

ODT PT 361 33 9.14 25 6.93 75.76 

ODT SG 221 11 4.98 8 3.62 72.73 

OPP 67 0 0 0 0   

SDT RS 205 27 13.17 25 12.20 92.59 

skupaj 10.240 275 2.69 221 2.16 80.36 
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Praviloma državni tožilci in obramba pričnejo s pogajanji ob vložitvi obtožbe ali neposredno po 
tem. To predvsem velja za priporne zadeve. Zato je odstotek pogajanj in sklenjenih 
sporazumov izračunan od skupnega števila obtoženih oseb.  
 
Statistični podatki kažejo, da je glede na državni nivo največje število pričetih pogajanj v 
primerjavi z vloženimi obtožbami v letu 2015 imelo SDT RS (13,17 %), sledijo pa okrožna 
državna tožilstva na Ptuju, v Celju, Slovenj Gradcu, Krškem in Kranju. Praviloma je pri teh 
državnih tožilstvih bilo tudi sklenjeno več sporazumov kot pri drugih tožilstvih. Toda večje 
število pričetih pogajanj še ne pomeni, da je bilo v teh primerih sklenjenih več sporazumov. 
Ravno obratno, procentualno največ sklenjenih sporazumov je ravno na tistih okrožnih 
državnih tožilstvih, kjer je bilo pričetih najmanj pogajanj (razen SDT RS): v Novi Gorici, 
Novem mestu, Murski Soboti in Ljubljani, ki ne dosegajo državnega povprečja, medtem ko po 
pogajanjih izstopajoča okrožna državna tožilstva (v Celju, Kranju, na Ptuju) pri sklenjenih 
sporazumih v primerjavi s številom pogajanj ne dosegajo državnega povprečja. Ob primerjavi 
števila pogajanj glede na število obtoženih oseb in sklenjenih sporazumov glede na število 
pogajanj je tako v letu 2015 v povprečju najuspešnejše SDT RS, takoj za njim pa ODT v 
Kopru in ODT Mariboru. 
 
Državna tožilstva, pri katerih odstopa število pogajanj od državnega povprečja navzgor, to 
pripisujejo posebni organiziranosti izvajanja pogajanj (ODT v Celju, kjer pogajanja praviloma 
vodi višja državna tožilka, ostala tožilstva pa zaradi večjega angažiranja državnih tožilcev). 
Državna tožilstva, pri katerih odstopa število pogajanj od državnega povprečja v negativnem 
smislu, pa poročajo, da je do tega prišlo zaradi kadrovske podhranjenosti tožilstva (ODT v 
Ljubljani) ali preveč birokratskega in dolgotrajnega sistema pogajanj, zaradi veliko 
dodatnega, na zunaj manj vidnega dela zlasti z vabili, postavitvami zagovornikov tistim 
obdolžencem, ki zagovornika še nimajo, s privodom priprtih obdolžencev ali tistih, ki so na 
prestajanju zapornih kazni. Nekatera državna tožilstva menijo, da je manjši vložek pri 
neformalnih pogajanjih, ki so hitrejša, bolj učinkovita in z manjšimi stroški, kot je to pri 
formalnih pogajanjih in je zadevo potrebno presojati tudi iz vidika smotrne porabe javnih 
financ. 
 
V javnosti je institut pogajanja dobil pozitiven pomen in v posledici tega so pogajanja 
predlagali tudi obdolženci s popolnoma nerealnimi pričakovanji, kot npr. izvršitev kazni zapora 
bodisi s t.i. vikend zaporom ali delom v splošno korist, čeprav po 86. členu KZ-1 tak način 
prestajanja kazni ni mogoč pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost. Se pa je med 
temi pogajanji pokazalo, da je to določilo iz tretjega in sedmega odstavka 86. člena KZ-1 
preveč togo, saj je tudi med temi storilci nekaj takih, oziroma so dejanja storjena v takšnih 
okoliščinah, da bi bil alternativni način prestajanja kazni zapora upravičen in pravičen.  
 
Instituta sporazum o priznanju krivde in samo priznanje krivde skrajšujeta trajanje postopka, 
zmanjšujeta stroške kazenskega postopka in obremenjenost sodišč, nalagata pa dodatne 
aktivnosti državnemu tožilcu, saj mora biti aktiven tako v fazi pogajanj glede sklenitve 
sporazuma o priznanju krivde, kot tudi v fazi udeležbe na predbravnavnem naroku, ki terja 
njegovo dobro pripravljenost, tudi zaradi bojazni, da bo prekludiran pri nadaljnjem podajanju 
dokazov. Primerjava obeh institutov pokaže, da se prvi v praksi uporablja za težje, bolj 
kompleksne zadeve, v katerih se izrečejo strožje kazenske sankcije ali pa kombinirane 
(zaporna in denarna kazen ali pogojna obsodba z dodatnim pogojem, da obdolženec izpolni 
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določeno nalogo do predložitve sporazuma sodišču ali ko se je potrebno dogovoriti za 
alternativno obliko prestajanja kazni zapora itd.), medtem ko se za lažje zadeve, ko priznanje 
krivde glede na ostale dokaze ne doprinese veliko k hitrejši rešitvi zadeve, uporablja priznanje 
krivde na predobravnavnem naroku. 
 
Sicer pa državna tožilstva ocenjujejo, da so bile praviloma v sporazumu dogovorjene kazni in 
njihova višina ustrezne vsem okoliščinam, ki se upoštevajo pri izbiri kazni in določitvi njene 
višine, ter ustrezno prilagojene dejstvu, da so bile dogovorjene v okviru pogajanj.  
 
Priznanj krivde (vključno s sklenjenimi sporazumi o priznanju krivde) je bilo v letu 2015 2.838 
(v letu 2014 jih je bilo 3.703), kar glede na zmanjšanje števila obsodilnih sodb v primerjavi z 
letom 2014 (iz 10.375 na 8.006) predstavlja realen upad. Tudi v letu 2015 je bilo več kot 
tretjina obsodilni sodb izrečenih na podlagi priznanja krivde. 
 
Izjava o priznanju krivde 
 
Državno 
tožilstvo Št. obsojenih oseb Priznanje krivde Odstotek 

ODT CE 827 418 50.54 

ODT KK 451 105 23.28 

ODT KP 882 232 26.30 

ODT KR 447 172 38.48 

ODT LJ 2.042 792 38.79 

ODT MB 1.195 513 42.93 

ODT MS 593 112 18.89 

ODT NG 298 86 28.86 

ODT NM 597 152 25.46 

ODT PT 341 97 28.45 

ODT SG 202 97 48.02 

OPP 35 7 20 

SDT RS 96 55 57.29 

skupaj 8.006 2.838 35.45 

 
Glede na stvarno pristojnost Posebnega oddelka, v letu 2015 ni bilo pogajanj in sporazumov o 
priznanju krivde, enako kot pretekli leti ne, priznanj krivde je bilo le sedem, kar je za 11 manj 
od preteklega leta. Glede na druga tožilstva je priznanj krivde malo, razlog pa je, da ima 
obsodilna sodba policista lahko za posledico odpoved pogodbe o zaposlitvi 
 
Iz statističnih podatkov, koliko od obsojenih oseb je priznalo krivdo, ni mogoče sprejemati 
neke splošne zaključke. Priznanje krivde je v prvi vrsti odvisno od obdolženčeve ocene 
dokaznega gradiva oziroma možnosti pričakovane obsodilne ali oprostilne sodbe, in predvsem 
od sicer, s strani državnega tožilca, predlagane sankcije oziroma njene višine. Državna 
tožilstva poročajo, da na predobravnavnih narokih praviloma predlagajo sankcijo v okviru 
kaznovalne politike pri njih, ki je sicer lahko drugačna (višja) od dogovorjene sankcije v 
sporazumih. 
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3.3.3 PREDOBRAVNAVNI NAROK IN NAROK ZA IZREK KAZENSKE 
SANKCIJE 

Na okrožnih sodiščih je bilo v letu 2015 opravljenih skupaj 4.502 predobravnavnih narokov (v 
letu 2014 6523), na okrajnih sodiščih pa 1.453 narokov (v letu 2014 2.663 narokov). Skupaj 
je bilo v letu 2015 opravljenih 5.955 predobravnavnih narokov (9.186 v letu 2014), torej gre 
za skoraj 30 % upad opravljenih narokov, pri čemer je bilo v primerjavi z letom 2014 večji 
upad na okrajnih kot na okrožnih sodiščih. 
  
Okrajna in okrožna sodišča so opravila skupaj 2.418 narokov za izrek kazenske sankcije (v 
letu 2014 je bilo 3.269 narokov). Upad števila opravljenih narokov je pripisati dejstvu, da so 
sodišča v letu 2015 izrekla manj sodb in tudi manj obsodilni sodb kot leta 2014.  

3.4 ALTERNATIVNE OBLIKE KAZENSKEGA PREGONA TER DRUGE 

POENOSTAVITVE KAZENSKEGA POSTOPKA 

3.4.1 UVODNO POJASNILO 

Državni tožilec se lahko ob pogojih, ki morajo biti podani tako na zakonski kot podzakonski 
ravni, odloči namesto za kazenski pregon za izvedbo alternativnega reagiranja. V ta namen 
ima državni tožilec na razpolago inštitut poravnavanja, urejen v 161.a členu ZKP, odloženi 
pregon urejen v 162. členu ZKP ter kaznovalni nalog po 445.a členu ZKP. Inštitut 
poravnavanja in odloženi pregon državni tožilec lahko uporabi zoper osumljence kaznivih 
dejanj iz pristojnosti okrajnega sodišča in za nekatera taksativno našteta kazniva dejanja, za 
katera sicer zakon predpisuje kazen višjo od treh let, pri čemer inštitut poravnavanja lahko 
uporabi tako v fazi odločanja o kazenski ovadbi kot tudi v fazi glavne obravnave. 

3.4.2 OBSEG IN USPEŠNOST UPORABE INSTITUTA ALTERNATIVNEGA 
PREGONA 

Tabela 22: Obseg in uspešnost alternativnega pregona  

Državno 
tožilstvo 

Število narokov 
po 163a/2 čl. ZKP 

Skupno število vseh 
alternativno 
obravnavanih 

Število zavrženih 
ovadb 

Odstotek zavrženih od 
vseh alternativno 
obravnavanih 

ODT CE 157 539 368 68 

ODT KK 18 219 187 85 

ODT KP 7 152 97 64 

ODT KR 0 399 274 69 

ODT LJ 2 1.433 815 57 

ODT MB 18 634 376 59 

ODT MS 5 324 173 53 

ODT NG 37 228 148 65 

ODT NM 2 215 105 49 

ODT PT 29 143 80 56 

ODT SG 7 108 77 71 

OPP 1 15 10 67 

SDT 1 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 

Skupaj 284 4.409 2.710 61 
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V letu 2015 so državni tožilci, na posameznih okrožnih državnih tožilstvih tudi ob vzpodbudi 
vodji rešili občutno več kazenskih ovadb z alternativnimi oblikami kazenskega pregona kot v 
letu 2014. Tako so v letu poročanja zavrgli kazenske ovadbe zoper 4.409 oseb (v letu 2015; 
3.766, v letu 2013; 2.910 in v letu 2012; 3.629). V 2.710 primerih se je kazenski pregon 
zaključil z zavrženjem kazenske ovadbe, kar predstavlja 63 % vseh alternativno 
obravnavanih, kar je več kot v letu 2014, ko je bilo le-teh 61 % ter občutno več kot v letu 
2013, ko je bilo na ta način zaključenih 52 % zadev, ter tudi več kot v letu 2012, ko je bil 
tako zaključen postopek zoper 58 % ovadenih. 
 
Opravljenih je bilo tudi 284 narokov po drugem odstavku 163.a člena ZKP, to je določila, ki 
tožilcu dopušča uporabo alternativnih oblik reagiranja potem, ko si predhodno pridobi 
dodatne podatke neposredno od osumljenca ali od oškodovanca.  
 
Rezultati dela, izkazani skozi statistične podatke, kažejo na zavedanje državnih tožilcev, da 
odložitev kazenskega pregona tako za osumljence kot tudi za oškodovance ostaja prijazen, 
hiter in funkcionalen način odločanja o kazenskih ovadbah, pri čemer se zasledujoč cilj 
ekonomično in uspešno zaključiti postopek in podprti z izkušnjami, praviloma odločajo za 
odložen kazenski pregon. 

3.4.3 ODLOŽEN KAZENSKI PREGON 

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

Zavržena ovadba v postopku odloženega 
pregona 

  
Državno 
tožilstvo 

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 415 207 208 153 130 283 68 

ODT KK 192 20 172 160 18 178 93 

ODT KP 130 60 70 55 27 82 63 

ODT KR 351 131 220 174 57 231 66 

ODT LJ 1.026 491 535 442 192 634 62 

ODT MB 520 205 315 227 82 309 59 

ODT MS 265 130 135 106 26 132 50 

ODT NG 180 65 115 89 30 119 66 

ODT NM 140 69 71 56 32 88 63 

ODT PT 115 61 54 44 29 73 63 

ODT SG 86 27 59 47 16 63 73 

OPP 15 5 10 10 0 10 67 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 3.435 1.471 1.964 1.563 639 2.202 64 

 
V letu 2015 so se državni tožilci odločili za postopek odloženega pregona zoper 3.435 
polnoletnih storilcev, kar je več kot v letu 2014, ko so se tako odločili zoper 3.009 ter občutno 
več kot v letu 2013, ko je tak postopek stekel zoper 2.148 oseb. V 1.471 zadevah tožilec za 
uporabo inštituta odloženega pregona ni pridobil soglasja storilca oziroma oškodovanca.  
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V letu poročanja je bil s sklepom kazenski pregon odložen zoper 1.964 oseb, 1.563 
polnoletnih oseb je izpolnilo vlogo vloženo s strani državnega tožilca, v 639 zadevah so bili 
podani drugi razlogi za zavrženje kazenske ovadbe, skupno pa so bile zavržene ovadbe zoper 
2.202 osebi.  
 
Uspeh – odstotek izpolnitve naloženih nalog je boljši kot v prejšnjem obdobju, slednje 
potrjuje dobro izbiro primernih zadev za obravnavanje v okviru navedenega inštituta kakor 
tudi prilagoditev osumljenčevim možnostim izvršitve oziroma odplačevanja določenih plačil na 
obroke, kar bistveno olajša izpolnitev nalog osumljencem. Izkazalo se je tudi, da so 
oškodovanci, ki pogosto sicer ne pridejo na tožilstvo, v resnici pripravljeni na odložitev 
kazenskega postopka, saj vrnejo izpolnjeno pisno izjavo o strinjanju z izvedbo takega 
postopka z morebitnimi zahtevami v zvezi z zaščito njihovih interesov.  
 
Razlike v obsegu uporabe inštituta odloženega pregona med različnimi tožilstvi so skozi leta 
postale konstanta, kar odraža naravo in specifiko kriminalitete območja posameznega 
okrožnega državnega tožilstva.  

 

Tabela 23(m): Odloženi kazenski pregon proti mladoletnikom  

Zavržena ovadba v postopku 
odloženega pregona 

  
Državno 
tožilstvo 

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 35 11 24 21 6 27 77 

ODT KK 8 1 7 5 0 5 62 

ODT KP 12 1 11 11 1 12 100 

ODT KR 37 7 30 28 8 36 97 

ODT LJ 41 20 21 18 12 30 73 

ODT MB 43 15 28 25 5 30 70 

ODT MS 19 3 16 14 3 17 89 

ODT NG 9 4 5 4 0 4 44 

ODT NM 7 6 1 1 4 5 71 

ODT PT 4 2 2 2 1 3 75 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 215 70 145 129 40 169 79 

 
Odloženi kazenski pregon proti mladoletnikom je tožilec v letu 2015 začel proti 215 
mladoletnikom (186 v letu 2014 in 169 v letu 2013), soglasje strank je pridobil v 70 primerih, 
uspešno z izpolnitvijo naloge naložene mladoletniku je tožilec zaključil postopek proti 129 
mladoletnikom.  
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Tabela 24(p): Pregled nalog pri odloženem pregonu zoper polnoletne storilce 

Naloge 
  

Državno 
tožilstvo 

Skupaj 
odloženih 
pregonov 

Vplačilo v korist 
javnih ustanov 

Vplačilo v 
dobrodelne 
namene 

Poravnava 
preživninskih 
obveznosti 

Splošno 
koristno delo 

Poravnava 
škode 

Drugo 

ODT CE 208 61 6 1 14 72 8 

ODT KK 172 74 204 11 4 31 7 

ODT KP 70 24 8 1 2 11 1 

ODT KR 220 105 7 1 32 34 1 

ODT LJ 535 232 67 4 58 152 6 

ODT MB 315 47 32 4 25 90 11 

ODT MS 135 41 12 7 16 36 5 

ODT NG 115 36 26 0 15 21 7 

ODT NM 71 14 15 0 7 27 1 

ODT PT 54 7 5 2 9 20 0 

ODT SG 59 7 10 0 1 18 8 

OPP 10 5 0 1 3 1 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.964 653 392 32 186 513 55 

 
Pri polnoletnih storilcih kaznivih dejanj so se državni tožilci v okviru odloženega pregona v 
letu 2015 najpogosteje odločali za nalogo po 2. točki prvega odstavka 162. člena ZKP, to je 
vplačilo v korist javnih ustanov in sicer kar v 653 primerih, v 392 pa za plačilo v dobrodelne 
namene. Šele na tretjem mestu s 513 primeri je bila poravnava škode, ki je v prejšnjem 
obdobju bila najpogosteje naložena naloga. Oprava kakšnega splošno koristnega dela je bila 
storilcem naložena v 186 primerih, v letu 2014 pa le v 139.  
 

Tabela 24(m): Pregled nalog pri odloženem pregonu proti mladoletnikom  

Naloge 
  

Državno 
tožilstvo 

Skupaj 
odloženih 
pregonov 

Vplačilo v korist 
javnih ustanov 

Vplačilo v 
dobrodelne 
namene 

Poravnava 
preživninskih 
obveznosti 

Splošno 
koristno delo 

Poravnava 
škode 

Drugo 

ODT CE 24 0 0 0 19 5 0 

ODT KK 7 0 0 0 3 13 0 

ODT KP 11 2 4 0 0 4 0 

ODT KR 30 0 1 0 30 5 0 

ODT LJ 21 5 0 0 10 8 0 

ODT MB 28 1 1 0 17 10 0 

ODT MS 16 2 0 0 6 7 0 

ODT NG 5 0 0 0 3 1 0 

ODT NM 1 0 0 0 0 1 0 

ODT PT 2 0 0 0 1 1 0 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 145 10 6 0 89 55 0 
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Pri mladoletnikih, pri katerih je namen kazenskega postopka usmerjen v osveščanje 
mladoletnika o zavržnosti njegovega dejanja ter s tem v vzgojnem pomenu k njegovi največji 
koristi, se je to odražalo pri izbiri nalog, naloženih mladoletnim storilcem. Tako je 
najpogosteje naložena naloga splošno koristno delo in sicer je taka naloga bila naložena kar 
89 mladoletnikom, poravnava škode 55 mladoletnikom in le 10 mladoletnikom plačilo v korist 
javnih ustanov ter šestim plačilo v dobrodelne namene.  

 

Tabela 25: Skupna višina vplačil pri odloženem pregonu  

Državno 
tožilstvo 

Višina vplačil 
polnoletnih 

storilcev v evrih 

 
 

Višina vplačil 
mladoletnikov v 

evrih 

ODT CE 22.035 0 

ODT KK 46.428 0 

ODT KP 14.660 750 

ODT KR 37.035 100 

ODT LJ 86.439 700 

ODT MB 28.120 500 

ODT MS 67.207 3.511 

ODT NG 19.910 0 

ODT NM 7.050 0 

ODT PT 2.920 0 

ODT SG 4.858 0 

OPP 5.566 0 

SDT 0 0 

VDT 0 0 

Skupaj 342.228 5.561 

 
Iz naslova odloženega pregona je bilo v korist prejemnikov vplačil nakazanih 347.789 evrov 
(269.817 v letu 2014 in 293.893 v letu 2013). Na dan 31. 12. 2015 je bilo v seznam 
prejemnikov vplačil iz naslova odloženega pregona vpisanih 66 upravičencev. Državni tožilci 
so višino določenega prispevka vedno oblikovali upoštevaje naravo kaznivega dejanja, odnos 
storilca do dejanja in njegovo premoženjsko stanje. 
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3.4.4 PORAVNAVANJE 

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

Zavržene ovadbe v postopku poravnavanja 

  
Državno 
tožilstvo 

  
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 80 57 71 33 19 52 65 

ODT KK 16 10 62 2 0 2 12 

ODT KP 8 7 88 1 0 1 12 

ODT KR 11 9 82 6 1 7 64 

ODT LJ 342 198 58 101 35 136 40 

ODT MB 51 38 75 19 1 20 39 

ODT MS 35 21 60 19 0 19 54 

ODT NG 36 24 67 19 3 22 61 

ODT NM 62 43 69 9 0 9 15 

ODT PT 20 15 75 0 1 1 5 

ODT SG 19 13 68 10 1 11 58 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 680 435 64 219 61 280 41 

 
V letu poročanja se je ustavil trend upada postopkov poravnavanja, saj so državni tožilci v 
postopek poravnavanja odstopili kar 860 kazenskih ovadb zoper polnoletne storilce (471 v 
letu 2014 in 576 v letu 2013) ter proti 16 mladoletnikom (sedem v letu 2014 in 17 v letu 
2013). Iz poročil okrožnih tožilstev je povzeti, da je v letu 2015 odpadla glavna ovira za 
uporabo inštituta poravnavanja, to je zmanjšanje finančnih sredstev.  
 
Seveda je večji obseg zadev odstopljenih v postopek poravnavanja pripeljal tudi do večje 
številke uspešno zaključenih poravnav in sicer 435 zadev, kar predstavlja 64 % uspešno 
obravnavanih od vseh v poravnavanje odstopljenih zadev ( 315 zadev - 67 % leta 2014). 
Sporazume, ki sta jih sklenila storilec kaznivega dejanja in oškodovanec v navzočnosti 
poravnalca je izpolnilo 219 polnoletnih storilcev. Med razlogi za zavrženje kazenske ovadbe po 
začetem postopku poravnavanja je prevladujejo umiki kazenskih ovadb s strani 
oškodovancev, ki z odmikom časa štejejo dejanje na njihovo škodo za dejanje majhnega 
pomena. 
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Tabela 26(m): Uspešnost poravnavanja v postopkih proti mladoletnikom  

Zavržene ovadbe v postopku poravnavanja 

  
Državno 
tožilstvo 

  
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 1 1 100 1 0 1 100 

ODT KK 0 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 1 1 100 1 0 1 100 

ODT KR 0 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 6 3 50 3 0 3 50 

ODT MB 4 4 100 4 0 4 100 

ODT MS 2 2 100 1 1 2 100 

ODT NG 0 0 0 0 0 0 0 

ODT NM 1 1 100 1 0 1 100 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 1 1 100 1 0 1 100 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 16 13 81 12 1 13 81 

 
Inštituta poravnavanja proti mladoletnim storilcem, kot to izhaja iz pričujoče tabele, državni 
tožilci tudi v letu 2015 skoraj niso uporabljali. Tako so le v 16 primerih kazensko ovadbo 
odstopili v postopek poravnavanja, obravnavanje je bilo uspešno v 13 primerih (81 %) s 
sklenitvijo sporazuma v 12 primerih, v eni zadevi pa je bila kazenska ovadba proti 
mladoletniku zavržena iz drugih razlogov. 
 

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

Državno 
tožilstvo 

Vse odstopljene 
v poravnavanje 
o katerih je bilo 

odločeno 

Stranka se ne 
odzove na 
vabilo 

Stranka ne 
da soglasja 

Sporazum 
ni sklenjen 

Sporazum 
ni izpolnjen 

Drugi razlogi 
za zavrženje 
ovadbe v 
postopku 

poravnavanja 

S
k
u
p
a
j 

n
e
u
s
p
eš
n
o
 

ODT CE 80 11 16 10 0 19 37 

ODT KK 16 2 4 0 0 0 6 

ODT KP 8 0 0 0 1 0 1 

ODT KR 11 0 2 0 1 1 3 

ODT LJ 342 73 63 15 18 35 169 

ODT MB 51 4 6 3 3 1 16 

ODT MS 35 1 13 1 0 0 15 

ODT NG 36 2 5 2 3 3 12 

ODT NM 62 4 4 0 11 0 19 

ODT PT 20 2 3 0 1 1 6 

ODT SG 19 0 3 1 2 1 6 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 680 99 119 32 40 61 290 
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Razloge za neuspešno poravnavanje v postopkih za polnoletne storilce je iskati v največji meri 
v odločitvi ene izmed strank, da ne da soglasja k poravnavanju ( v191 primerih), izostanku 
voljnega element sodelovati v postopku ene izmed strank izraženega s tem, da se stranka na 
vabilo poravnalca ni odzvala (v 99 primerih). V 32-ih primerih poravnalec ni uspel doseči 
sporazuma med strankami, 40 storilcev kaznivih dejanj pa sprejetega sporazuma ni izpolnilo. 
 

Tabela 27(m): Razlogi za neuspešno poravnavanje v postopkih proti mladoletnikom 

Državno 
tožilstvo 

Vse odstopljene 
v poravnavanje 
o katerih je bilo 

odločeno 

Stranka se ne 
odzove na 
vabilo 

Stranka ne 
da soglasja 

Sporazum 
ni sklenjen 

Sporazum 
ni izpolnjen 

Drugi razlogi 
za zavrženje 
ovadbe v 
postopku 

poravnavanja 

S
k
u
p
a
j 

n
e
u
s
p
eš
n
o
 

ODT CE 1 0 0 0 0 0 0 

ODT KK 0 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 1 0 0 0 0 0 0 

ODT KR 0 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 6 2 2 0 1 0 5 

ODT MB 4 0 0 0 0 0 0 

ODT MS 2 0 1 0 0 1 1 

ODT NG 0 0 0 0 0 0 0 

ODT NM 1 0 0 0 0 0 0 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 1 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 16 2 3 0 1 1 6 

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

Državno 
tožilstvo 

Opravičilo 
Plačilo 
škode 

Odprava 
škode 

Vrnitev 
predmetov 

Delo v korist 
oškodovanca 

Delo v 
korist 
drugih 

D
ru
g
o
 

S
k
u
p
a
j 

ODT CE 29 12 6 0 0 0 8 55 

ODT KK 2 6 1 0 0 0 1 10 

ODT KP 3 0 0 0 0 0 5 8 

ODT KR 5 0 0 0 0 0 2 7 

ODT LJ 97 39 7 1 2 2 31 179 

ODT MB 8 18 5 0 1 0 10 42 

ODT MS 18 5 1 0 0 0 0 24 

ODT NG 18 5 3 0 0 1 5 32 

ODT NM 14 24 1 0 0 0 24 63 

ODT PT 6 4 3 0 0 0 3 16 

ODT SG 9 4 0 0 0 0 0 13 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 209 117 27 1 3 3 89 449 
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Tabela 28(m): Naloge pri doseženih sporazumih v postopkih proti mladoletnikom  

Državno 
tožilstvo 

Opravičilo 
Plačilo 
škode 

Odprava 
škode 

Vrnitev 
predmetov 

Delo v korist 
oškodovanca 

Delo v 
korist 
drugih 

D
ru
g
o
 

S
k
u
p
a
j 

ODT CE 0 1 0 0 0 0 0 1 

ODT KK 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 1 0 0 0 0 0 0 1 

ODT KR 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 3 0 0 0 0 0 0 3 

ODT MB 3 4 0 1 0 0 0 8 

ODT MS 1 0 0 0 0 0 0 1 

ODT NG 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODT NM 1 1 0 0 0 0 1 3 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 1 0 0 0 0 0 0 1 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 10 6 0 1 0 0 1 18 

 
Naloga, ki jo državni tožilci najpogosteje naložijo tako polnoletnim kot mladoletnim storilcem 
je opravičilo, včasih tudi z objavo v lokalnih glasilih, sledi plačilo škode, izstopa pa v letu 2015 
primer visoke odškodnine, ki jo je oškodovanki plačal osumljenec ovaden zaradi kaznivega 
dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev po prvem odstavku 196. člena KZ-1. 
 

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

Državno 
tožilstvo 

Število odstopljenih zadev o 
katerih je odločeno Stroški bruto v evrih 

Stroški povprečno 
na zadevo v evrih 

ODT CE 75 10.496 140 

ODT KK 13 1.748 134 

ODT KP 3 1.744 581 

ODT KR 12 1.497 125 

ODT LJ 271 37.105 137 

ODT MB 69 5.827 84 

ODT MS 32 3.439 107 

ODT NG 29 4.791 165 

ODT NM 43 5.980 139 

ODT PT 16 1.578 99 

ODT SG 22 2.540 115 

OPP 0 0 0 

SDT 0 0 0 

VDT 0 0 0 

Skupaj 585 76.745 131 

 
V pregledu stroškov za delo poravnalcev je prikazanih 585 nagrad, te predstavljajo število 
odstopljenih zadev v poravnavanje, o katerih je bilo tudi odločeno. Povprečni strošek na 
posamezno poravnalno zadevo na vseh okrožnih državnih tožilstvih je znašal 166 evrov, pri 
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čemer je opozoriti, da je v tem znesku upoštevan prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, ki ga računovodstvo v fazi izplačila prišteje k nagradi, ki se odmeri poravnalcu 
skladno s splošnim navodilom o pogojih in okoliščinah za odstopanje zadev v postopek 
poravnavanja.  

3.4.5 KAZNOVALNI NALOG 

Tabela 30: Kaznovalni nalogi 

Izrečene kazenske 
sankcije in ukrepi 

  
Državno 
tožilstvo 

  
Število 

predlaganih 
kaznovalnih 
nalogov 

  
Število 
izdanih 

kaznovalnih 
nalogov 

  
Odstotek 
izdanih od 
predlaganih 

  
Število 

pravnomočnih 
kaznovalnih 
nalogov 

  
Odstotek 

pravnomočnih 
kaznovalnih 
nalogov od 
izdanih 

D
e
n
a
rn
a
 ka

zen
 

P
o
g
o
jn
a
 

o
b
s
o
d
b
a
 

D
ru
g
o
 

ODT CE 173 162 94 146 90 1 145 24 

ODT KK 214 221 103 147 67 7 141 15 

ODT KP 336 396 118 188 47 5 183 96 

ODT KR 146 120 82 84 70 35 49 2 

ODT LJ 831 719 87 382 53 16 356 8 

ODT MB 320 307 96 218 71 4 215 2 

ODT MS 173 188 109 131 70 11 122 12 

ODT NG 123 102 83 59 58 2 50 9 

ODT NM 213 208 98 120 58 23 96 10 

ODT PT 148 140 95 103 74 7 95 47 

ODT SG 37 41 111 36 88 2 34 0 

OPP 17 15 88 6 40 0 6 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 2.731 2.619 96 1.620 62 113 1.492 225 

 
Kaznovalne naloge državni tožilci predlagajo vselej, ko kvaliteta ovadb in zbrani dokazi to 
omogočajo.  
 
V letu 2015 so državni tožilci predlagali kaznovalne naloge zoper 2.731, v enakem kot v letu 
2014, ko so jih predlagali zoper 2.753 oseb. Sodišča pa so izdala 2.619, kar pomeni 96 % od 
predlaganih, medtem ko v letu 2014; 2.442, kar je 89 %, pravnomočnih pa je postalo 1.620 
kaznovalnih nalogov, kar je 62 % od izdanih. 
 
S pravnomočnimi sodbami o kaznovalnih nalogih je bilo odločeno v 1.830 zadevah, izrečenih 
je bilo 1.492 pogojnih obsodb, 113 denarnih kazni, 225 osebam pa so bili izrečeni drugi 
ukrepi oziroma kazenske sankcije.  
 
Tudi v letu poročanja je število predlaganih denarnih kazni v okvira kaznovalnih nalogov 
nizko, razlog za kar je iskati v tem, da državni tožilci ob predlaganju kaznovalnega naloga ne 
razpolagajo s podatki o premoženjskem stanju obdolženca. 
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3.5  PRITOŽBENI POSTOPEK 

3.5.1 UVODNO POJASNILO 

 

VDT RS v stikih z vodji posameznih okrožnih državnih tožilcev vseskozi opozarja na pomen 
pritožbenih postopkov, saj šele pravnomočne sodne odločbe lahko vplivajo na enotno in 
ustrezno kaznovalno politiko. Generalni državni tožilec je sklicatelj rednih koordinacijskih 
sestankov pritožbenega kolegija, na katerih so bila že v letu 2012 sprejeta orientacijska 
merila za strožjo obravnavo gospodarske kriminalitete, za kaznovanje storilcev za kazniva 
dejanja z elementi nasilja in za storilce kaznivih dejanj na področju cestnega prometa, ki jih 
izvršijo vinjeni vozniki. V letu 2015 pa je bila kot nadaljevanje teh aktivnosti napravljena 
analiza pritožbenih postopkov na področju kaznivih dejanj uboja oziroma umora. Prav zaradi 
razlikovanja med temeljno in kvalificirano obliko je vrhovno državno tožilstvo vzpodbudilo 
večjo pozornost tožilcev do obravnavanja kvalifikatornih okoliščin, ki za kršitev ali ogrozitev 
(poskus) temeljne dobrine, ki jo varuje kazenski zakonik, omogočajo izrek višjih kazni. Dve 
zadevi sta pokazali, da je sodišče upoštevalo oceno tožilstva o pomembnosti kazenskopravne 
dobrine, saj sta bili izrečeni kazni 30 let zapora. Sicer pa so bile posebej analizirane zadeve, 
pri katerih so sodišča izrekala kazni blizu minimuma in v katerih je treba vlagati pritožbe, da 
bi se dosegel izrek višjih kazni. Problematika je bila obravnavana tudi na podlagi 
primerjalnopravnih vidikov (Velika Britanija, Nemčija, Avstrija, Italija). Sprejeto je bilo tudi 
stališče, da je treba dosledneje spoštovati Splošno navodilo generalnega državnega tožilca o 
predlaganju vrste in višine kazni z dne 26. 10. 2012 ter Splošno navodilo generalnega 
državnega tožilca o pogajanjih ter predlaganju sankcij v primeru priznanja krivde in 
sporazuma o krivdi z dne 26. 10. 2012. Oba dokumenta je treba upoštevati v skladu s 
pomembnostjo kazenskopravno zavarovane dobrine oziroma vrednote. Načrtovane aktivnosti 
za leto 2016 se ponovno vračajo h gospodarskemu kriminalu, ker je predvidena proučitev 
obravnav e kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 
240. členu KZ-1. 
 
Ponovno je bil v letu 2015 v središču pravni institut odgovora na pritožbo, ki je po odpravi 
pisnih predlogov višjih tožilcev, kako naj odloči pritožbeno sodišče s pritožbo obrambe (in tudi 
tožilca kot nasprotne stranke) ostal še edini instrument, ki naj bi v tej fazi pritožbenega 
postopka zagotavljal kontradiktornost postopka. S postopno odpravo možnosti, da bi državni 
tožilci na vseh instančnih sodiščih vplivali na za tožilstvo ugodne rešitve kazenskih postopkov, 
se zdi , da je vzpostavljena »večja enakost« orožja v korist obrambe. Okrožna državna 
tožilstva (npr. v Krškem) opozarjajo, da tudi z udeležbo na pritožbeni seji ni mogoče vplivati 
na drugačen potek postopka, kot bi bil ob navzočnosti tožilca. Po oceni ODT v Ljubljani 
veljavna ureditev o položaju državnega tožilca v kazenskem postopku ne dopušča, da bi se 
višji tožilci posvetili zgolj pritožbenim postopkom (in pri tem opravljali tudi nadzorstveno 
funkcijo v posamezni zadevi »lastni« zadevi). Nova ureditev, da pred pritožbenem sodiščem 
nastopajo tudi okrajni in okrožni državni tožilci deloma razbremenjuje višje tožilce, vendar 
okrajni in okrožni državni tožilci še vedno lahko delujejo na višjem sodišču pod njihovim 
okriljem. Na ta način so oboji odtegnjeni od drugih opravil na prvi stopnji in se tako aktivnost 
na pritožbeni stopnji v primerjavi z veljavnostjo prej veljavne pravne ureditve bistveno 
zmanjša. 
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Glede na prejšnje obdobje poročanja je opazen padec skupnega števila pritožbenih zadev od 
1575 v letu 2014 na 1408 zadev. To je rezultat pogajanj o krivdi, uporabe instituta odpovedi 
pravici do pritožbe in zmanjšanja obremenitev sodišč z zadevami, ki se rešijo že z uporabo 
selekcijskih mehanizmov. Ob upoštevanju vseh pritožbenih zadev je zato razumljivo 
zmanjšanje tožilskih pritožb od 243 na 171, čeprav posamezna manjša tožilstva izkazujejo 
manjša povečanja števila pritožb (ODT v Krškem, ODT v Kopru, ODT v Novem mestu). Več 
kot se zaključi uspešnih pogajanj o krivdi, manj je pritožb. 
 

Tabela 31: Pritožbe v letu poročanja 

Vlagatelj pritožbe 
Pritožba zaradi 

kazni 
Pritožba iz drugih 

razlogov 
Državno 
tožilstvo 

Število zadev  
Število 

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

ODT CE 161 177 31 159 0 14 87 0 17 72 0 

ODT KK 76 87 26 79 1 13 55 1 13 24 0 

ODT KP 98 107 23 94 2 6 32 0 17 62 2 

ODT KR 94 110 46 73 2 19 53 1 27 20 1 

ODT LJ 352 397 137 326 9 61 230 3 76 96 6 

ODT MB 210 238 47 225 3 21 108 0 26 117 3 

ODT MS 113 132 56 91 1 11 50 0 45 41 1 

ODT NG 53 56 20 42 1 3 25 0 17 17 1 

ODT NM 135 159 49 128 1 11 82 0 38 46 1 

ODT PT 56 66 21 54 3 4 24 0 17 30 3 

ODT SG 26 28 6 29 0 2 9 0 4 20 0 

OPP 15 20 12 9 0 1 2 0 11 7 0 

SDT 19 55 21 48 0 6 31 0 15 17 0 

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

Skupaj 1.408 1.632 495 1.357 23 172 788 5 323 569 18 

 

3.5.2 PRITOŽBE DRŽAVNEGA TOŽILCA 

Deleži ugodenih pritožb tako glede kazenskih sankcij, kakor tudi iz drugih razlogov ostajajo 
približno enaki, kakor v letu 2014, saj je glede na skupno število 171 pritožb glede kazenskih 
sankcij bilo ugodeno 82 pritožbam, 74 zadev pa je ostalo še nerešenih. Pomembno je, da se 
ne slabša razmerje pri pritožbah iz drugih razlogov, saj so te pritožbe mnogo bolj zahtevne. 
Od 323 vloženih pritožb so sodišča ugodila 124 pritožbam, še nerešenih na sodiščih pa je 
ostalo 172 zadev nasproti 74 zadevam v letu 2014. Še vedno je pomembno število zavrnjenih 
pritožb tako glede kazenskih sankcij, kakor tudi iz drugih razlogov, vendar je pomembno, da 
vsako zadevo, ki omogoča vložitev pritožbe iz katerikoli razlogov, državni tožilci preizkusijo še 
pred pritožbenim sodiščem, da s tem kreirajo politiko pregona in tudi kaznovalno politiko, ki 
se ne bi mogla izoblikovati, če bi državni tožilci vlagali pritožbe le v tistih primerih, pri katerih 
bi lahko z gotovostjo računali na uspeh. Podrobnejši podatki in razmerja izhajajo iz naslednje 
tabele: 
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Tabela 32: Uspešnosti pritožb državnih tožilcev v letu poročanja 

Pritožba zaradi kazni Pritožba iz drugih razlogov Pritožbe 

Državno 
tožilstvo 

Š
te
v
ilo

 za
d
ev
  

Š
te
v
ilo

 
o
b
d
o
lže

n
c
ev
 

Število 
pritožb 

Število 
ugodenih 

Še 
nerešeno 

Število 
pritožb 

Število 
ugodenih 

Še 
nerešeno 

Neugodeno 

ODT CE 25 31 14 8 5 17 10 3 19 

ODT KK 19 26 13 4 2 13 3 11 21 

ODT KP 20 23 6 3 3 17 4 7 11 

ODT KR 38 46 19 3 12 27 7 9 26 

ODT LJ 104 132 61 32 26 76 30 52 118 

ODT MB 39 47 21 13 9 26 8 16 40 

ODT MS 42 53 11 4 3 45 6 19 47 

ODT NG 17 19 2 1 1 17 8 5 9 

ODT NM 36 49 11 5 6 38 25 29 25 

ODT PT 15 21 4 1 3 17 2 12 5 

ODT SG 5 6 2 2 1 4 2 0 4 

OPP 9 12 1 2 0 11 1 2 8 

SDT 10 21 6 4 3 15 18 7 15 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 379 486 171 82 74 323 124 172 348 

3.5.3 PRIPORNE ZADEVE 

Pritožbe v zadevah, v katerih so bili obdolženci v priporu, kažejo, da se s to problematiko v 
največjem številu ukvarja ODT v Ljubljani, ki je vložilo pritožbo kar v 38 zadevah. Sledi ODT v 
Celju in nato ODT v Mariboru, kar je pogojeno z velikostjo državnih tožilstev in njihove 
krajevne pristojnosti. Tudi SDT RS si je prizadevalo za odreditev pripora v najtežjih zadevah, 
vendar zaradi obsežnosti postopkov, sodišča niso najbolj naklonjena, da bi bili obdolženci v 
priporu. Pritožbe je vložilo v štirih zadevah (upoštevaje število obdolžencev). Številčna 
razmerja prikazuje naslednja tabela: 
 

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

Vlagatelj pritožbe   
Državno 
tožilstvo 

  
Število zadev 

  
Število obdolžencev 

Državno 
tožilstvo 

Obd 

ODT CE 10 11 7 5 

ODT KK 3 3 3 1 

ODT KP 5 5 2 4 

ODT KR 6 6 6 0 

ODT LJ 38 42 23 23 

ODT MB 8 10 8 4 

ODT MS 4 4 2 4 

ODT NG 4 4 1 3 

ODT NM 4 5 5 1 

ODT PT 6 7 5 3 

ODT SG 0 0 0 0 

OPP 1 1 1 0 

SDT 7 11 6 5 

VDT 0 0 0 0 

Skupaj 96 109 69 53 
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3.5.4 PRITOŽBE OBDOLŽENCEV IN NJIHOVIH ZAGOVORNIKOV 

Število pritožb obdolžencev in njihovih zagovornikov se je zmanjšalo od 1.873 v letu 2014 na 
1.632 v letu 2015. Državna tožilstva ne poročajo o kakšnih skupnih značilnostih vloženih 
pritožb. Po ukinitvi višjih državnih tožilstev in kasneje zunanjih oddelkov VDT RS, so se 
tožilstva le v manjši meri ukvarjala s pritožbami obdolžencev in oškodovancev. VDT RS 
vseskozi poskuša spodbuditi tožilce, da vlagajo odgovore na pritožbe, vendar ob posameznih 
odgovorih na pritožbe poročajo le nekatera državna tožilstva. Kljub zmanjšanju števila pritožb 
obdolžencev in njihovih zagovornikov, predstavljajo pritožbe obdolžencev največji delež v 
skupnem številu pritožb tudi v letu 2015. Glede na skupno število pritožb obdolžencev sta 
skoraj enakovredna deleža med številom pritožb zaradi kazenske sankcije in iz drugih 
razlogov. To pomeni, da obdolženci še vedno v velikem številu primerov pričakujejo v 
pritožbenem postopku oprostilno sodbo ali pa razveljavitev sodbe sodišča prve stopnje in 
vrnitev zadeve v novo sojenje.  

3.5.5 PRITOŽBE OŠKODOVANCEV 

V letu 2015 se je zelo majhno število oškodovancev odločilo za vložitev pritožbe, pri tem pa 
se je skupno število pritožb od 27 pritožb v letu 2014 zmanjšalo na 23 pritožb v letu 2015. 
Pet pritožb se je nanašalo na kazenske sankcije in 18 na druge pritožbene razloge. Delež 
pritožb oškodovancev je tudi v letu 2015 ostal neznaten. 

3.5.6 PRITOŽBENI POSTOPKI V MLADOLETNIŠKIH ZADEVAH 

Manjše število pritožb na področju mladoletniškega kriminala kaže, da tožilstva uspevajo s 
svojimi predlogi o vzgojnih ukrepih in tako skrbijo, skupaj s sodišči, da so vzgojni ukrepi 
prilagojeni mladoletnikovi osebnosti. Iz razumljivih razlogov je največje število tožilske 
aktivnosti v pritožbenem postopku razvidno na območju ODT v Ljubljani. 

 

Tabela 34: Pritožbe v postopkih proti mladoletnikom v letu poročanja 

Državno 
tožilstvo 

Število zadev  
Število 

mladoletnikov 

Pritožba zaradi 
vzgojnega ukrepa ali 
kazenske sankcije 

Pritožba iz drugih 
razlogov 

ODT CE 0 0 0 0 

ODT KK 2 2 1 1 

ODT KP 5 5 1 4 

ODT KR 3 3 0 3 

ODT LJ 15 23 14 13 

ODT MB 5 5 5 0 

ODT MS 0 0 0 0 

ODT NG 0 0 0 0 

ODT NM 1 2 0 2 

ODT PT 0 0 0 0 

ODT SG 1 1 0 1 

OPP 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 

Skupaj 32 41 21 24 
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3.5.7 UDELEŽBA NA SEJAH 

 

O problemih udeležbe je bilo govora že v začetku tega poglavja. Nekatera tožilstva (npr. ODT 
v Celju) opozarjajo na primernost udeležbe v pritožbenih postopkih v odmevnih in obsežnih 
zadevah, vendar tudi ta tožilstva opozarjajo, da se t. i. pritožbeni tožilci udeležujejo tudi 
procesnih opravil na prvi stopnji, ki jim morajo dati prednost. To posebej velja za SDT RS, ki 
je pristojno sodelovati na glavnih obravnavah na celotnem ozemlju Slovenije in se je glede 
udeležbe na pritožbenih sejah vendarle uvrstilo na tretje mesto. Glede na opisane težave, na 
katera v svojih poročilih opozarjajo okrožna državna tožilstva, ponovno pridobiva na pomenu 
institut odgovora na pritožbo. Številčni kazalci kažejo naslednja razmerja: 
 

Tabela 35: Pregled dela pred pritožbenim sodiščem  

Državno 
tožilstvo 

Število zadev z 
ugotovljenimi 

pomanjkljivostmi 
pri delu  

Število zadev z udeležbo 
državnega tožilca na sejah 

pritožbenega sodišča 

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

tožilcem 

ODT CE NN 3 NN 

ODT KK NN 0 NN 

ODT KP NN 7 NN 

ODT KR NN 0 NN 

ODT LJ NN 3 NN 

ODT MB NN 47 NN 

ODT MS NN 0 NN 

ODT NG NN 2 NN 

ODT NM NN 1 NN 

ODT PT NN 0 NN 

ODT SG NN 0 NN 

OPP NN 0 NN 

SDT NN 5 NN 

VDT NN 0 NN 

Skupaj NN 68 NN 

 
 

3.6  ODVEZA NADALJNJEGA DELA IN PREVZEM ZADEVE 

Po prvem odstavku 8. člena Pravilnika obsega poročilo tudi podatke o številu zadev, v katerih 
je prišlo do odveze nadaljnjega dela in prevzema zadeve, ki je eno od meril v okviru 
zakonskega kriterija učinkovitosti. Po drugem odstavku 14. člena navedenega Pravilnika je 
tožilstvo dolžno na podlagi spremljanja, ugotavljanja in analiziranja kazalnikov učinkovitosti, 
uspešnosti in gospodarnosti dela državnih tožilcev na državnem tožilstvu podati tudi oceno 
doseganja ciljev na navedenem področju, primerjave med podatki za posamezna državna 
tožilstva, vzroke za morebitne razlike ter opredeliti ukrepe za izboljšanje stanja. Navedeno 
tako velja tudi za ukrepe odveze nadaljnjega dela in prevzema zadev. 
 
V prilogi k letnemu poročilu se o odvezi nadaljnjega dela in prevzemu zadeve poroča v 
poglavju 3.6 na podlagi tabele 36, v katerem so razdelani tudi posamezni zakonski razlogi za 
prevzem zadeve (170. člen ZDT-1) ter predvideno številčno poročanje o primerih odveze 
nadaljnjega dela (171. člen ZDT-1).  



69 

 

 
Iz prejetih poročil okrožnih državnih tožilstev, SDT RS in Posebnega oddelka izhaja, da v letu 
2015 ni bilo zadev, v katerih bi prišlo do odveze nadaljnjega dela in prevzema zadeve. 
Državna tožilstva navajajo, da za take ukrepe ni bilo podanih zakonskih razlogov, sicer pa je 
do predodelitev zadev v reševanje drugim državnim tožilcem prihajalo predvsem zaradi daljših 
bolniških in porodniških odsotnosti.  
 

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

Število zadev, kjer je prišlo do prevzema 

Državno 
tožilstvo 

Vsebinsko 
nestrinjanje z 
odločitvijo  
(prva alinea 
4. odst. 170. 
člena ZDT-1) 

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

ZDT-1) 

Nevestno, 
nepravočasno, 
neustrezno, 
malomarno 
reševanje 

(tretja alinea 4. 
odst. 170. člena 

ZDT-1) 

Ravnanja v 
nasprotju s 
splošnimi 
navodili  

(četrta alinea 
4. odst. 170. 
člena ZDT-1) 

Druga 
ravnanja 

(peta alinea 
4. odst. 

170. člena 
ZDT-1) 

Število 
zadev, 
kjer je 

prišlo do 
odveze 

ODT CE 0 0 0 0 0 0 
ODT KK 0 0 0 0 0 0 
ODT KP 0 0 0 0 0 0 
ODT KR 0 0 0 0 0 0 
ODT LJ 0 0 0 0 0 0 
ODT MB 0 0 0 0 0 0 
ODT MS 0 0 0 0 0 0 
ODT NG 0 0 0 0 0 0 
ODT NM 0 0 0 0 0 0 
ODT PT 0 0 0 0 0 0 
ODT SG 0 0 0 0 0 0 
OPP 0 0 0 0 0 0 
SDT 0 0 0 0 0 0 
VDT 0 0 0 0 0 0 
Skupaj 0 0 0 0 0 0 

 

4 Trajanje postopkov 

4.1  UVODNO POJASNILO 

Pravilnik v 9. členu določa, da se v tabelah 37 do 43 prikaže podatke o trajanju postopkov.  
 
Prvih šest tabel, to je tabele 37 do 42, prikazujejo podatke o dejanskem času trajanja 
postopkov. Pri teh tabelah ne gre za trajanje postopka na samem državnem tožilstvu, ko bi bil 
državni tožilec, ki mu je zadeva zaupana v delo, odgovoren za morebitno dolgotrajnost 
postopka, nespoštovanje pričakovanega časa (časovnega standarda) ali celo za kršitev 
zakonskega roka reševanja zadeve, pač pa gre za celoten dejanski (bruto) čas trajanja 
postopka med dvema dejanjema v predkazenskem ali kazenskem postopku.  
 
V tako časovno zamejenem postopku med dvema procesnima dogodkoma ali dejanjema na 
državnem tožilstvu gre za celo vrsto možnih procesnih dogodkov in dejanj pri različnih 
naslovnikih v javni in zasebni sferi. Ti dogodki in dejanja so lahko pri državnih organih, ki 
imajo pristojnosti, naloge in pooblastila na tem področju ali pa zgolj sodelujejo (na primer z 
odgovarjanjem na zaprosila) pri zbiranju procesnega gradiva v predkazenskem in kazenskem 
postopku, kot so policija, FURS, Urad za preprečevanje pranja denarja, Urad za varstvo 
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konkurence, Računsko sodišče RS, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Komisija za 
preprečevanje korupcije. Enako velja za različne upravne organe na državni in lokalni ravni, 
za banke, gospodarske družbe, (javne) zavode, (civilne) pravne osebe in podobno.  
 
Sporočilna vrednost v teh tabelah prikazanih statističnih podatkov je torej v prikazu 
dejanskega časa trajanja postopkov s seštevkom celotnega porabljenega časa pri vseh 
sodelujočih državnih organih in (pravnih) osebah v času med dvema procesnima dogodkoma 
ali dejanjema na državnem tožilstvu, ki ju posamezne tabele 37 do 42 jemljejo kot začetno 
točko na eni in končno točko na drugi strani tako opredeljenega časovnega obdobja.  
 
V tabelah 37 do 42 je trajanje postopkov prikazano na ravni glavnega kaznivega dejanja na 
obdolžencu. Upošteva se bruto čas, kar pomeni, da ni odštet čas, ko je ovadba na policiji, pri 
sodišču ali pri drugem organu. 
 

Tabela 37: Dejanski čas trajanja postopkov od pobude policije do vložitve predloga za 
opravo nujnih preiskovalnih dejanj  

Trajanje postopka Število zadev Podatek za preteklo leto 

do 2 dni 3.921 4.015 

od 3 do 5 dni 492 634 

od 6 do 10 dni 317 461 

nad 10 dni 581 768 

 

Tabela prikaže vsak ukrep posebej: če imamo na istem glavnem kaznivem dejanju na 
obdolžencu na primer tri predloge za hišno preiskavo, se to v tabeli upošteva trikrat. 
 
Štejejo se vsi prikriti preiskovalni ukrepi, stvarni omejevalnimi ukrepi, kakor tudi drugi ukrepi 
(hišna preiskava, osebna preiskava) kot na primer:  
 

- dovoljenje za prikrito evidentiranje, prirejeno identiteto – 23. člen, 24. člen in 45. člen ZNPPol 

- dovoljenje za odložitev izvajanja ukrepov - 159. člen ZKP 

- hišna preiskava 

- navidezni odkup - 155. člen ZKP  

- osebna preiskava 

- preiskava elektronskih naprav 219.a člen ZKP 

- pridobitev podatkov (telefoni in drugo) – 149.b člen ZKP 

- prisluhi - 150. člen ZKP 

- prisluhi v tujem stanovanju - 151. člen ZKP 

- tajno delovanje - pristojnost državnega tožilstva – 155.a člen ZKP 

- tajno delovanje - pristojnost sodišča – 155.a člen ZKP 

- tajno opazovanje - pristojnost državnega tožilstva – 149.a člen ZKP 

- tajno opazovanje - pristojnost sodišča – 149.a člen ZKP 

- začasno zavarovanje 

- začasen odvzem 

- odredba banki. 
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Tabela 38: Dejanski čas trajanja postopkov po prejemu ovadbe do zavrženja ovadbe  

 
Število zadev 

 
Podatek za preteklo leto 
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do 30 dni 2.312 5.997 738 0 1.902 5.257 873 0 

od 31 do 60 dni 502 1.486 394 0 495 1.489 369 0 

od 61 do 120 dni 570 2.496 913 0 617 2.275 815 0 

nad 120 dni 573 5.470 3.234 4 742 5.195 2.590 1 

 

Kot bagatelna se štejejo tista kazniva dejanja, pri katerih je prišlo do zavrženja iz razloga 
smotrnosti oziroma majhnega pomena. Kot posebej pomembna se štejejo tista kazniva 
dejanja, ki sodijo v spise, na katerih je označena ta lastnost.  

 

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

 
Število zadev 

 
Podatek za preteklo leto 
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do 30 dni 119 1.000 3 80 1.066 1 

od 31 do 60 dni 37 268 0 28 362 0 

od 61 do 120 dni 86 727 0 100 904 0 

nad 120 dni 240 1.727 13 263 1.882 6 

 

Tabela 40: Dejanski čas trajanja postopkov po prejemu ovadbe (brez preiskave) do vložitve 
obtožnega akta  

Število zadev Podatek za preteklo leto 
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do 30 dni 957 58 2 1.268 78 0 

od 31 do 60 dni 584 43 0 687 29 0 

od 61 do 120 dni 1.154 103 0 1.420 113 0 

nad 120 dni 3.246 275 0 3.810 355 0 

 
Gre za čas od prejema ovadbe do vložitve obtožnega akta, ko ni bilo preiskave.  
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Tabela 41: Dejanski čas trajanja postopkov po koncu preiskave oziroma posameznih 
preiskovalnih dejanj do vložitve obtožnega akta 

Število zadev Podatek za preteklo leto 
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do 15 dni 107 955 0 95 1.165 0 

od 16 do 30 dni 45 281 0 44 281 0 

nad 30 dni 233 1.609 0 181 1.782 0 

Tabela upošteva (le) obtožne akte vložene po preiskavi ali po posameznih preiskovalnih 
dejanjih.  
 

Tabela 42: Dejanski čas trajanja postopkov po prejemu ovadbe do odločitve državnega 
tožilca o kateri od alternativnih oblik kazenskega pregona (odložen pregon in poravnavanje) 

Število zadev Podatek za preteklo leto 
Trajanje postopka Odložen 

pregon 
Poravnavanje 

Odložen 
pregon 

Poravnavanje 

do 30 dni 1.240 194 1.233 91 

od 31 do 60 dni 657 75 629 66 

od 61 do 120 dni 905 100 853 80 

nad 120 dni 1.180 442 1.163 341 

Kot konec štetja časa se upoštevata »začetek odloženega pregona« (to je sklep, ki se 
sprejme ob razpisu naroka) oziroma sklep o določitvi poravnalca.  

 

Tabela 43: Število vseh zadev, ki jih v letu poročanja niso rešili v pričakovanem času glede 
na časovni standard in seštevek vseh dni prekoračitve 

Kategorizacija 
zadev 

Faza postopka 
Časovni 

standard oz. 
pričakovani čas 

Prekoračitev v 
dneh 

Povprečni 
dejanski čas 

trajanja 

Podatek za 
preteklo leto 

Bagatelne 
zadeve 

Od ovadbe do 
tožilske odločitve 

120 dni 3.224 23 22 

Zadeve iz 
okrajne 
pristojnosti 

Od ovadbe do 
tožilske odločitve 

120 dni 32.679 24 21 

Zadeve iz 
okrožne 
pristojnosti 

Od ovadbe do 
tožilske odločitve 

120 dni 20.866 28 21 

Posebej 
pomembne 
zadeve 

Od ovadbe do 
tožilske odločitve 

120 dni 0 14 63 

Zadeve iz 
okrajne 
pristojnosti 

Od vrnitve spisa 
po preiskavi ali 

ppd. do 
obtožnega akta 

120 dni 617 17 16 

Zadeve iz 
okrožne 
pristojnosti 

Od vrnitve spisa 
po preiskavi ali 

ppd. do 
obtožnega akta 

15 dni 115.838 70 71 

Posebej 
pomembne 
zadeve 

Od vrnitve spisa 
po preiskavi ali 

ppd. do 
obtožnega akta 

15 dni 0 1 197 

 



73 

 

Tabela 43 prikazuje trajanje postopkov in pri tem upošteva merilo pričakovanega časa 
(časovnega standarda) in zakonski rok za rešitev zadeve: 
 
- 120 dnevni rok zadrževanja spisov pri reševanju ovadbe: v tem primeru se upošteva čas od 
zadnje bremenitve državnega tožilca, ki mu je zadeva zaupana v delo (na primer po vrnitvi 
spisa s policije, po vrnitvi spisa s sodišča po opravljenih posameznih preiskovalnih dejanj in 
podobno), 
- 15 dnevni rok za vložitev obtožnice po končani preiskavi. Tu je uporabljen način izračuna po 
dejanskem času trajanja postopkov, ker gre za objektivni zakonski rok. 
 
Pri tej tabeli je za izračun uporabljena metoda »glavnega kaznivega dejanja na spisu« in ne 
»glavnega kaznivega dejanja na obdolžencu«, saj bi v nasprotnem primeru prišli do še višjega 
seštevka vseh dni prekoračitev, ki pove še manj. Stolpec »Prekoračitev v dneh« namreč 
prikaže seštevek vseh dni prekoračitev časovnih standardov oziroma zakonskega roka. Ta 
podatek, ki ga zahteva tabela 43, že sam po sebi nima večje uporabne vrednosti, saj ni 
povsem razumljivo, kakšna je lahko korist seštevka dni vseh prekoračitev. Hkrati je 
utemeljeno pričakovati, da je seštevek dni prekoračitev na večjih državnih tožilstvih višji kot 
na manjših, ker je tam pač več spisov, ki so lahko daljši čas v reševanju.  
 
Podatek v zadnjem stolpcu »Podatek za preteklo leto« izkazuje povprečen dejanski čas 
trajanja postopkov za preteklo leto. 

5 Sodelovanje in izobraževanje 

5.1 UVODNO POJASNILO 

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

5.2.1 SODELOVANJE Z DRUGIMI DRŽAVNIMI ORGANI IN 
ORGANIZACIJAMI 

5.2.1.1 SODELOVANJE Z MINISTRSTVOM, PRISTOJNIM ZA DRŽAVNO 
TOŽILSTVO 

Razmerje med državnim tožilstvom in ministrstvom je po definiciji ambivalentno in po svoje 
napeto. Bistveno je, da se oba organa tega v polni meri zavedata, skratka, da je jasno, 
kakšne dolžnosti in kakšne pristojnosti ima vsaka od obeh strani, da jih izvajata domišljeno in 
v pravi meri, toda korektno ter v polnem medsebojnem spoštovanju. Ministrstvo mora 
zagotavljati tožilski organizaciji potrebne pogoje za njeno delo, ima pa pomembno vlogo v 
pravosodni in nekoliko drugačno v državnotožilski upravi. Tako je Ministrstvo za pravosodje 
zagotovilo ODT v Novem mestu denar za nove prostore v poslovni stavbi na Vrhovčevi ulici 18 
v Novem mestu. Nove prostorske možnosti bodo omogočile kvalitetnejše in bolj učinkovito 
delo, zlasti, ker se je državno tožilstvo kadrovsko okrepilo. Sodelovanje bo potrebno okrepiti z 
namenom, da se stavba opremi s sodobnimi varnostnimi sistemi, ki zagotavljajo varnost in 
boljše možnosti nadzora. 
 

Na drugi strani je kazenski pregon v celoti v rokah državnih tožilcev, torej državnotožilske 
organizacije, in mora ostati popolnoma zunaj dometa politike.  
 
V zadevah pravosodne uprave, je sodelovanje med ministrstvom in VDT RS v obdobju, o 
katerem poročamo, potekalo dobro. Tekoče zadeve so bile reševane sproti in brez zamud. 
Pozdraviti velja aktivnejšo udeležbo ministrstva pri pripravi izhodišč za proračunske 
dokumente, zlasti v postopku pogajanj z ministrstvom, pristojnim za finance o višini mase 
proračunskih sredstev, namenjenih za državna tožilstva. Še pomembnejša pa je podpora 
postopkom za kadrovsko okrepitev državnih tožilstev, s katero je ministrstvo nadaljevalo tudi 
v obravnavanem obdobju. Posebej je potrebno opozoriti na dobro sodelovanje med SDT RS in 
ministrstvom. Največ usklajevanja je potekalo v zvezi s pripravo novele ZDT-1, na podlagi 
katere se je izboljšala organizacija in delo državnih tožilcev na SDT RS. Sprememba ZDT-1 v 
marcu 2015 je omogočila krepitev Civilno finančnega oddelka, saj lahko po novem na tožilsko 
funkcijo na SDT RS kandidirajo zunanji strokovnjaki s specifičnimi znanji iz civilnega, 
finančnega in gospodarskega prava. V sredini leta je bil tako objavljen razpis za imenovanje 1 
okrožnega državnega tožilca na Civilno finančni oddelek, ki je bil zaključen v začetku leta 
2016. Še vedno pa obstaja problem pri zagotavljanju finančnih in osnovnih sredstev za 
delovanje SDT RS, pri čemer pa je treba izpostaviti, da je ministrstvo konec leta 2015 SDT RS 
zagotovilo še eno dodatno vozilo. 
 
Na nekaterih področjih sodelovanja pa se še vedno čutijo posledice preteklih obdobij, ko je 
bilo sodelovanje oteženo zaradi menjav ministrov, predvsem pa menjave resorjev, v katere je 
bilo državno tožilstvo uvrščeno. Na področju zagotavljanja pogojev za ustrezno informacijsko 
podporo tako še vedno čutimo posledice teh prehodov, med katerimi so bila izgubljena 
sredstva integralnega proračuna, namenjena za informatizacijo državnih tožilstev. Posledično 
se tako VDT RS, kot tudi tožilstvo kot celota, še vedno sooča z resno zastarelostjo 
programske in strojne opreme, ki ovira in zmanjšuje učinkovitost našega dela. Reševanje tega 
vprašanja v okviru sredstev nove finančne perspektive Evropske unije (v nadaljevanju: EU), 
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kar predlaga ministrstvo, pa ni brez težav. VDT RS, ki po svojih najboljših močeh izdatno 
pomaga pri oblikovanju podlag za njihovo črpanje, si želi jasnejšega koncepta modernizacije, 
ki ga mora v okviru strateškega pogleda na razvoj pravosodja predstaviti ministrstvo. Takšen 
strateški koncept bi omogočil jasno razdelitev vlog in odgovornosti ter v pomembni meri 
pripomogel k večji učinkovitosti. VDT RS tudi sicer pričakuje strategijo razvoja pravosodja in 
znotraj nje razvoja organa pregona, ki je bila napovedana, vendar tudi v letu, o katerem 
poročamo, še ni ugledala luči sveta.  

5.2.1.2 SODELOVANJE S POLICIJO 

Skupni temeljni cilj policije in tožilstva je zagotavljanje občutka varnosti v družbi z zadostitvijo 
pričakovanj, da bodo zakonsko definirana deviantna ravnanja odkrita, storilci obtoženi oz. 
ustrezno obravnavani in da bo dosežen sodni epilog. Ob zavedanju obstoja komplementarne 
vloge policije in tožilstva pri obravnavanju kriminalitete in potrebe po strateškem sodelovanju 
so bili med organoma v letu 2015 vzpostavljeni stiki na najvišji ravni. VDT RS je dobilo 
priložnost, da je v postopku priprave letnih usmeritev in obveznih navodil za pripravo načrta 
dela policije v letu 2016, ki jih izdaja Direktorat za policijo in druge varnostne naloge na MNZ, 
predstavilo svoj pogled in izpostavilo težave kot tudi dobre rešitve pri poslovanju s policijo, 
zaznane v nadzorstvenih pregledih in v drugih oblikah spremljanja tožilske prakse. Ministrstvo 
je seznanilo s problemi uresničevanja Uredbe o sodelovanju glede obveščanja tožilca in 
njegovega dajanja usmeritev policiji v konkretnih predkazenskih postopkih, oblike in kakovosti 
kazenskih ovadb, poenostavitve poslovanja v bagatelnih zadevah ter uvedbo elektronskega 
poslovanja. Pohvalen odziv ministrstva se kaže tudi v prizadevanjih po usklajevanju prioritet 
kriminalistične policije pri načrtovanju strateških ciljev s politiko pregona generalnega 
državnega tožilca. VDT RS je tudi v letu 2015 sodelovalo z MNZ pri delu Medresorske delovne 
skupine za nadzor nad izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in 
zatiranja kriminalitete za obdobje 2012 do 2016. Naš predstavnik je v letu 2015 vodil Delovno 
skupino za spremljanje izvajanja omenjene Uredbe in izvajanje Strategije obvladovanja 
gospodarske kriminalitete. 
 
V neposrednem delovnem posvetu predstavnikov tožilstva in Generalnega policijskega urada 
so bila načeta vprašanja, glede katerih je smotrno, da se dogovori dosežejo med 
usklajevalnima organoma za vsako vrsto funkcije, ki nato o sprejetih smernicah seznanijo 
nosilce pooblastil za delovanje v konkretnih primerih (policijske uprave in okrožna tožilstva). V 
zvezi s tem je tekla razprava o krajevni pristojnosti okrožnih državnih tožilstev v postopkih 
zoper hudodelske združbe, ki delujejo na celotnem območju Slovenije, izvajanju finančnih 
preiskav in povratnem obveščanju policije o sprejetih odločitvah. 
 
Pojav novih načinov izvrševanja kaznivih ravnanj, ki ga omogoča tehnološki razvoj, ter 
družbene in normativne spremembe zahtevajo stalno spremljanje občutljivega razmerja med 
učinkovitim odkrivanjem, preiskovanjem in pregonom kaznivih ravnanj ter ustavno zaščitenim 
poljem človekove zasebnosti in dostojanstva. Kot odličen primer sodelovanja predstavljamo 
prakso, po kateri Uprava kriminalistične policije GPU naslovi določena bolj ali manj konkretna 
vprašanja obravnavanja kaznivih dejanj oziroma prekrškov na VDT RS, le-to pridobi stališča in 
prakso prvostopenjskih tožilstev, in na kolegiju pripravi strokovno mnenje z navodilom 
oziroma priporočilom ter o njem obvestil policijo in tožilstva. V letu 2015 so bile na pobudo 
policije obravnavane zadeve: groženje z pisemskimi pošiljkami, ki vsebujejo domnevno 
škodljive snovi, alkohol kot nedovoljena snov v športu, preizkus zahteve za sodno varstvo v 



76 

 

postopku o prekršku, anonimne grožnje sodnikom po elektronski pošti in nastop 
pravnomočnosti plačilnega naloga. 
 
Zavzemali se bomo za ohranjanje sodelovanja s policijo, ki ga ocenjujemo kot zelo 
dobrodošlega in pričakujemo, da bo v bodoče še boljše. 

5.2.1.3  SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI 

Sodelovanje tožilstev z drugimi organi v največji meri obsega sodelovanje s tistimi organi, ki 
so posebej opredeljeni v ločenih delih tega poročila. Po naravi stvari sta to predvsem policija 
in resorno ministrstvo.  
 
Sodelovanje z drugimi organi poteka na strokovni ravni zlasti v okviru različnih delovnih 
skupin. Tipične delovne skupine te vrste so Moneyval (Urad za preprečevanje pranja denarja) 
ter GRECO in OECD (Komisija za preprečevanje korupcije). Sodelovanje v na strokovni ravni v 
teh delovnih skupinah, zaradi boljšega razumevanja pravnih in dejanskih okoliščin delovanja 
ter olajšane medsebojne izmenjave informacij, pozitivno vpliva tudi na sodelovanje s 
posameznimi organi.  
  
Poleg sodelovanja z organi, opredeljenimi v posebnih točkah tega poročila, je v obdobju, na 
katerega se nanaša poročilo, v prvi vrsti treba omeniti sodelovanje z Vrhovnim sodiščem RS. 
V neposrednih stikih obeh predstojnikov in v delovnih srečanjih posameznih predstavnikov 
obeh organov, so bila obravnavana aktualna vprašanja državnotožilske oziroma sodne 
uprave, ki so v skupnem interesu obeh institucij, kot so vprašanje učinka kadrovske okrepitve 
tožilstev na poslovanje sodišč ter vprašanje organiziranost sodnega procesa v luči kapacitet 
posameznih državnotožilskih entitet. V sodelovanju z Vrhovnim sodiščem RS so tudi v tem 
obdobju potekale aktivnosti za nadaljnjo izvedbo edine večje tehnične posodobitve 
računalniške strojne opreme na državnih tožilstvih v zadnjih letih, do katere je prišlo v letu 
2014, ko je sodišče tožilstvom odstopilo več deset delovnih postaj in nekaj strežniške opreme. 
Čeprav je šlo za opremo, ki je bila za sodno rabo odpisana kot zastarela, je za državna 
tožilstva ta brezplačni prenos pomenil znatno posodobitev. Ob odsotnosti možnosti, da 
materialne pogoje za ustrezno tehnično opremljenost tožilstev zagotovi ministrstvo, je bilo 
tovrstno sodelovanje s sodiščem tudi v obravnavanem obdobju edina realna možnost za 
najnujnejše posodobitve računalniške opreme.  
 
Velik poudarek dajejo vsa tožilstva tudi sodelovanju z okrožnimi in okrajnimi sodišči na 
svojem območju, tako na neformalni kot tudi formalni ravni. Na prvem mestu je vsekakor 
usklajevanje politike razpisovanja glavnih obravnav, z željo, da bi sodniki na razpravni dan 
razpisovali zadeve istega tožilca oziroma čim več zadev istega tožilca, razpisovanje glavnih 
obravnav pa bi moralo biti čim bolj skoncentrirano, zaradi boljše izrabe časa in resursov obeh 
institucij. Glede zastopanja avtorja obtožb je uspeh delen, predvsem pri pripornih ter hujših in 
zahtevnih kazenskih zadevah. Še vedno pa je preveč primerov, tudi pri zahtevnih zadevah, ko 
se je pri zastopanju obtožb, zaradi neusklajenega razpisovanja glavnih obravnav, zvrstilo več 
različnih državnih tožilcev.  
 
Tožilstva so v obravnavanem obdobju redno sodelovala z Varuhom človekovih pravic. To je 
obsegalo tako sodelovanje v posameznih zadevah, v katerih se je varuh obrnil na nas z 
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zaprosili za podatke oziroma stališča, kot tudi sodelovanje vodstev obeh organov na splošno. 
Podobno velja tudi za Računsko sodišče RS. 
 
Od sodelovanja z drugimi organi velja omeniti še Državni zbor RS in Komisijo za 
preprečevanje korupcije. S prvim je VDT RS sodelovalo zlasti v obliki udeležb na sejah 
njegovih delovnih teles, posredno pa tudi v obliki prispevkov pri pripravi odgovorov na 
številna poslanska vprašanja, povezana z delom tožilstev. Z drugim pa je VDT RS sodelovalo 
pri izvajanju nalog s področja zagotavljanja transparentnosti in krepitve integritete.  
 
Z Vlado RS je VDT RS v obdobju, na katerega se nanaša poročilo, sodelovalo v obliki 
udeležbe v medresorskih komisijah, kot sta na primer komisija za droge in širša pogajalska 
skupina za področje plač v javnem sektorju in kolektivnih pogodb. S posredovanjem 
statističnih podatkov o pojavnosti kriminalitete, kolikor je to v okviru predpisov dopustno, pa 
je VDT RS sodelovalo z drugimi ministrstvi, nekaterimi nevladnimi organizacijami in s 
posameznimi znanstvenimi institucijami. 
 
Sodelovanje z drugimi organi je potekalo tudi v okviru Delovne skupine za spremljanje 
izvajanja Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije, in drugih pristojnih državnih 
organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju 
specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin in za spremljanje izvajanja strategije 
obvladovanja gospodarske kriminalitete v Republiki Sloveniji za leto 2015. Delovno skupino 
vodi višji državni tožilec, njeni člani pa so predstavniki ministrstev za notranje zadeve, za 
finance, za pravosodje, policije, FURS, Agencije RS za trg vrednostnih papirjev, Urada RS za 
preprečevanje pranja denarja, Komisije za preprečevanje korupcije in Javne agencije RS za 
varstvo konkurence. Delovna skupina skrbi za vzpostavitev pregleda obstoječih evidenc 
državnih organov in institucij z nalogo zagotovitve neposrednega dostopa upravičencev do 
podatkov za njihovo uporabo pri preiskovanju gospodarske kriminalitete, pregleda sklenjenih 
sporazumov, dogovorov in drugih aktov za sodelovanje na navedenem področju in za 
uresničevanje načrtovanih programov in nalog strategije, koordinacijo dela ter za zbiranje 
predlogov sprememb ali dodatnih ukrepov za uresničevanje strategije ter za letno poročanje 
Vladi RS in sodelujočim organom in institucijam.  
 
V okviru strateških ciljev in akcijskega načrta, ki jih določa strategija pregona gospodarske 
kriminalitete, je Delovna skupina opravila dva delovna sestanka, na katerih je obravnavala 
izvajanje Uredbe, Predlog akcijskega načrta za obdobje 2016-2020, predloge za izboljšanje 
sodelovanja med državnimi organi in institucijami, poročanje in medsebojno obveščanje, 
oblikovanje in delo specializiranih preiskovalnih skupin in finančnih preiskovalnih skupin in 
druga aktualna vprašanja s področja uresničevanja strateških ciljev in akcijskega načrta. 
 
Vsa državna tožilstva poudarjajo uspešno sodelovanje s centri za socialno delo, kar je 
izjemnega pomena pri obravnavanju mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, kaznivih dejanj 
nasilja v družini ter zanemarjanja otrok in surovega ravnanja. Državi tožilci se redno 
udeležujejo sestankov kriznih timov, aktivno sodelujejo na delovnih srečanjih strokovnih služb 
na področju obravnave nasilja v družini. S centri za socialno delo sodelujejo tudi v postopkih 
odloženega kazenskega pregona v primerih, ko se storilcem kot določena naloga odredi delo 
v splošno korist in v zvezi z izvajanjem Zakona o duševnem zdravju. 
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ODT v Krškem posebej izpostavlja aktivno sodelovanje državne tožilke s strokovnimi prispevki 
v okviru izobraževanj za potrebe Centrov za socialno delo oziroma problematike družinskega 
in spolnega nasilja, ki jih slednji organizirajo v okviru svojih aktivnosti osveščanja strokovne in 
ostale javnosti. 
 
Pri opravljanju zadev iz svoje pristojnosti so državna tožilstva sodelovalo tudi z upravnimi 
enotami v zvezi v zvezi z izdajo dovoljenj tujcem za stalno oziroma začasno prebivanje na 
ozemlju Slovenije in dovoljenj za nošenje orožja, z ministrstvom za notranje zadeve v zvezi z 
izdajo dovoljenj varnostnikom zasebnega varovanja in z ministrstvom za obrambo v zvezi z 
zaposlitvami, in z drugimi državnimi organi s posredovanjem različnih podatkov.  

5.2.2 PREVZEMU PREGONA OD OŠKODOVANCEV KOT TOŽILCEV 

 

Primerov, ko je državno tožilstvo prevzelo kazenski pregon od oškodovanca kot tožilca, je zelo 
malo. V letu 2015 o takšnih zadevah poročajo le tri okrožna državna tožilstva. (ODT v 
Mariboru o eni, ODT v Ljubljani o štirih in ODT v Novem mestu o eni zadevi). 
 
Gre za tako majhne številke, da iz navedenih podatkov ni mogoče delati nobenih zaključkov. 

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

5.2.3.1 SODELOVANJE S POLICIJO 

Sodelovanje med državnimi tožilci in policijo je bilo v lanskem letu dobro. Predvsem je 
potekalo brez večjih in navzven vidnih nesoglasij, saj le-ta, v kolikor do njih pride, negativno 
vplivajo na delavno vzdušje v obeh organih. 
 
Sodelovanje poteka na več nivojih. Med posameznimi tožilstvi in krajevno pristojnimi 
policijskimi upravami ter med VDT RS ter vodstvom policije. SDT RS največ sodeluje z 
Nacionalnim preiskovalnim uradom. 
 
Delo na praktičnih primerih poteka tako, da policija skladno z zakonom preiskuje kazniva 
dejanja, za kar ima na voljo specifična znanja, logistično podporo in bazo podatkov. Tožilstvo 
pa je tisti organ, ki usmerja predkazenski postopek in odloča o nadaljnjem kazenskem 
postopku. Navedeno je jasno zapisano v ZKP. Drugače povedano, policija je organ 
preiskovanja, tožilstvo pa organ odločanja. 
 
Na posameznih okrožnih tožilstvih v lanskem letu glede upoštevanja navodil, izmenjave 
informacij in usmerjanja policije, ki je največkrat potekalo kar preko telefona, težav niso 
zaznali. 
 
Gospodarski in korupcijski kriminal, ki ga največ obravnava SDT RS, zahteva specifičen 
pristop k preiskovanju. Takšna kazniva dejanja se v praksi velikokrat preiskujejo v 
sodelovanju z drugimi državnimi organi. V večini primerov pridobivanje dokazov še vedno 
poteka na način, da se posreduje zaprosilo na posamezen državni organ. V nekaterih primerih 
pa se oblikujejo skupine preiskovalcev različnih profilov in znanj, ki hkrati prihajajo iz različnih 
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državnih organov. Te so lahko formalizirane, kot to določa 160.a člen ZKP, lahko pa na 
praktičnem nivoju delujejo brez posebne formalizacije. 
 
Člani specializiranih preiskovalnih skupin se ves čas preiskovanja na skupnih sestankih 
zaenkrat srečujejo po potrebi in ne delujejo dnevno - kontinuirano skupaj z enega sedeža.  
 
Sodelovanje med policijo in tožilstvom ni optimalno pri finančnih preiskavah, ki se odredijo na 
podlagi določb ZOPNI, saj tožilstva prejmejo premalo pobud za začetek finančne preiskave, 
tako od policije kot tudi od drugih državnih organov.  
 
V 2015 so finančne preiskave v štirih zadevah odredili državni tožilci na SDT RS, le v eni 
zadevi pa državni tožilci na drugih okrožnih državnih tožilstvih. Zato bo potrebno povečati 
število finančnih preiskav tudi na drugih okrožnih tožilstvih, saj zakon k temu zavezuje vsa 
tožilstva. 

5.2.3.2 SODELOVANJE Z DRUGIMI DRŽAVNIMI ORGANI  

Državni tožilci posameznih tožilstev, poleg policije, največ sodelujejo s predstavniki FURS in 
Uradom za preprečevanje pranja denarja. Sodelujejo tudi z ministrstvom za pravosodje, ki je 
njihovo matično ministrstvo. 
 
Sodelovanje je v letu poročanja dobro potekalo tudi z Računskim sodiščem RS, Agencijo za 
trg vrednostnih papirjev, Uradom za varstvo konkurence ter Komisijo za preprečevanje 
korupcije. 
 
Izpostaviti gre sodelovanje s FURS, saj slednji državni organ poleg zaznavanja in naznanjanja 
kaznivih dejanj z davčnega področja aktivno sodeluje tudi pri preiskovanju kriminalnih 
ravnanj, povezanih s kaznivim dejanjem trgovine z ljudmi. 
 
Za izboljšanje sodelovanja z različnimi državnimi organi so pomembna tudi skupna 
izobraževanja in izmenjava znanj, gre za cilj, ki je bil uspešno realiziran v letu 2015.  

5.2.4 SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI NA PODROČJU 
ODKRIVANJA IN PREGONA  

Tožilstvo skrbi za izpolnjevanje obveznosti iz naslova članstva v raznih mednarodnih in 
meddržavnih stanovskih organizacijah in pobudah. Z napotitvijo tožilcev iz celotnega tožilstva 
se zagotavlja udeležbo v strokovnih in protokolarnih srečanjih, kar omogoča, da ohranjamo 
korak v spopadanju s sodobnimi problemi tožilskega dela. 
 
Slovensko tožilstvo je bilo v letu 2015 prisotno na najvišjih tožilskih forumih kot so: 
Posvetovalni svet evropskih tožilcev (CPPE) – svetovalno telo Sveta Evrope s področja 
učinkovitosti pravosodja, v okviru Eurojusta delujoč Posvetovalni forum generalnih državnih 
tožilcev in direktorjev javnih tožilstev držav članic EU (CPGE), ki je redna oblika sodelovanja 
generalnih državnih tožilcev držav članic EU ter Mreža javnih tožilcev oziroma drugih ustreznih 
inštitucij, ki delujejo pred vrhovnimi sodišči držav članic.  
 
Pri izvajanju temeljne pristojnosti odločanja o kazenskem pregonu tožilstva s pridom 
izkoriščajo pospeševalno in informacijsko dejavnost Eurojusta z obračanjem na tamkajšnje 
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nacionalno predstavništvo (skupno je bilo vloženih 42 zaprosil, največ jih je vložilo SDT RS 
13), ki jim svetuje glede izbire najprimernejše oblike mednarodnega pravnega sodelovanja v 
posamezni zadevi, nudi podatke o povezanih postopkih in njihovi vsebini, priskrbi pravosodne 
odločitve in listine iz tujih kazenskih postopkov, pospešuje izvrševanje že poslanih zaprosil v 
nujnih zadevah in pomaga z organizacijo koordinacijskih sestankov s predstavniki organov 
pravosodja in odkrivanja drugih držav članic. V Evropski pravosodni mreži (EJN), ki deluje s 
podporo Eurojusta, je 5 tožilcev opravljalo vlogo nacionalnih kontaktnih točk, ki posredujejo 
in pomagajo v primeru zaprosil pristojnih domačih in tujih lokalnih organov za mednarodno 
pravno pomoč.  
 
Na Vrhovnem državnem tožilstvu obstaja kontaktna točka v organizaciji Eurojust delujoče 
Mreže za Genocid (Genocide network), naša predstavnica pa ima vlogo nacionalnega 
strokovnjaka za skupne preiskovalne skupine pri JIT's network. V letu 2015 smo opravljali 
usklajevalne naloge za naknaden pristop ODT v Ljubljani k sporazumu med Veliko Britanijo, 
Finsko in Romunijo. Za spremljanje operativnega delovanja domačih organov in posredovanje 
podatkov Eurojustu in Koordinatorju za terorizem, ki ga je določil Svet EU (Counter-terrorism 
coordinator EU), je na VDT RS zadolžen nacionalni korespondent za terorizem, ki je v letu 
2015 opravljal svojo nalogo v skladu z Sklepom Sveta EU št. 2002/187 PNZ. V Sloveniji ne 
poznamo specializiranega urada, ki bi zagotavljal učinkovito sodelovanje vseh pristojnih 
organov na področju odkrivanja in odvzema protipravne premoženjske koristi (t.i. ARO), saj 
je po stališču zakonodajalca ureditev konfiskacije povsem ustrezna, za zadostitev evropskih 
zahtev po medsebojnem sodelovanju pa je v ZDT-1 določen SIC kot kontaktna točka. Poleg 
obravnavanja zaprosil uradov za odvzem premoženja drugih držav členic se je zadolženi 
tožilec udeležil dveh konferenc ARO platforme v okviru Evropske komisije in opravil študijski 
obisk treh nacionalnih uradov za upravljanje zaseženega in odvzetega premoženja (AMO). 
Tožilec je tudi član neformalne mreže za odvzem premoženja CARIN. 
 
Na določenih specialnih področjih, ki so povezana s tožilskimi delom, se tožilstvo vključuje v 
t.i. proces mednarodnega monitoringa, ki poteka po principu medsebojnega ocenjevanja in 
kolegialnega pritiska. Fazi evaluacije na podlagi vprašalnikov in/ali obiska ocenjevalne skupine 
ter izdaji priporočil sledi spremljanje uresničevanja priporočil (in izdelava ocene glede 
njihovega upoštevanja). Področje ocenjevanja se navadno tiče resorjev več državnih organov 
in obsega zakonodajne ter operativne vidike. V letu 2015 so na VDT RS potekale številne 
aktivnosti, povezane z bližajočim se petim krogom ocenjevanja Odbora strokovnjakov Sveta 
Evrope za ocenjevanje ukrepov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja 
terorizma (MONEYVAL). V zvezi s Poročilom ocenjevalne skupine Sveta Evrope za področje 
preprečevanja korupcije – GRECO, so bili sprejeti ukrepi za nadaljnjo implementacijo 
priporočil iz četrtega kroga ocenjevanja. Predstavnik tožilstva je deloval kot član medresorske 
delovne skupine Urada EU za zaščito finančnih interesov EU (OLAF). Pri skupini GENVAL (Svet 
EU) smo bili udeleženi v sedmem krogu vzajemnih ocenjevanj glede praktičnega izvajanja in 
delovanja evropskih politik za preprečevanje in zatiranje kibernetske kriminalitete. 
Predstavnica tožilstva pa je tudi kot aktivna ocenjevalka sodelovala v delovni skupini 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) pri spremljanju implementacije 
Konvencije proti podkupovanju javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju. 
 
Tožilci so se udeležili številnih konferenc in projektov, ki so potekali v organizaciji Eurojust, 
Evropske komisije, Evropske pravosodne mreže za izobraževanje (EJTN) pa tudi posameznih 
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držav, na temo terorizma, kibernetskega kriminala in mednarodnega sodelovanja. Tožilci so 
se na konferencah predstavili tudi kot predavatelji (npr. na posvetu Sveta Evrope o reformi 
tožilstva v Ukrajini, v okviru delovanja OSCE v Srbiji glede primerjave regionalne procesne 
zakonodaje, o ureditvi skupnih preiskovalnih skupin v Slovenji). V Stalni slovensko–bavarski 
mešani komisiji je bila izvedena izmenjava izkušenj z vodenjem in organizacijo dela tožilstev. 

5.2.5 MEDNARODNA PRAVNA POMOČ 

V spodnji tabeli so številčno zajete oblike mednarodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, ki 
so povezane s tožilskim delom. Za te procesne dogodke še ni ustaljene prakse knjiženja, zato 
so rezultati informacijskega sistema trenutno manj zanesljivi. Ugotovljene pomanjkljivosti 
bodo upoštevane pri oblikovanju poenotenih napotkov.  
 
V zadevah prijetja in predaje oseb (ekstradicije) zaradi izvedbe kazenskega postopka ali 
izvršitve pravnomočno izrečene kazni zapora, varnostnega ukrepa ali drugega ukrepa 
kazenskega sodišča, ki je povezan z odvzemom prostosti, so ločeno prikazani postopki v zvezi 
z evropskim nalogom za prijetje in predajo, ki tečejo na podlagi ZSKZDČEU-1 (stolpca 1-a in 
1-b) in izročitveni postopki, ki tečejo na prošnjo države nečlanice na podlagi dvo ali 
večstranskih mednarodnih pogodb, subsidiarno pa na podlagi pravil XXXI. poglavja ZKP 
(stolpec 1-c). Prošenj naše države za izročitev oseb od držav nečlanic (534. člen ZKP) v letu 
2015 nismo zabeležili. Tožilčeva vloga v postopkih odločanja o izvršitvi zaprosila za izročitev 
tuje države je pomembna, saj lahko tožilec na zaslišanju osebe, katere izročitev zahteva 
druga država, opozori, da zoper to osebo tečejo kazenski postopki, zaradi česar bi prišla v 
poštev odložitev predaje. Tožilec lahko predlaga odreditev pripora ali nadomestnega ukrepa 
in se pritoži v škodo zahtevane osebe. Primerov takšne udeležbe je bilo v letu 2015 v zvezi s 
prošnjami držav članic 71, v zvezi s prošnjami držav nečlanic pa 19. Tožilec predlaga 
preiskovalnemu sodniku odreditev evropskega naloga za prijetje in predajo osebe naši državi 
(sedem zadev) oziroma poda pobudo za vložitev prošnje za izročitev obdolženca, ki se naslovi 
na države nečlanice (v letu 2015 ni bilo takšnih primerov). V zadevi ODT v Mariboru, ki je 
obravnavalo kaznivo dejanje umora, je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da se je 
osumljeni zatekel na Dunaj. Tožilstvo je preiskovalnemu sodniku predlagalo uvedbo pripora in 
izdajo evropskega naloga, ki je bil nato posredovan pristojni avstrijski tožilki, hkrati pa se je 
preko kontaktne točke EJN tožilstvo povezalo z avstrijskim tožilstvom glede pošiljanja 
zaseženega vozila in zavarovanih sledi v Sloveniji. 
 
V zadevah t.i. male mednarodne pravne pomoči iz vpisnika ni razvidno, ali so bila zaprosila 
poslana po diplomatski, resorni ali neposredni poti, očitne pa imajo tožilstva gledano v celoti 
pozitivno neto bilanco pomoči, ki jo nudijo po zaprosilih tujih držav (stolpec 2-a, 59 primerov) 
in prejete pomoči (stolpec 2-b, 91 primerov). Pri številu podanih zaprosil glede na naravo 
zadev, za katere je pristojno, razumljivo izstopa SDT RS (36 primerov). Pomoč obsega 
vročanje vabil, odločb ali drugih pisanj in izvedbo preiskovalnih dejanj (zaslišanje osumljenca, 
priče, izvedenca, hišna preiskava, zaseg predmetov kaznivega dejanja, pridobivanje bančnih 
podatkov o stanju in prometu na računu) ter pojasnila o kazenski zakonodaji, sporočanje 
podatkov iz kazenske evidence, kot tudi začasno zavarovanje zahtevka za odvzem protipravne 
premoženjske koristi. 
 
Razloge smotrnosti in učinkovitega vodenja postopkov upoštevajo tožilci tudi pri odločitvi, ko 
navkljub temu, da spada kaznivo dejanje tujca, izvršeno pri nas, po teritorialnem načelu v 
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slovensko jurisdikcijo, odstopijo kazenski pregon tuji državi, v kateri ima osumljenec stalno 
prebivališče (stolpec 3-a, 289 primerov). V nasprotni situaciji, ko ima slovenski državljan, ki je 
v tujini storil kaznivo dejanje, prebivališče v Sloveniji, so tožilci prevzeli pregon za to dejanje 
na zahtevo tuje države (stolpec 3-b, 37 primerov). Visoko število odstopov pregona ODT v 
Novi Gorici (107) je posledica primerov italijanskih državljanov, ki so v lekarnah na območju 
tega tožilstva izročali ponarejene bele recepte, ki naj bi jih izdali italijanski zdravniki. Po 
prejemu informacije, da italijansko tožilstvo zoper omenjene zdravnike vodi postopke, je naše 
tožilstvo pregon zoper vse ovadene italijanske državljane odstopilo tožilstvu v Gorici. 
 
Državno 
tožilstvo 

1-Prijetje in predaja oseb (ekstradicija) 2- Mala mednarodna 
pravna pomoč  

3-a 
Odstop 
pregona 
v tujino 

3-b 
Prevzem 
pregona 
iz tujine 

  1a - 
Sodelovanje 
tožilstva v 
postopkih 
odločanja o 
prejetem 

evropskem 
nalogu za 
prijetje in 
predajo 

1b - Podaja 
predloga za 

izdajo 
evropskega 
naloga za 
prijetje in 
predajo 

1-c 
Sodelovanje 
tožilstva v 
postopku 

odločanju o 
zahtevi za 
izročitev 
države 

nečlanice 

2-a 
Nudenje 
pomoči 
po 
prejetih 
zaprosilih 

2-b 
Poslana 
zaprosila 

    

ODT CE 4 0 2 7 9 10 0 

ODT KK 15 1 3 1 1 1 0 

ODT KP 16 1 6 10 1 10 0 

ODT KR 4 0 2 0 0 5 0 

ODT LJ 13 0 4 10 10 48 20 

ODT MB 5 2 1 9 13 76 7 

ODT MS 4 0 1 12 13 22 1 

ODT NG 2 0 0 3 3 107 3 

ODT NM 1 0 0 0 0 5 1 

ODT PT 7 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 5 2 3 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT RS 0 3 0 7 36 3 2 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 71 7 19 59 91 289 37 

 

5.3  AKTIVNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 

5.3.1 IZOBRAŽEVANJE DRŽAVNIH TOŽILCEV IN DRŽAVNOTOŽILSKEGA 
OSEBJA  

V začetku leta 2015 je bil pripravljen okvirni program izobraževanja državnih tožilcev in 
državnotožilskega osebja, ki je bil med letom tudi spremenjen zaradi prihoda novih državnih 
tožilcev in državnotožilskega osebja. 
 
Tako smo v okviru tradicionalnih izobraževalnih tožilskih dni junija 2015 drugi dan organizirali 
različna predavanja. Tudi letos smo dali poudarek področju gospodarskega kriminala 
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(»Predstavitev poteka vodenja postopka finančne preiskave v prvi pravnomočno končani 
zadevi po ZOPNI«, »Materialnopravna vprašanja odvzema premoženjske koristi« in »Odvzem 
premoženjske koristi in njegovo zavarovanje: odzivi na (novejša) stališča slovenskih sodišč«), 
udeležence izobraževanja pa smo tudi opozorili na »Novejšo sodno prakso Vrhovnega sodišča 
RS«. Predavala sta vrhovni in okrožna državna tožilka ter dva pravna strokovnjaka iz Pravne 
fakultete v Ljubljani. Društvo državnih tožilcev RS je prvi dan izobraževalnih dni organiziralo 
predavanja o ustavnih in kazenskopravnih meja delovanja preiskovalnih novinarjev, o 
napotkih tožilcem za pripravo in izvedbo javnega nastopanja ter o psiholoških vidikih 
zanesljivosti pričanja. Predavala sta višji in okrožna državna tožilka ter pravna strokovnjakinja 
iz Pravne fakultete v Ljubljani. 
 
Tradicionalno jesensko izobraževanje državnih tožilcev novembra in decembra 2015 se je prvi 
dan pričelo s predstavitvijo Nacionalnega forenzičnega laboratorija, nadaljevalo pa s 
predstavitvijo dela vseh oddelkov (preiskave rokopisov in dokumentov, fizikalne, 
daktiloskopske, kemijske in biološke – DNK preiskave). Predavatelji so udeležencem prikazali 
delo posameznega oddelka s posebnim poudarkom na to, katere preiskave so pomembne za 
delo državnih tožilcev. Drugi dan smo v prvem delu dali poudarek programu Help (European 
Programme for Human Rights Education for Legal Professionals) in vlogi državnega tožilca pri 
uresničevanju človekovih pravic, član Komisije za etiko in integriteto pri Državnotožilskem 
svetu pa je imel predavanje z naslovom »Etika in integriteta državnega tožilca. V drugem delu 
smo imeli strokovna predavanja in sicer »Procesni položaj (so)udeležencev kaznivega 
dejanja«, »Pranje denarja v luči odločb Vrhovnega sodišča RS« in »Praktični vidiki 
mednarodne pravne pomoči«. Udeležba je bila odlična, saj se je izobraževanja udeležilo 215 
tožilcev, strokovnih sodelavcev in pripravnikov. 
 
Za nove državne tožilce, strokovne sodelavce in državnotožilske pripravnike smo novembra, 
90 skupaj s Centrom, organizirali posebno izobraževanje. Po uvodnem teoretičnem 
predavanju »Opis kaznivega dejanja: individualizacija, konkretizacija, interpretacija«, so višji 
državni tožilci mlajšim kolegom opisali »Delo državnega tožilca na kazenskem spisu«, ter 
prikazali »Značilnosti in posebnosti kazenskega postopka zoper mladoletne storilce kaznivih 
dejanj in zoper storilce kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala«, opozorili kako 
se napišejo različni »Predlogi preiskovalnemu sodniku«, državne tožilce pa podučili o tem 
»Kako se pripravimo na predobravnavni narok, glavno obravnavo in narok za izrek kazenske 
sankcije«, izobraževanje pa smo zaključili s predavanjem vrhovne državne tožilke, ki je 
prikazala »Opise kaznivih dejanj v tožilskem aktu«. Ocenjujemo, da je bilo izobraževanje, 
glede na ocene in odzive na samem predavanju, zelo uspešno. 
 
Meseca septembra 2015 smo sami organizirali strokovni posvet »O vlogi državnega tožilca v 
pravni državi«, kjer sta svoje videnje te vloge predstavila prof. dr. Zvonko Fišer, generalni 
državni tožilec in dr. Katja Šugman Stubbs. Strokovnega posveta so se udeležili vsi vodje 
državnih tožilstev in 83 državnih tožilcev in strokovnih sodelavcev, ki so pričeli opravljati svojo 
funkcijo, oziroma so se zaposlili na tožilstvih leta 2014 in 2015. 
 
V letu 2015 je bil poseben poudarek dan tudi izobraževanju državnih tožilcev in strokovnih 
sodelavcev na področju informacijske podpore poslovanja državnih tožilstev, s praktičnim 
prikazom E-vpisnikov. 
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Skupaj s Centrom smo organizirali izobraževanje z naslovom »Razumevanje računovodskih 
izkazov in odražanje računovodskih prevar v računovodskih izkazih«, izobraževanje pa je bilo 
tudi posebej organizirano za državne tožilce in strokovne sodelavce SDT RS. 
  
Tudi v letu 2015 je bilo izvedeno strokovno usposabljanje za vodje okrožnih državnih tožilstev 
in direktorje tožilstev, za mlajše državne tožilce in strokovne sodelavce pa še »Simulacija 
glavne obravnave v kazenskem postopku«. 
 
Društvo državnih tožilcev in Generalna policijska uprava sta aprila organizirala dvodnevni 
posvet »Otrok in pasti sodobnega časa«.  
 
Državni tožilci in strokovni sodelavci so se udeležili različnih izobraževanj, konferenc, 
seminarjev, posvetov in delavnic in sicer:  
 
- medresorsko delovno srečanje predstavnikov centrov za socialno delo, policije, državnih 

tožilstev ter preiskovalnih sodnikov na temo mladoletniške, spolne in družinske 
kriminalitete, 

- preiskovanje, pregon in sojenje primerov finančnega kriminala v finančnih inštitucijah, 
- zaščita in delo z otroki, žrtvami spolne zlorabe, 
- evropski dan boja proti trgovini z ljudmi, 
- novosti na področju izvedenstva – pravne in organizacijske spremembe, 
- nujne spremembe zakonodaje na področju nasilja v družini, 
- zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, 
- etika in integriteta, 
- konvencija o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem 

poslovanju,  
- seminar o mednarodni zaščiti,  
- mednarodni znanstveni simpozij »Položaj posameznika z duševnimi motnjami v 

visokotehnološki družbi«,  
- delavnica o mednarodnem pravosodnem sodelovanju,  
- nasilje nad ženskami in potrebne spremembe zakonodaje,  
- osebni dokazi: kriminalistični, kazenskopravni in psihološki vidiki,  
- konferenca kazenskega prava in kriminologije,  
- slovenski dan varstva konkurence,  
- pravo v dobi velikega števila podatkov: »Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?«,  
- »Ali so informacije javnega značaja res javne?«,  
- projekt Themis, goljufije na škodo EU,  
- ekskurzija v Prevzgojni dom Radeče,  
- neverbalna komunikacija – »Sporočilo govorice telesa – pomen prepoznavanja le te pri 

tožilskem delu«,  
- dan javnega prava,  
- dnevi slovenskih pravnikov,  
- dneve prekrškovnega prava,  
- prekrškovnopravna šolo,  
- tri leta pogajanj o krivdi - Kje smo in kam (naj) gremo?,  
- uporaba Zakona o dostopu do informacij javnega značaja s praktičnimi primeri,  
- sodelovanje z javnostmi pri pripravi predpisov,  
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- aktualna vprašanje stvarnega prava,  
- civilnopravne sodniške šole,  
- 13. dnevi evropskega prava in  
- nacionalne kriminološke konference »Človek in stroj«. 
 
Državnotožilsko osebje se je udeležilo izobraževanj, konferenc, seminarjev, posvetov in 
delavnic in sicer: 
  
- ravnanje sodnega osebja s problematičnimi strankami,  
- usposabljanje zaposlenih s področja varnosti v pravosodnih organih,  
- sistem plač v javnem sektorju,  
- notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest,  
- vodenje letnega razgovora s sodelavcem,  
- zakon o delovnih razmerjih v teoriji in praksi,  
- četrte Mednarodne konference IIA – Slovenskega inštituta,  
- 18. letne konference notranjih revizorjev,  
- varovanje osebnih podatkov in zasebnost na delovnem mestu,  
- šole za vodenje uradov, finančno-računovodskih in kadrovskih služb,  
- uredba o upravnem poslovanju, 
- usposabljanje za strokovno-tehnične javne uslužbence, 
- notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest, 
- varstvo starejših javnih uslužbencev, 
- dvig kakovosti pravosodnega sistema, 
- tridnevno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, 
- za zaposlene na SIC tečaj Windows Powershell in Računalniški tečaj Excel – zahtevni za 

javne uslužbence. 
 
Zaključimo lahko, da je bilo v letu 2015 organiziranih zadovoljivo število izobraževanj, iz 
različnih področij in tudi za različne profile (tako funkcionarje kot državnotožilsko osebje) 
zaposlenih na državnih tožilstvih, in da je bila udeležba na teh izobraževanjih velika.  
 
Večina zaposlenih se je pripravljena strokovno izobraževati, izpopolnjevati in nadgrajevati 
svoje znanje, vendar pa omejitev predstavljajo omejena finančna sredstva (zato se državni 
tožilci in državnotožilsko osebje v največji meri udeležujejo tistih izobraževanj, ki niso 
pogojena s plačilom kotizacije), ter druge prioritetne naloge v delovnem procesu, ki 
sovpadajo s potekom izobraževanj. 

5.3.2 MEDNARODNO (BILATERALNO) STROKOVNO SODELOVANJE IN 
IZOBRAŽEVANJE 

V letu 2015 je na področju mednarodnega strokovnega sodelovanja in izobraževanja v 35 
vsebinsko zaokroženih aktivnostih sodelovalo 45 udeležencev, praviloma državnih tožilcev, 
občasno pa tudi višjih pravosodnih svetovalcev. Zaradi proračunskih omejitev in varčevalnih 
ukrepov so bila državna tožilstva udeležbo na mednarodnih aktivnostih tudi v tem obdobju 
praviloma prisiljena omejiti zgolj na najpomembnejše dogodke in tiste, ki so (so)financirani s 
strani organizatorjev oziroma evropskih institucij in skladov. Gre za konference in projekte, ki 
so potekali v organizaciji Eurojusta, Evropske komisije, Evropske pravosodne mreže za 
izobraževanje (EJTN) pa tudi posameznih držav. Med strokovnimi temami, ki so bile 
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obravnavane na teh srečanjih, velja posebej izpostaviti terorizem, kibernetski kriminal in 
mednarodno sodelovanje. Tožilci so se na konferencah predstavili tudi kot predavatelji (npr. 
na posvetu Sveta Evrope o reformi tožilstva v Ukrajini, v okviru delovanja OSCE v Srbiji glede 
primerjave regionalne procesne zakonodaje, o ureditvi skupnih preiskovalnih skupin v 
Slovenji). V Stalni slovensko–bavarski mešani komisiji je bila izvedena izmenjava izkušenj z 
vodenjem in organizacijo dela tožilstev. 
 
Podatki o udeležbi izkazujejo, da se ta, po opaznem padcu števila dogodkov in udeležencev v 
preteklosti, počasi umirja na sedanjem nivoju.  
 
Mednarodno strokovno sodelovanje in izobraževanje na državnih tožilstvih poteka skoraj 
izključno v oblikah, ki so opisane v podpoglavju o sodelovanju z mednarodnimi institucijami 
na področju odkrivanja in pregona (5.2.4). Razen že omenjenih oblik, ki jih usklajuje VDT RS, 
je mednarodnega sodelovanja in izobraževanja, ki bi ga izvajala neposredno posamezna 
državna tožilstva, malo. V glavnem gre za posamične dogodke, zlasti v obliki obiskov 
pravosodnih organov v sosednjih državah, s katerimi posamezna tožilstva tudi sicer sodelujejo 
zaradi geografske bližine. V tovrstnih bilateralnih stikih posameznih državnih tožilstev gre 
predvsem za delovna srečanja z organi pregona in odkrivanja iz sosednjih držav, na katerih 
so v ospredju strokovna vprašanja, povezana s praktično izvedbo postopkov.  
 
Usklajevanje mednarodnega sodelovanja v evropskih mrežah, specializiranih za posamezna 
področja kriminalitete, poteka v obliki delovanja Nacionalnega sistema za usklajevanje 
dejavnosti Eurojusta, čigar redna srečanja potekajo na VDT RS, ki temu forumu nudi tudi 
logistično podporo. Na ta način poteka usklajevanje dejavnosti med nacionalnim 
korespondentom Eurojusta (začasno te naloge opravlja nacionalna predstavnica v Eurojustu); 
nacionalnim korespondentom za področje terorizma; nacionalnim korespondentom Evropske 
pravosodne mreže (in še nekaterimi drugimi kontaktnimi točkami te mreže); nacionalnim 
korespondentom Evropske pravosodne mreže za področje genocida, vojnih zločinov in 
zločinov proti človeštvu; kontaktno točko skupnih preiskovalnih skupin in kontaktno točko 
uradov za odvzem premoženjske koristi (ARO – kar, skladno z veljavnim ZDT-1, opravlja SIC).  
 
V zvezi s kontaktno točko ARO smo že v preteklosti poročali o tem, da je zakonska 
sprememba, vsebovana v ZSKZDČEU-1, ukinila neposredno pravno podlago kontaktne točke s 
področja zasega in odvzema premoženja pridobljenega iz kaznivih dejanj in premoženja 
nezakonitega izvora (ARO), ki je bila vzpostavljena pri SIC. Kljub posledičnim nejasnostim 
glede njenega nadaljnjega delovanja, je ta točka tudi v obravnavanem obdobju nadaljevala z 
delom. Dodeljeni državni tožilec, ki mu je zaupano izvajanje njenih nalog, se je redno 
udeleževal sestankov mednarodne platforme ARO, ki potekajo na ravni EU.  
 
Generalni državni tožilec se je na povabilo pravosodnega ministra Velike Britanije udeležil 
vrhunskega pravniškega srečanja Global Law Summit v počastitev 800. obletnice listine 
Magna carta libertatum, kjer se je ob robu srečanja bilateralno sestal z lordom Faulksom, 
državnim sekretarjem britanskega ministrstva za pravosodje, s katerim sta spregovorila o 
aktualnih izzivih in dosežkih na področju pregona najnevarnejših oblik kriminalitete. Kot je to 
že običajno, se je generalni državni tožilec udeleževal srečanj Posvetovalnega foruma 
generalnih državnih tožilcev članic EU, ki pod okriljem Eurojusta potekajo praviloma v 
organizaciji vsakokratnega predsedstva EU, in 8. srečanja mreže državnih tožilcev držav 
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Evropske unije. S strokovnim prispevkom je sodeloval na regionalni konferenci o glavni 
obravnavi in sojenju v razumnem roku, ki je pod okriljem OSCE potekala v Srbiji.  
 
Kot je to že običajno, je VDT RS v sodelovanju s Centrom aktivno sodelovalo pri delovnih 
obiskih delegacij tujih pravnih strokovnjakov, pripravilo in izvedlo pa je tudi program deset 
dnevne mednarodne izmenjave, v katerem so, poleg sodnikov, tri državne tožilke (dve iz 
Francije in iz Slovaške) lahko podrobno spoznali zakonske podlage in organizacijske oblike 
delovanja državnega tožilstva v Sloveniji. VDT RS je gostilo obiske tožilcev in sodnikov iz 
Bolgarije, generalnega državnega tožilca Bosne in Hercegovine Gorana Salihovića, sodnika 
Marka L. Wolfa iz zvezne države Massachusetts, ZDA, evropske komisarke za pravosodje Vere 
Jourove, ministra za pravosodje Črne Gore Zorana Pažina in kitajskega veleposlanika Ye Hao. 
Glede dvostranskih stikov za leto 2016 smo v dogovorih s srbskim in bolgarskim tožilstvom. 

6 Državnotožilska in pravosodna uprava 

6.1 UVODNO POJASNILO 

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

6.2 PROBLEMATIKA S PODROČJA IZVAJANJA ZADEV 

DRŽAVNOTOŽILSKE IN PRAVOSODNE UPRAVE 

Zadeve državnotožilske uprave so v obravnavanem obdobju na tožilstvih potekale tekoče. V 
veliki večini primerov za njihovo izvajanje skrbijo vodje državnih tožilstev, saj imajo svoje 
direktorje, razen generalnega direktorja, ki ga VDT RS mora imeti na podlagi zakona, le še tri 
državna tožilstva. Poleg največjega tožilstva v državi, je med temi tudi SDT RS.  
 
Kadrovska stiska, ki je v preteklosti najbolj zaznamovala pogoje dela na državnih tožilstvih, po 
realizaciji kadrovskih okrepitev ni več v ospredju. Se je pa ob izvedbi teh kadrovskih 
postopkov izkazalo, da zlasti postopki za imenovanje državnih tožilcev formalno zelo zapleteni 
in posledično dolgotrajni. Zaradi številnih postopkovnih faz in sistemov preveritev, tako 
znotraj posameznih faz kot med posameznimi fazami (predlog za objavo razpisa, razpis, 
formalni preizkus vlog, zbiranje dokazil, mnenja vodij o kandidatih, pripombe kandidatov na 



88 

 

mnenja, dokončna mnenja, čemur sledi postopek na Državnotožilskem svetu in kasneje še na 
Vladi RS ter prisega), traja postopek imenovanja, zlasti če gre za več razpisanih mest, tudi 
več kot eno leto, včasih pa tudi dvakrat toliko. Tako dolgotrajni postopki onemogočajo 
kadrovsko načrtovanje in tožilstva obremenjujejo z izvajanjem vmesnih nujnih ukrepov 
(dodelitve državnih tožilcev, prenosi zadev med tožilstvi), s katerimi smo prisiljeni blažiti 
učinke neustrezne kadrovske sestave posameznih državnih tožilstev.  
 
Eden večjih izzivov za boljšo učinkovitost delovanja državnih tožilstev še vedno ostaja 
vprašanje usklajevanja narokov, ki jih razpisujejo sodišča. Ta problem ni neposredno povezan 
z velikostjo tožilstev ali sodišč, je pa v največji meri izražen pri največjem državnem tožilstvu 
v državi. Tu se je pokazalo, da uvajanje nekaterih rešitev, ki izboljšujejo poslovanje enega 
pravosodnega organa, drugemu povzroča težave. Tako imenovani predobravnavni referat, ki 
ga izvaja sodišče, pomeni razpisovanje večjega števila predobravnavnih narokov v zadevah, v 
katerih so obtožne akte sestavljali različni tožilci. Takšno razpisovanje, ki ne upošteva 
avtorstva obtožbe, predstavlja za državno tožilstvo hudo obremenitev. V teh primerih namreč 
tožilstvo na teh narokih, ki so razpisani na isti dan, ne more zagotoviti udeležbe tožilcev, ki 
zadeve vsebinsko že poznajo, ampak je udeležba naložena tožilcu, ki se mora z vsemi temi 
zadevami v kratkem časovnem obdobju šele seznaniti. To pomeni, da prihaja do pogostih in 
nepotrebnih podvajanj pri študiju zadev, ki jih drugi tožilci že poznajo, kar je časovno 
potratno in tudi sicer za tožilce obremenjujoče. Druga okoliščina, ki v precejšnji meri 
obremenjuje tožilsko delo pa je snemanje glavnih obravnav v obliki in na način, kot trenutno 
poteka. Dobesedni prepisi posnetkov zaslišanj so namreč nepregledni, pogosto nerazumljivi, 
zlasti pa preobsežni, da bi omogočali učinkovito pripravo na nadaljevanje naroka. 
Neprimernost takšne ureditve snemanja se še posebej očitno kaže v primerih, ko se mora v 
nadaljevanju, zaradi nezmožnosti uskladitve s sodiščem, naroka udeležiti drugi tožilec, ki 
mora opraviti vnovičen študij zadeve v celoti na podlagi takšnih prepisov.  
 
Za boljše zagotavljanje ažurnosti poslovanja tožilstev je treba nadgraditi in v večji meri 
operacionalizirati informacijski sistem državnega tožilstva. Ta sistem, ki je bil uveden pred 
kratkim in je še vedno v fazi nadgrajevanja, sicer vsebuje veliko število podatkov, ki so lahko 
koristni za organiziranje dela in nadzor nad pravočasnostjo delovanja državnih tožilstev, 
vendar v trenutnih razmerah ni opremljen z analitičnimi orodji za njihovo obdelavo. VDT RS si 
želi na tem področju doseči napredek in računa na podporo pristojnega ministrstva pri 
zagotavljanju virov, ki so potrebni za vzpostavitev takšnih podpornih struktur na državnem 
tožilstvu, ki nam bodo omogočile kvalitetno spremljanje in analiziranje podatkov našega 
informacijskega sistema, kar bo podlaga za uvedbo sodobnejših metod vodenja.  
 
Zadeve pravosodne uprave so v pristojnosti ministrstva, pristojnega za pravosodje. Razmerje 
med državnim tožilstvom in ministrstvom je po definiciji ambivalentno in po svoje napeto. 
Bistveno je, da se oba organa tega v polni meri zavedata, skratka, da je jasno, kakšne 
dolžnosti in kakšne pristojnosti ima vsaka od obeh strani, da jih izvajata domišljeno in v pravi 
meri, toda korektno ter v polnem medsebojnem spoštovanju. Ministrstvo mora zagotavljati 
tožilski organizaciji potrebne pogoje za njeno delo, ima pa pomembno vlogo v pravosodni in 
nekoliko drugačno v državnotožilski upravi. Na drugi strani je kazenski pregon v celoti v rokah 
državnih tožilcev, torej državnotožilske organizacije, in mora ostati popolnoma zunaj dometa 
politike.  
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V zadevah pravosodne uprave je sodelovanje med ministrstvom in VDT RS v obdobju, o 
katerem poročamo, potekalo dobro. Tekoče zadeve so bile reševane sproti in brez zamud. 
Pozdraviti velja aktivnejšo udeležbo ministrstva pri pripravi izhodišč za proračunske 
dokumente, zlasti v postopku pogajanj z ministrstvom, pristojnim za finance o višini mase 
proračunskih sredstev, namenjenih za državna tožilstva. Še pomembnejša pa je podpora 
postopkom za kadrovsko okrepitev državnih tožilstev, s katero je ministrstvo nadaljevalo tudi 
v obravnavanem obdobju.  
 
Na nekaterih področjih sodelovanja pa se še vedno čutijo posledice preteklih obdobij, ko je 
bilo sodelovanje oteženo zaradi menjav ministrov, predvsem pa menjave resorjev, v katere je 
bilo državno tožilstvo uvrščeno. Na področju zagotavljanja pogojev za ustrezno informacijsko 
podporo tako še vedno čutimo posledice teh prehodov, med katerimi so bila izgubljena 
sredstva integralnega proračuna, namenjena za informatizacijo državnih tožilstev. Posledično 
se tako VDT RS, kot tudi tožilstvo kot celota, še vedno sooča z resno zastarelostjo 
programske in strojne opreme, ki ovira in zmanjšuje učinkovitost našega dela.  
 
Vprašanje informacijske opremljenosti državnih tožilstev, kot ene izmed zadev pravosodne 
uprave, ki je v pristojnosti ministrstva, terja posebno pozornost. Ta je na ravni, ki ni primerna 
zahtevam sodobnega časa in ne zadovoljuje potreb, s katerimi se tožilstva soočajo. VDT RS, 
tako kot vsa državna tožilstva v državi, od vsega začetka aktivno sodeluje v projektu E- 
pravosodje, ki naj zagotovi nemoteno in učinkovito delovanje celotnega pravosodnega 
sistema. Nova postavitev centraliziranega informacijskega sistema vpisnikov pomeni dodano 
kvaliteto v poslovanju državnih tožilstev. Ni dvoma, da predstavlja veliko pridobitev pri 
državnotožilskem poslovanju in so z njim omogočene številne izboljšave v primerjavi s starim 
sistemom vpisnikov. Vendar pa je pri podatkih, prenesenih iz starega informacijskega sistema 
vpisnikov, ogromno napak in delo s pripravo natančnejših statističnih podatkih tudi v letu 
2015 tako še ni bilo končano. To je imelo, kljub velikemu vloženemu trudu izvajalca (ki ni 
državno tožilstvo) in samega državnega tožilstva, svoj odmev tudi v zamudi pri pripravi letnih 
poročil državnih tožilstev.  
 
Delo na področju informacijske in komunikacijske tehnologije se nadaljuje z nadgradnjo 
vpisnikov in evidenc ter sploh informacijske podpore poslovanja državnih tožilstev in njeno 
vse večje usklajevanje in povezovanje z drugimi informacijskimi sistemi na kazenskem 
področju in širše. Državno tožilstvo je trenutno udeleženo pri projektu nadgradnje vpisnikov. 
 
Za učinkovit kazenski pregon je nujno usklajevanje in povezovanje s policijo in sodišči, pa tudi 
z državnimi organi kot so FURS, Urad za preprečevanje pranja denarja, Računsko sodišče RS, 
Komisija za preprečevanje korupcije. Povezava s Centralnim državnim registrom prebivalstva 
zagotavlja sprotno in tekoče posodabljanje podatkov o storilcih kaznivih dejanj (sprememba 
naslova bivališča, sprememba priimka, imena in podobno). Povezava s Centralno kazensko 
evidenco pa omogoča hitro pridobivanje podatkov po elektronski poti o pravnomočno 
obsojenih fizičnih in pravnih osebah v Sloveniji in o pravnomočno obsojenih naših državljanih 
v tujini. Cilj je povezovanje, izmenjava informacij in pridobivanje podatkov tudi zunaj meja 
države, na mednarodnem področju, z mednarodnimi organizacijami, Eurojustom in z drugimi 
državami. 
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Vsako leto večjo skrb zbuja tehnično neprimerna, zastarela in ne dovolj zmogljiva 
informacijska infrastruktura in sploh informacijska strojna opremljenost državnih tožilstev. 
Zadnja večja investicija v informacijsko komunikacijsko tehnologijo je bila v letih 2006/2007. 
Povedno je, da je bila po tem edina omembe vredna tehnična posodobitve računalniške 
strojne opreme na državnih tožilstvih izvedena leta 2014, pri kateri pa ni šlo za nakup nove 
opreme, ampak za prenos z drugega pravosodnega organa. Vrhovno sodišče RS je namreč 
tožilstvom na našo prošnjo odstopilo več deset delovnih postaj in nekaj strežniške opreme. 
Čeprav je šlo za opremo, ki je bila za sodno rabo odpisana kot zastarela, je za državna 
tožilstva ta brezplačni prenos pomenil znatno posodobitev. Ob odsotnosti možnosti, da 
materialne pogoje za ustrezno tehnično opremljenost tožilstev zagotovi ministrstvo, je bilo 
tovrstno sodelovanje s sodiščem tudi v obravnavanem obdobju edina realna možnost za 
najnujnejše posodobitve računalniške opreme.  
 
Zavedamo se finančnega položaja, v katerem se država nahaja, vendar brez hitrih in 
učinkovitih nujnih rešitev, ki terjajo finančna sredstva, informacijska in komunikacijska 
podpora državnotožilskemu poslovanju tone vse globlje v težave in predstavlja vse višjo 
stopnjo tveganja. Celoten pravosodni sistem je toliko močan in učinkovit, kot je močan in 
učinkovit njegov najšibkejši člen. Skupaj z ministrstvom za pravosodje si prizadevamo iskati 
rešitve za čimprejšnje ukrepe, da se zagotovi ustrezna informacijska opremljenost državnega 
tožilstva. 
 
Soočeni s pomanjkanjem denarja, saj ministrstvo za pravosodje neredko le s težavo uspe 
zagotoviti potrebna finančna sredstva za vsaj najnujnejše krpanje in vzdrževanje 
informacijskega sistema, veliko pričakujemo od nove finančne perspektive s črpanjem 
evropskih sredstev.  
 
Reševanje problema zastarele informatizacije tožilstev v okviru sredstev nove finančne 
perspektive EU, kar predlaga ministrstvo, ni brez težav. VDT RS, ki po svojih najboljših močeh 
izdatno pomaga pri oblikovanju podlag za njihovo črpanje, si želi jasnejšega koncepta 
modernizacije, ki ga mora v okviru strateškega pogleda na razvoj pravosodja predstaviti 
ministrstvo. Takšen strateški koncept bi omogočil jasno razdelitev vlog in odgovornosti ter v 
pomembni meri pripomogel k večji učinkovitosti. VDT RS tudi sicer pričakuje strategijo 
razvoja pravosodja in znotraj nje razvoja organa pregona, ki je bila napovedana, vendar tudi 
v letu, o katerem poročamo, še ni ugledala luči sveta.  

6.3 PROBLEMATIKA S PODROČJA PRORAČUNSKEGA FINANCIRANJA 

Državna tožilstva so v celoti financirana iz sredstev državnega proračuna. Posamezna državna 
tožilstva so samostojni proračunski uporabniki, skupni finančni načrt za vsa tožilstva pa 
pripravlja VDT RS, ki med letom skrbi tudi za ustrezne prerazporeditve sredstev med 
proračunskimi postavkami posameznih državnih tožilstev. Postopek priprave proračunskih 
dokumentov že nekaj let poteka tako, da ministrstvo, pristojno za finance, pripravljavcem 
finančnih načrtov posreduje razrez proračunskih sredstev, kot ga je določila vlada, oziroma 
limite, katerim se morajo proračunski uporabniki prilagoditi. Pri določanju teh limitov se 
upošteva poraba v preteklem proračunskem obdobju, zmanjšana za ustrezen indeks. 
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Splošni opis proračunskega poslovanja državnih tožilstev je podan pod poglavjem 2.3 
Finančne in materialno-tehnične podlage, v nadaljevanju pa so opisane nekatere posebnosti 
proračunskega financiranja v letu 2015.  
 
Kot je bilo že povedano, je v letu 2015 celoten proračun državnih tožilstev znašal 18.392.675 
evrov. Pretežni del proračuna državnega tožilstva – 88,40 % vse porabe – so, enako kot v 
preteklih letih, obsegala sredstva za plače v višini 16.258.865 evrov, medtem ko so sredstva 
za materialne stroške, alternativno reševanje sporov, za stroške po ZOPNI in male investicije 
skupaj znašala 11,60 % vse porabe oziroma 1.990.458 evrov.  
 
S sprejetem rebalansom proračuna za leto 2015 smo zagotovili sredstva za plače, tudi za 
nove sodelavce, ki so se nam v okviru zaključenega procesa kadrovskih okrepitev, pridružili v 
tem letu. S skrbnim načrtovanjem finančnih učinkov novih zaposlitev ter s strogim 
varčevanjem in omejevanjem porabe smo proračunsko leto zaključili v okviru razpoložljivih 
sredstev. Na proračunskih postavkah materialnih stroškov, alternativnega reševanja sporov, 
malih investicij in ZOPNI smo uspeli ustvariti celo prihranek v višini 143.352 evrov.  
 
Varčevalni ukrepi, ki jih že več let dosledno izvajamo, pa niso brez posledic. Dejstvo, da so 
tožilstva udeležbe na strokovnih usposabljanjih omejila skoraj izključno na dogodke, kjer ni 
kotizacij (pri dogodkih v tujini pa na dogodke, ki so tudi v smislu potnih stroškov in stroškov 
nastanitve v celoti financirani s strani organizatorja) in dejstvo, da se že nekaj let pri nabavi 
strokovne literature omejujejo na res zgolj najnujnejše, je na dolgi rok škodljivo. Takšno 
varčevanje ne prispeva k boljši strokovni usposobljenost, ampak prej nasprotno. Morda še 
bolj kot pri državnih tožilcih in strokovnih sodelavcih, ki so deležni izobraževanj v okviru 
Centra za izobraževanje pri ministrstvu za pravosodje, se to v negativnem smislu kaže pri 
ostalih javnih uslužbencih.  
 
Podobno kot za varčevanje pri usposabljanju in izobraževanju, velja tudi za varčevanje na 
področju vzdrževanja in malih investicij, v kar so tožilstva zaradi javnofinančnih omejitev že 
več let prisiljena. Tovrstno varčevanje, ki porabo omejuje zgolj na najnujnejša popravila in 
nabave, na kratki rok sicer omogoča poslovaje v danih finančnih okvirih, na dolgi rok pa ni 
smotrno. Ne omogoča namreč obnov in nadgradenj, ki postajajo nujne in katerih stroški 
postajajo z odlaganjem v prihodnost vse višji.  
 
Na koncu velja ponovno opozoriti na problematiko hude zastarelosti informacijske opreme, na 
kar tudi v povezavi s proračunskim financiranjem opozarjajo domala vsa državna tožilstva in o 
čemer podrobno poročamo v poglavju 6.2 Problematika s področja pravosodne uprave. 

6.4 PROBLEMATIKA PRI IZVAJANJU ZAKONODAJE 

VDT RS je v letu 2015 ob sodelovanju resornega ministrstva sodelovalo v zakonodajnih 
postopkih ter postopkih priprave podzakonskih aktov za področje državnega tožilstva. Kot 
najpomembnejše velja izpostaviti sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev 
Kazenskega zakonika (KZ-1C), Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1F), Zakona o 
prekrških (ZP-1J), Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-E) ter zakonov o državnih 
izpitih pravnikov in usposabljanju v pravosodju (ZDIPUP) in o sistemskih preiskavah projektov 
državnega pomena (ZSPPDP).  
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Z izjemo reorganizacije forenzične psihiatrije in ustanovitve probacijske službe je bilo 
sodelovanje skoraj v celoti omejeno na obravnavanje gradiv v fazi strokovnega usklajevanja, 
pogrešali pa smo intenzivnejšo vključitev že v fazi priprave osnutkov in predlogov, saj bi s 
svojimi izkušnjami in znanjem lahko prispevali k večji kakovosti oblikovanih rešitev. 
Ugotavljamo tudi, da naše pobude za zakonodajne spremembe (zlasti na področju 
kazenskega materialnega in procesnega prava ter zakona o državnem tožilstvu) v pretežnem 
delu niso bile upoštevane, ali pa so odložene za nadaljnje novele zakonov, kar v posameznih 
primerih že ovira učinkovitejše delo državnega tožilstva. To zlasti velja za predvideno novelo 
Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), saj je glede na novejšo sodno prakso in odločitve 
Ustavnega sodišča RS podnormiranih več pomembnih področij kazenskega pregona.  
 
Enako velja za sodelovanje pri izdaji Pravilnika o obliki in navodilu za pripravo letnega 
programa dela državnih tožilstev in Pravilnika o obliki letnega poročila o poslovanju državnega 
tožilstva. Ministrstvo za pravosodje je skupno delo pri pripravi Statističnega pojmovnika, ki bi 
moralo biti podlaga tako za oba pravilnika, kot tudi za celovito, pregledno in enotno 
spremljanje dela državnih tožilstev, predčasno prekinilo, nato pa pravilnika izdalo brez 
upoštevanja bistvenih pripomb državnega tožilstva. Ocenjujemo, da zaradi tega delo, vloženo 
v pripravo programov in letnih poročil, ne bo omogočilo doseganja načrtovanih učinkov, 
hkrati pa bo v veliki meri statistično in administrativno obremenilo poslovanje organov 
pregona. 
 
Državna tožilstva opažajo težave, ki so posledica pogostega spreminjanja zakonodaje. 
Odsotnost ustaljene sodne prakse, ki se v takih razmerah ne more izoblikovati, ne vpliva 
pozitivno na izvajanje funkcije kazenskega pregona. Pripravljanje zakonodajnih sprememb v 
naglici in vse prevečkrat ob pomanjkljivih strokovnih analizah potrebnosti predlaganih 
sprememb in njihovih učinkov pa ne omogoča kvalitetne preučitve in oblikovanja 
konstruktivnih predlogov za izboljšave predlaganih rešitev. 
 
Nekatere obstoječe zakonodajne rešitve so za tožilstva obremenjujoče. Takšen primer je 
veljavna ureditev hrambe arhivskega gradiva na državnih tožilstvih. Ker klasifikacijski načrt 
nalaga trajno hrambo domala vsega tožilskega dokumentarnega gradiva, se tožilstva soočajo 
z logističnimi težavami in s pomanjkanjem prostora za arhiviranje. Ministrstvu smo že 
predlagali spremembo teh določb in pričakujemo, da bo to v kratkem spremenjeno. Nekatere 
druge zakonske rešitve pa tožilstva ovirajo pri bolj učinkovitem pregonu storilcev kaznivih 
dejanj. V tej zvezi tožilstva omenjajo predvsem veljavni režim izrekanja denarnih kazni, ki z 
vidika naših prizadevanj za večji delež izrekanja tovrstnih kazni, ni optimalen. Prepogosto je 
namreč izrek denarne kazni pogojen z obstojem posebnih olajševalnih okoliščin, zaradi česar 
te kazenske sankcije v praksi sploh ni mogoče izreči. Po drugi strani pa pravila, ki nalagajo 
preveč podrobno ugotavljanje premoženjskega stanja obdolženca, v praksi ne učinkujejo 
vzpodbudno na izrekanje tovrstnih kazenskih sankcij, tudi če so zakonski pogoji sicer podani.  
 
Tožilstva pri svojem delu zaznavajo tudi nekatere druge pomanjkljivosti veljavne zakonske 
ureditve, ki niso neposredno povezane z izvajanjem funkcije kazenskega pregona, so pa 
relevantne z vidika delovanja sistema vladavine prava v širšem pomenu besede. V tej zvezi 
velja omeniti dva takšna primera. V prvem primeru gre za problematiko sklepanja navideznih 
zakonskih zvez med tujci in državljani Slovenije z namenom pridobitve pravic v naši državi, ko 
kljub morebitni obsodbi enega ali obeh zakoncev za kaznivo dejanje, ostaja vprašanje 
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veljavnosti takšne zakonske zveze po trenutni ureditvi odprto. Drugi primer pa se nanaša na 
postopke uveljavljanja pravic tujcev iz naslova združevanja družin. V teh primerih se namreč 
dogaja, da družinski člani, ki jim je bilo na podlagi prirejenih potrdil o tem, da njihov družinski 
član, ki že biva v Sloveniji, razpolaga z zadostnimi sredstvi za njihovo preživljanje, po združitvi 
družine in preselitvi družinskih članov v Slovenijo, uveljavljajo pravice do socialnih transferjev 
iz naslova pomanjkanja sredstev za preživljanje.  

6.5 DRŽAVNOTOŽILSKI NADZOR IN USMERJANJE 

6.5.1 UVODNA POJASNILA 

Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor VDT RS, v katerega pristojnost, poleg 
izobraževalne funkcije, ki je obravnavana v posebnem poglavju, sodi tudi nadzor nad 
zakonitostjo, strokovno pravilnostjo in pravočasnostjo dela okrajnih, okrožnih in višjih 
državnih tožilcev, tako pri enajstih okrožnih državnih tožilstvih in njihovih osmih zunanjih 
oddelkih kot v SDT RS in njegovem Oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s 
posebnimi pooblastili, je v letu 2015 te naloge izvrševal preko splošnih, delnih in posameznih 
nadzorstvenih pregledov ter preko obravnave pritožb strank in drugih udeležencev v 
kazenskih postopkih oz. drugih zainteresiranih oseb. Skladno z ZDT-1, DTR, Merili za kakovost 
dela državnih tožilcev za oceno državnotožilske službe, ki jih je izdal Državnotožilski svet ter 
drugimi internimi akti in navodili, ki jih je delno tudi sam oblikoval, je preko strokovnih 
pregledov državnotožilskega poslovanja, dela in odločitev ter preko poročil in analiz, preverjal 
ažurnost ukrepanja, smotrnost uporabe procesnih pooblastil in možnosti ter pravilnost 
postopanja državnih tožilcev, pa tudi državnotožilskega osebja, na sistemskem nivoju in v 
konkretnih kazenskih zadevah. S podanimi napotili za odpravo pomanjkljivosti in napak, 
prenašanjem dobre prakse iz posameznih na vsa državna tožilstva ter izobraževanjem 
državnih tožilcev na področjih, na katerih se je pokazalo, da so najšibkejši, je poskušal 
poenotiti politiko pregona in še kvalitetnejšemu tožilskemu delu v prihodnje. 
 
Naloge Oddelka za izobraževanje in strokovni nadzor so, skladno z Letnim razporedom dela 
VDT RS, opravljali vrhovni in višji državni tožilci VDT RS ter začasno in delno dodeljeni državni 
tožilci drugih državnih tožilstev, o čemer je s posebnimi odločbami odločal generalni državni 
tožilec. Tako je bilo v letu 2015 v oddelek, poleg vodje, vključenih še sedem vrhovnih 
državnih tožilcev, ki se ukvarjajo s kazenskopravnim področjem, trije vrhovni državni tožilci 
ter višja državna tožilka. Zaradi izjemne obremenjenosti slednjih so bile posamezne 
nadzorstvene naloge, zlasti delni strokovni nadzori – torej nadzorstveni pregledi dela državnih 
tožilcev, ki predstavljajo podlago za odločitev Državnotožilskega sveta glede njihovega 
napredovanja, zaupane še sedemnajstim višjim državnim tožilcem, predvsem vodjem in 
namestnikom vodij okrožnih državnih tožilstev, ki so bili, z odločbo generalnega državnega 
tožilstva, začasno in delno, največkrat za obdobje enega do dveh mesecev, dodeljeni na VDT 
RS in vključeni v oddelek.  
 
Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor je tako v letu 2015 opravil tri splošne strokovne 
preglede poslovanja in dela okrožnih državnih tožilstev ter 55 delnih strokovnih pregledov za 
potrebe odločanja Državnotožilskega sveta, poleg tega pa obravnaval še 131 nadzorstvenih in 
drugih pritožb nad delom posameznih državnih tožilcev, ki so jih vložili obdolženci, 
oškodovanci in ostale pravne ter fizične oseb, državni organi in institucije.  
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6.5.2 SPLOŠNI STROKOVNI PREGLEDI 

Kot je bilo predvideno v Načrtu rednih splošnih strokovnih pregledov okrožnih državnih 
tožilstev v Republiki Sloveniji, je Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor v letu 2015 
opravil preglede ODT na Ptuju, ODT v Kranju in ODT v Ljubljani z zunanjimi oddelki v 
Domžalah, Kočevju in Trbovljah.  
 
Strokovni nadzori so bili izvedeni s pregledom poslovanja državnega tožilstva, dela vodje, 
državnih tožilcev in tožilskega osebja v obdobju od zadnjega pregleda dalje, z analizo 
statističnih podatkov ter neposrednim pregledom spisov, vpisnikov in druge dokumentacije, 
po vzorcu, ki je zajel vse vrste zadev in odločitev, z ocenjevanjem zakonitosti dela, 
pravočasnosti reševanja zadev, smotrnosti uporabe procesnih pooblastil in možnosti, 
pravilnosti strokovnih odločitev, ustreznosti pisnih aktov ter urejenosti spisov in pisarniškega 
poslovanja. Na ta način je bilo preverjeno poslovanje državnega tožilstva kot celote ter dela 
državnih tožilcev in tožilskega osebja v posameznih kazenskih zadevah, poleg tega pa tudi 
odločitve v zadevah državnotožilske uprave. 
 
V vseh treh pregledih je bilo skupno pregledanih 1949 konkretnih kazenskih zadev, več 
zbirnih spisov in spisov državnotožilske uprave.  
 
Pregled ODT na Ptuju je v okviru strokovnega nadzora obsegal statistično analizo prejetih in 
rešenih zadev v obdobju zadnjih let ter delo državnih tožilcev v Kt, Ktm, Ktpp in Ktr vpisnikih, 
še posebej pa je bil usmerjen na kazniva dejanja nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne 
osebe in surovega ravnanja, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, 
nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, 
omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu, posilstva, spolnega 
napada na osebo, mlajšo od 15 let, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, 
poslovne goljufije, zlorabe položaja ali pravic in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski 
dejavnosti. Ta del pregleda je opravila revizijska skupina sedmih vrhovnih državnih tožilcev in 
višje državne tožilke VDT RS. Hkrati je bil opravljen tudi upravni del pregleda, ki je zaobsegel 
notranjo organizacijo in organizacijo poslovanja, udeležbo na glavnih obravnavah, narokih in 
drugih dejanjih, organizacijo dežurne službe, zagotavljanje in nadzor nad zakonitostjo in 
pravočasnostjo dela, obravnavanje nadzorstvenih pritožb in komunikacijo s strankami, 
uveljavljanje pravic, obveznosti in odgovornosti državnih tožilcev in tožilskega osebja, 
poročanje o problematiki dela državnega tožilstva, izobraževanje, spremljanje pravne prakse, 
pisarniško-tehnično poslovanje in kadrovsko-personalne zadeve. V tem delu je moral 
pregledovalec opraviti analizo stanja ter na podlagi vpogleda v dokumentacijo in intervjujev, 
oceniti način in primernost vodenja okrožnega državnega tožilstva ter pripraviti morebitne 
predloge za spremembe. Pregled je pokazal, da so kazenske zadeve v veliki večini rešene 
znotraj okvira 120 dni, čeprav bi se jih v posameznih primerih lahko rešilo še hitreje. Enako 
velja tudi za uporabo alternativnih postopkov, ki se jih državni tožilci sicer poslužujejo v 
zadevah, ki so za to primerne, lahko pa bi se jih še v večji meri. Sicer so bile odločitve 
praviloma zakonite in strokovno pravilne, večjo pozornost pa bodo morali tožilci nameniti 
pisnemu izražanju in pravilni rabi slovenskega jezika. 
 
Podobno je bil koncipiran tudi pregled ODT v Kranju. ki je obsegal statistično analizo prejetih 
in rešenih zadev v obdobju od zadnjega pregleda dalje ter delo državnih tožilcev v Kt, Ktm, 
Ktpp in Ktr vpisnikih in zadevah v koledarju, posebno pozornost pa so pregledovalci namenili 
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kaznivim dejanjem iz poglavij Kazenskega zakonika (KZ-1 oz. KZ-1B) zoper življenje in telo, 
človekovo zdravje, zakonsko zvezo, družino in otroke in gospodarstvo. V pregled je bilo 
vključenih šest vrhovnih državnih tožilcev in višja državna tožilka VDT RS. Istočasno je bil, na 
enak način kot pri ODT na Ptuju, opravljen tudi pregled dela vodje državnega tožilstva in 
njene namestnice v zadevah državnotožilske uprave. Iz ugotovitev pregleda sledi, da 
prekoračitev 120 dnevnega roka praktično ni, bi pa se dalo hitrost reševanja zadev še 
izboljšati. Kljub temu, da zadeve obravnavajo različni državni tožilci, imajo ti enotne kriterije, 
tudi kar se tiče uporabe alternativnih načinov reševanja ovadb, vrste odločitev in 
argumentacije teh odločitev. Pisni akti izpričujejo dobro sposobnost pisnega izražanja, kar se 
kaže v jedrnatem načinu pisanja ob uporabi ustrezne strokovne terminologije. Večjih 
sistemskih napak pregled ni odkril, pač pa so pregledovalci opozorili zgolj na posamezne 
napake v konkretnih zadevah ter podali napotila za njihovo odpravo.  
 
Obe pregledani državni tožilstvi sta na podane pripombe in napotila končnega poročila poslali 
odzivni poročili, v katerih sta poročali o odpravi ugotovljenih napak in pomanjkljivosti. Da so 
bile te dejansko odpravljene in napotila dosledno izvedena so potrdili tudi kontrolni pregledi 
Oddelka za izobraževanje in strokovni nadzor.  
 
Najobširnejši in z vidika organizacije najzahtevnejši pa je bil vsekakor strokovni nadzor dela 
ODT v Ljubljani z zunanjimi oddelki v Domžalah, Kočevju in Trbovljah, ki je največje državno 
tožilstvo v državi, kar posledično pomeni največje število zadev, ki jih je potrebno pregledati. 
Pregled je zaobsegel statistično analizo prejetih in rešenih zadev v obdobju od zadnjega 
pregleda dalje ter podrobnejši pregled spisov, vpisanih v Kt, Ktm, Ktpp, Kti in Ktr vpisnike ter 
zadeve v koledarju, po vzorcu, ki je zajel delo na treh notranjih organizacijskih enotah tega 
tožilstva (Oddelku splošne kriminalitete, Oddelku za mladoletniško, družinsko in spolno 
kriminaliteto ter Oddelku za gospodarski kriminal) in vseh treh zunanjih oddelkih. Poleg petih 
vrhovnih državnih tožilcev in višje državne tožilke kazenskega oddelka VDT RS, je bilo v 
pregled vključenih še sedem višjih državnih tožilcev iz preostalih okrožnih državnih tožilstev, 
ki so bili z odločbo generalnega državnega tožilca RS začasno in delno dodeljeni na VDT RS. 
Pri pregledu dela vodje državnega tožilstva, njenih namestnic in direktorice državnega 
tožilstva ter vodij zunanjih oddelkov v zadevah državnotožilske uprave, pa so po pooblastilu 
generalnega državnega tožilca RS sodelovali trije vrhovni državni tožilci. V času poročanja je 
pregled v fazi ugovornega postopka, zato dokončnih zaključkov o rezultatih pregleda na tem 
mestu še ni mogoče podati.  

6.5.3 DELNI STROKOVNI PREGLEDI 

Namen delnih strokovnih pregledov je preveriti delo vsakega posameznega državnega tožilca 
v triletnem obdobju od zadnjega pregleda oz. zadnjega napredovanja, na način, da se 
preizkusi in oceni njegove delovne sposobnosti in strokovno znanje, osebnostne lastnosti in 
socialne veščine, pri državnih tožilcih, ki opravljajo vodstvene funkcije, pa tudi sposobnost 
opravljanja nalog vodstvenega mesta. Ob tem se tudi ugotovi ali dosegajo ustrezno stopnjo 
uspešnosti, kakovosti in strokovnosti dela ter poda ocena ali ustrezajo tožilski službi in 
izpolnjujejo pogoje za redno, hitrejše oz. izjemno napredovanje v plačnem razredu, v višji 
državnotožilski naziv, na višje državnotožilsko mesto ali na položaj svetnika.  
 
V letu poročanja je tako Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor obravnaval kar 55 
predlogov za pregled dela državnih tožilcev, ki služijo kot podlaga za odločitev 
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Državnotožilskega sveta glede njihovega napredovanja. Navedeno predstavlja več kot 
enkratno povečanje v primerjavi z letom poprej, ko je s strani Državnotožilskega sveta prejel 
24 predlogov in je največje v celotni zgodovini tovrstnih pregledov. Doslej se je tej številki 
približalo le še leto 2013, ko je bilo takih predlogov 44, sicer pa se giblje med 20 in 25 
pregledov letno. Vzrok tako skokovitemu porastu delnih strokovnih pregledov je dejstvo, da 
so v letu 2011, ob spremembi Zakona o državnem tožilstvu, ki je močno posegel v 
organizacijo in pristojnosti državnega tožilstva, vodje okrožnih državnih tožilstev in njihovi 
namestniki pridobili naziv višjih državnih tožilcev, zato je bilo ob preteku 3 letnega obdobja 
potrebno odrediti pregled njihovega dela v tem nazivu.  
 
Vrhovni in višji državni tožilci, ki so bili z odločbami generalnega državnega tožilca določeni za 
pregled, so proučili delo 6 okrajnih, 22 okrožnih in 25 višjih državnih tožilcev, in sicer v 28 
primerih zaradi rednega in v enem primeru zaradi hitrejšega napredovanja v plačnem 
razredu, v enem primeru zaradi hitrejšega napredovanja na položaj svetnika, izdelali pa so še 
23 ocen državnotožilske službe. Slednje so bile izdelane tudi za dve vrhovni državni tožilki, ki 
sta po devetih letih službovanja v tem nazivu izpolnili pogoje za napredovanje v naziv svetnic.  
 
Triintrideset pregledov je v času poročanja že zaključenih. Pri teh so pregledovalci ugotovili, 
da 26 državnih tožilcev dosega ustrezno stopnjo obsega, pravočasnosti in kakovosti dela ter 
izpolnjuje pogoje za napredovanje, med njimi 24 kandidatov za redno napredovanje v višji 
plačni razred in dva kandidata za hitrejše napredovanje na položaj svetnika, pozitivne pa so 
bile tudi tri ocene državnotožilske službe. Pri 2 kandidatih za redno napredovanje v plačnem 
razredu je bilo ugotovljeno, da te stopnje, predvsem zaradi neažurnosti reševanja zadev, ne 
izpolnjujeta, pri enem pa se je izkazalo, da ne dosega ustrezne stopnje obsega in ažurnosti 
dela za hitrejše napredovanje na položaj svetnika, vendar pa zadostuje pogojem za redno 
napredovanje v plačnem razredu.  
 
Enaindvajset pregledov, večinoma višjih državnih tožilcev - vodji državnih tožilstev in njihovih 
namestnikov, je še v teku, en pregled pa je bil zaradi upokojitve okrožne državne tožilke 
svetnice, za katero bi morala biti izdelana ocena državnotožilske službe, preklican.  

6.5.4 POSAMEZNI NADZORSTVENI PREGLEDI 

V letu 2015 je Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor v delo prejel 131 novih zadev, 
kar predstavlja rahlo povečanje v primerjavi z letom 2014, ko je bilo takih zadev 122. Izmed 
teh jih je 122 izviralo iz pritožb strank in drugih upravičencev, devet pa jih je nastalo na 
lastno pobudo.  
 
Največ pritožb nad delom državnih tožilcev so podali oškodovanci, in sicer v 67 primerih, 
večinoma zaradi nestrinjanja z odločitvijo državnega tožilca za zavrženje njihovih kazenskih 
ovadb, sledijo jim obdolženci, in sicer v 20 zadevah, v katerih so nasprotovali pričetemu 
kazenskemu postopku oz. vloženemu obtožnemu aktu, v nekaterih primerih pa so se 
pritožniki znašli v obeh vlogah hkrati (v treh zadevah). Posamezne pritožbe, in sicer sedem, 
smo prejeli tudi s strani storilcev prekrškov, ki so v svojih vlogah izrazili nezadovoljstvo z 
delom vrhovnih državnih tožilcev, ki ob njihovih pobudah niso našli podlag za vložitev zahteve 
za varstvo zakonitosti zoper odločbe o prekrških, v štirih primerih pa so pritožbe v zvezi s 
postopki pred državnim tožilstvom podale druge zainteresirane osebe (sorodniki strank 
kazenskega postopka, novinarji, združenja in anonimne osebe). Kot zanimivost, ki smo jo 
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opazili prvič, naj omenimo, da je bilo med pritožbami kar nekaj takih, ki so jih v imenu 
oškodovancev in obdolžencev vložili njihovi pooblaščeni odvetniki (sedem pooblaščencev 
oškodovancev in trije zagovorniki obdolžencev).  
 
Pritožniki so v svojih vlogah državnim tožilcem očitali domnevno neutemeljeno dolgo trajanje 
reševanja zadev oz. na odlašanje z delovanjem v postopku (nadzorstvene pritožbe po 155. 
členu ZDT-1) v 21 primerih oz. 16 % zadev (leta 2014 v 13 %), strokovno nepravilno 
odločitev v 101 primeru oziroma 77 % zadev (leta 2014 v 78 %) ter druga ravnanja, s 
katerimi naj bi bile kršile njihove pravice (kot na primer zavrnitev zahteve za vpogled v 
državnotožilski spis, pristranskost državnega tožilca, neprimerna pisna ali ustna komunikacija 
in podobno) v devet primerih oziroma 7 % zadev (v letu 2014 v 9 %). 
 
Skladno z določili 56. člena ZDT-1 je Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor 
nadzorstvene pritožbe, ki so se nanašale na neažurnost postopanja državnih tožilcev (21), 
odstopil v pristojno obravnavo vodjem okrožnih državnih tožilstev in SDT RS, preostale, t.i. 
vsebinske pritožbe (110) pa obravnaval v okviru svojih nadzorstvenih pristojnosti.  
 
V primerih, v katerih je bila strokovna nepravilnost, neustreznost postopanja ali odločitve 
državnega tožilca jasna in nedvoumna že po proučitvi navedb pritožnika in priložene ali 
pridobljene listinske dokumentacije, se za odreditev strokovnega nadzorstvenega pregleda 
spisa nismo odločili, pač pa smo, preko vodje državnega tožilstva, z ugotovitvami seznanili 
državnega tožilca, ki je napako zagrešil in mu predlagali, naj zadevo ponovno prouči. Če je 
bilo napak še mogoče odpraviti smo podali tudi napotilo, na kakšen način naj se to stori.  
 
Strokovni nadzorstveni pregled pa so vrhovni in višji državni tožilci, na podlagi odredbe 
generalnega državnega tožilca, opravili v tistih zadevah, kjer brez pregleda spisa ni bilo 
mogoče z gotovostjo sklepati na nepravilnosti ali pomanjkljivosti dela državnih tožilcev, so se 
pa te nakazovale v vlogah strank in priloženih listinah ali obvestilih drugih državnih organov in 
institucij ter obvestil v medijih.  
 
Tako je bil posamični strokovni nadzor izveden v 15 kazenskih zadevah (leta 2014 v 13), in 
sicer v šestih, v katerem so na nepravilnosti opozorile stranke in devetih, v katerih je bil 
pregled odrejen na lastno pobudo. V osmih primerih je šlo za pregled dela državnih tožilcev 
ODT v Ljubljani, dve zadevi sta se nanašali na delo ODT na Ptuju, po ena pa na spise ODT v 
Mariboru, Kopru, Kranju, SDT RS in njegovem Posebnem oddelku.  
 
Iz ugotovitev pregledovalcev sledi, da je bilo pet pritožb v celoti utemeljenih, strokovne 
napake in druge nepravilnosti pa so bile zaznane tudi v vseh devetih zadevah, v katerih smo 
se za pregled odločili na lastno pobudo. Le v 1 zadevi, v kateri je bil odrejen strokovni nadzor, 
pregledovalci napak oziroma kršitev niso zaznali.  
 
Od celotnega števila 110 zadev, v katerih so vlagatelji zatrjevali, da so podane strokovne in 
druge vsebinske nepravilnosti pri delu državnih tožilcev je bilo utemeljenih 16 pritožb (leto 
prej 20), in sicer 15 v celoti, 1 pa delno. Preostalih 94 oz. 85 % vseh vsebinskih pritožb se ni 
izkazalo za utemeljene. Odstotek utemeljenih pritožb, ki znaša 15 % je še za 4 % nižji od leta 
poprej, ko je znašal 19 % in je tako najnižji v vseh letih njihovega spremljanja (v povprečju 
se je gibal med 24-28 % primerov). Iz navedenega je mogoče sklepati, da državni tožilci po 
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večini svoje delo opravljajo dobro, primerno ažurno, vestno in strokovno pravilno, k čemur je, 
upajmo, prispeval tudi kvaliteten nadzor nad njihovim delom, hitra zaznava morebitnih napak 
in pomanjkljivosti ter ustrezen odziv nanje, tako v obliki konkretnih napotil kot tudi 
izobraževanj na ravni države.  

7 Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj 

7.1 UVODNO POJASNILO 

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

7.2 RAZVOJ KRIMINALITETE NA DOLOČENEM PODROČJU 

7.2.1 GOSPODARKSA KRIMINALITETA 

Za gospodarsko kriminaliteto štejemo vsa kazniva dejanja iz poglavja Kazniva dejanja zoper 
gospodarstvo iz 24. poglavja kazenskega zakonika, tako iz KZ kot iz KZ-1. Poleg teh pa še 
kaznivo dejanje poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja iz 209. člena KZ-1 ter 
kaznivo dejanje organiziranje denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo iz 212. člena KZ-1. 
 
Statistično je večina kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete prikazana v priloženih tabelah 
44a(p), 44a(po) in 44b(p) ter 44b(po). Tabele ne vsebujejo podatkov o vseh kaznivih dejanjih 
iz 24. poglavja, vendar pa o vseh pomembnejših, tako, da je primerjava s prejšnjim 
obdobjem v tem obsegu mogoča, prav tako pa je v tem obsegu mogoča ocena gibanja in 
ocena vsebinskih značilnosti in opažanj pri obravnavi tovrstnih kaznivih dejanj. Podatki v 
tabelah so izračunani po dogodkih na kaznivem dejanju na obdolženca. 
 
Temeljno kaznivo dejanje gospodarske kriminalitete je kaznivo dejanje zlorabe položaja ali 
pravic po 244. členu KZ oziroma kaznivo dejanje zlorabe zaupanja pri gospodarski dejavnosti 
po 240. členu KZ-1. Državna tožilstva so v letu 2015 zoper polnoletne storilce prejela 
kazenske ovadbe za 533 tovrstnih kaznivih dejanj. Število prejetih ovadb je za 4,6 % manjše 
kot v letu 2014, ko je bilo prejetih 559 kazenskih ovadb. Obravnavala so, vključno z ovadbami 
iz prejšnjega obdobja, 1.201 kazensko ovadbo, medtem ko leto poprej 1.030, kar pomeni 
16,6 % povečanje. Zoper pravne osebe je bilo podanih ovadb za 43 kaznivih dejanj, kar je 
manj kot leto prej, ko je bilo prejetih 79 ovadb. Skupaj jih je bilo v reševanju 149, kar je spet 
manj, saj so v letu 2014 tožilci obravnavali skupaj 169 ovadb. Tožilci so za to kaznivo dejanje 
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za polnoletne storilce 319 ovadb zavrgli, vložili 99 obtožnih aktov (šest obtožnih predlogov, 
osem neposrednih obtožnic in 85 obtožnic po opravljeni preiskavi). Za 175 kaznivih dejanj so 
zahtevali preiskavo in prejeli 47 obsodilnih, 16 oprostilnih in štiri zavrnilne sodbe. Za pravne 
osebe so 14 kazenski ovadb zavrgli, vložili tri obtožne akte (obtožnice po preiskavi), devet 
zahtev za preiskavo in prejeli dve obsodilni sodbi. V letu prej pa so tri ovadbe zavrgli, vložili 
dva obtožna akta (obtožbi po opravljeni kazenski preiskavi), vložili 15 zahtev za preiskavo, 
sodb pa v tem letu niso prejeli.  
 
Pri zlorabah položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti gre praviloma za kvalificirane 
oblike teh kaznivih dejanj, ker gre za pridobljeno veliko premoženjsko korist ali povzročeno 
škodo.Ta dejanja je potrebno dokazovati s pomočjo izvedencev, ki ocenjujejo pravo vrednost 
premoženja, nepremičnin, deležev podjetij itd. Le včasih si je mogoče pomagati s 
pridobljenimi izvedenskimi mnenji iz drugih sodnih postopkov. Problem predstavlja tudi 
dejstvo, da vrednosti zemljišč in nepremičnin, kakor jih je ovrednotila Geodetska uprava RS in 
so javno dostopne, ne veljajo za upoštevanja vredno cenitev pri ugotavljanju tržnih vrednosti. 
Problemi se pojavljajo kadar gre za postopke pri katerih je vključenih več držav, saj je v več 
primerih oteženo zbiranje in pridobivanje podatkov in dokumentacije. Pri tovrstnih zadevah je 
dokumentacijo potrebno pogosto preverjati in prevajati, kar je časovno in cenovno zahtevno. 
Pojavlja se problem sredstev za ta namen in izpolnjevanje merila pravočasnosti. Pretežna 
večina kaznivih dejanj povezanih z bankami, je kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic. 
SDT RS je veliko pozornost namenilo predvsem obravnavi kaznivih dejanj na škodo bank, pri 
čemer gre tako za dejanja, ki so jih storili zaposleni v bankah kot tudi dejanja t.i. zunanjih 
storilcev. Pri vseh navedenih kaznivih dejanjih gre za obsežne in zahtevne zadeve, saj so 
povezane z obsežno dokumentacijo, ki jo je pogosto potrebno pridobivati v tujini, potrebna pa 
so tudi specifična znanja s področja bančništva. Ne glede na vse težave pa so v letu 
poročanja ob intenzivnem usmerjanju predkazenskih postopkov, tožilci v bančnih zadevah 
vložili tudi osem zahtev za preiskavo zoper 26 oseb ter štiri obtožne akte zoper 11 oseb, kar 
pomeni, da se je ob koncu leta poročanja v fazi preiskave nahajalo skupno 15 zadev zoper 
skupno 49 oseb, v fazi obtožbe pa skupno pet zadev zoper 13 oseb. Skupna vrednost 
povzročene škode oziroma pridobljene premoženjske koristi v navedenih zadevah znaša 
138.346.000 evrov. Pri ostalih obravnavanih kaznivih dejanjih zlorabe položaja ali zaupanja 
pri gospodarski dejavnosti pa med izvršitvenimi oblikami tega dejanja prevladuje pridobivanje 
premoženjske koristi na podlagi fiktivnih poslov in finančnih tokov, ki ne temeljijo na 
opravljenem prometu blaga ali storitev, pa tudi financiranje nakupov nepremičnin z nikoli 
vrnjenimi krediti, odobravanje kreditov za prevzem povezanih gospodarskih družb, pri čemer 
slednji krediti prav tako niso bili vrnjeni.  
 
Poslovna goljufija iz členov iz 228. člena KZ-1 in 234. a člena KZ je med gospodarskimi 
kaznivimi dejanji najpogostejše kaznivo dejanje. Za to kaznivo dejanje so bili v letu 2014 
polnoletni storilci ovadeni zaradi 1.738 kaznivih dejanj, kar je za 10 % manj kot v letu pred 
tem, ko je bilo ovadenih 1.937. Tožilstva so obravnavala skupaj z 2.071 ovadbami iz prejšnjih 
obdobij, 3.809 kaznivih dejanj, kar je 5,2 % več kot leto prej, ko so obravnavala 3.620 
kaznivih dejanj. Za pravne osebe je bilo v letu poročanja podano 806 ovadb, tožilstva pa so 
skupaj z ovadbami iz prejšnjih obdobij obravnavala 1681 ovadb, medtem ko je bilo v letu 
2014 prejeto za to kaznivo dejanje zoper pravne osebe 848 ovadb , skupaj s prenesenimi 
zadevami pa so obravnavali 1.579 kaznivih dejanj. Tožilci so v letu 2015 za 1.216 dejanj 
kazenske ovadbe zavrgli. Vloženih je bilo 694 obtožnih aktov (545 obtožnic po opravljeni 
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kazenski preiskavi, 33 obtožnih predlogov in 116 neposrednih obtožnic), 976 zahtev za 
preiskavo in prejetih 348 obsodilnih, 68 oprostilnih ter 58 zavrnilnih sodb. Če te podatke 
primerjamo s prejšnjim letom, vidimo porast tožilskih aktivnosti. Namreč v letu 2014 je bilo 
zavrženih ovadb za 907 dejanj, vloženih obtožnih aktov za 707 dejanj (543 obtožnic po 
preiskavi, 54 obtožnih predlogov in 110 neposrednih obtožnic), vloženih 722 zahtev za 
preiskavo in prejetih 449 obsodilnih 61 oprostilnih ter 43 zavrnilnih sodb. Glede pravnih oseb 
pa so državni tožilci v letu poročanja zavrgli 808 ovadb, vložili 88 obtožnih aktov (64 obtožnic 
po opravljeni preiskavi, 21 neposrednih obtožnic in tri obtožne predloge), 170 zahtev za 
preiskavo ter prejeli 33 obsodilnih, šest oprostilnih in 12 zavrnilnih sodb. V letu 2014 pa je 
bilo zavrženih 586 ovadb za pravne osebe, vloženi 104 obtožni akti (77 obtožb po preiskavi, 
20 neposrednih obtožb in sedem obtožnih predlogov), zahtevane so bile preiskave za 197 
dejanj in prejetih 29 obsodilnih sodb. 
 
Prejete ovadbe za kaznivo dejanje poslovne goljufije so se nanašale predvsem na neizpolnitev 
dogovorjenih obveznosti med gospodarskimi družbami in samostojnimi podjetniki oziroma 
fizičnimi osebami (npr.: neplačilo dobavljenega blaga, neopravljene že plačane storitve, ipd.). 
V številnih primerih pa so bile družbe ali samostojni podjetniki, ki obveznosti niso izpolnili, že 
v času sklepanja posla ali njegovega izvajanja v slabem finančnem in poslovnem položaju. Še 
vedno pa storilci odgovornost za nastale dolgove pripisujejo finančni nedisciplini svojih 
poslovnih partnerjev in slabi finančni situaciji. Izvršitvene oblike kaznivih tovrstnih kaznivih 
dejanj so vsebinsko podobne, gre predvsem za lažne obljube o plačilu oziroma prikrivanje, da 
obveznosti ne bodo izpolnjene. Sodišča pa postavljajo precej visoke dokazne standarde 
predvsem glede dokazovanja naklepa storilca. Tako velikokrat gre za civilno pravna razmerja 
med poslovnimi partnerji in ne za kaznivo dejanje, zato je bilo veliko število ovadb zavrženih. 
V poslovanju med poslovnimi subjekti ni finančne discipline, na število zadev pa vpliva tudi 
gospodarska situacija. Večkrat se oškodovanci raje odločijo za kazensko ovadbo zoper 
storilca, saj je postopek hitrejši in cenejši, kot pa bi vložili tožbo oziroma izvršbo na sodišče. 
Kot v vseh letih, vse od inkriminacije tega kaznivega dejanja, so upniki tudi v letu 2015 
marsikdaj »zlorabili« predkazenski postopek (podajali kazenske ovadbe, saj je to za njih 
brezplačno) za reševanje civilno pravnih razmerij. Podane kazenske ovadbe so tako služile 
predvsem kot dodaten pritisk na plačilo obveznosti, marsikdaj tudi uspešno, čeprav so bile 
kasneje ovadbe zavržene. Pri tem je potrebno še povedati, da so zneski zatrjevanega 
oškodovanja v ovadbah skoraj v vseh primerih pretirani (zajemajo tudi obresti, stroške 
izterjav, itd ). Še vedno velja, da so ovaditelji premalo skrbni pri sklepanju poslov, zlasti 
samostojni podjetniki in mala podjetja bonitete sopogodbenikov ne preverjajo, pa tudi če jo, 
in ta ni najboljša, sprejmejo riziko, očitno s ciljem, povečati prihodke. Značilnost pri 
obravnavanju ovadb poslovne goljufije je, da je veliko število ovadb podano istočasno tako za 
fizične kot tudi za pravne osebe. K velikemu številu vseh zavrženj za tovrstna kazniva dejanja 
prispeva tudi velik delež zavrženj kazenskih ovadb za dejanja pravnih oseb saj so tožilci 
prejeli ovadbe za 806 kaznivih dejanj in jih kar za 808 zavrgli. Pri tem je pogosto šlo za 
pravne osebe brez premoženja, v stečajnem postopku ali so bile že zbrisane iz registra in je 
bil zato uporabljen razlog smotrnosti iz 28. člena ZOPOKD. 
 
Poneverba je prav tako eno izmed bolj pogostih kaznivih dejanj, ki jih tudi uvrščamo med 
kazniva dejanja gospodarske kriminalitete. Pravno je opredeljena v 245. členu KZ in uvrščena 
v 24. poglavje med gospodarska kazniva dejanja. Poneverbi primerljivo kaznivo dejanje, 
poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženje, je sedaj opredeljeno v 209. členu KZ-



101 

 

1 in uvrščeno med kazniva dejanja 23. poglavja KZ-1 zoper premoženje. To se odraža tudi v 
statističnem prikazu obsega obravnavanja tovrstnih zadev. V letu 2015 so tožilstva za kaznivo 
dejanje 245. člena KZ prejela 6 novih kazenskih ovadb in skupaj z tremi ovadbami iz 
prejšnjega obdobja, obravnavala 9 ovadb, zoper fizične osebe. Gre za manjše število ovadb, 
vendar gre za nekoliko več zadev kot v letu 2014, ko so bile obravnavane tri nove ovadbe, 
skupaj z eno ovadbo iz preteklega obdobja, pa štiri. Za pravne osebe ni bilo novih kazenskih 
ovadb, obravnavane pa so bile tri ovadbe iz prejšnjega obdobja poročanja. Tožilci so za to 
dejanje v letu 2015 za štiri fizične osebe ovadbe zavrgli, vložili dva obtožna akta (obtožbi po 
preiskavi) in prejeli štiri obsodilne sodbe. V letu 2014 pa so bile zavržene prav tako štiri 
ovadbe, vložena dva obtožna akta (obtožna predloga) in prejetih devet obsodilnih sodb, šest 
oprostilnih in dve zavrnilni. Tožilci za to dejanje niso izdajali tožilskih aktov za pravne osebe, 
ne v letu poročanja in ne v letu pred tem in prav tako niso prejeli sodb za pravne osebe. Tako 
se pokaže, da je aktivnost pri pregonu tega kaznivega dejanja ostala približno na enakem 
nivoju kot leto prej. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da se ta pravna opredelitev 
ravnanja uporablja za dejanja, ki so bila storjena pred veljavnostjo KZ-1. Za kaznivo dejanje 
poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja iz 209. člena KZ-1 so tožilstva prejela 
371 ovadb in skupaj z 466 ovadbami iz prejšnjih let, obravnavala 837 ovadb. Število prejetih 
ovadb se je zmanjšalo za 17,5 %, saj so tožilstva v letu 2014 prejela 450 ovadb, skupno 
število obravnavanih zadev pa se je povečalo za 13 %, saj so tožilstva obravnavala v letu 
2014 le 741 zadev. Obravnavanih je bilo tudi novih 47 ovadb za pravne osebe, skupaj s 
prenešenimi 31 ovadbami za pravne osebe pa 78 kaznivih dejanj, medtem ko je bilo v letu 
2014 za pravne osebe prejetih 25 ovadb in skupaj z 23 ovadbami iz leta prej, obravnavanih 
48 kaznivih dejanj, kar predstavlja znatno povečanje. Tožilci so v letu 2015 za 228 kaznivih 
dejanj kazenske ovadbe zoper fizične osebe zavrgli, vložili so 196 obtožnih aktov (160 
obtožnih predlogov, dve neposredni obtožnici in 34 obtožnic po preiskavi), vložili 47 zahtev za 
preiskavo ter prejeli 122 obsodilnih, osem oprostilnih in 18 zavrnilnih sodb. Podatki kažejo na 
nekoliko večjo aktivnost tožilcev pri teh dejanjih kot v letu 2014, ko je bilo vloženih 160 
obtožnih aktov (142 obtožnih predlogov, ena neposredna obtožnica in 17 obtožnic po 
preiskavi), 28 zahtev za preiskavo ter prejetih 107 obsodilnih, 14 oprostilnih in 13 zavrnilnih 
sodb. Za pravne osebe so tožilci za tovrstno kaznivo dejanje 49 ovadb zavrgli, vložili štiri 
obtožne akte (tri obtožne predloge in eno obtožbo po preiskavi) ter prejeli eno obsodilno 
sodbo. Tudi primerjava glede pravnih oseb kaže na nekoliko več aktivnosti tožilcev, saj so ti 
za pravne osebe v letu 2014 zavrgli kazenske ovadbe za 22 dejanj vložili en obtožni akt 
(obtožni predlog) in prejeli eno obsodilno sodbo.  
 
Po vsebini gre v večini primerov za kazniva dejanja zaposlenih v gospodarskih družbah, ki 
imajo dostop do gotovine in premičnih stvari, ki so jim zaupane v gospodarskih družbah tako 
na primer voznikov, ki z delodajalčevo plačilno kartico točijo gorivo tudi zase, za voznike, ki si 
prilastijo artikle, ki jih vozijo, za natakarje, ki si prilastijo gotovino in še vedno tudi za 
zavarovalne agente, ki od zavarovancev prejete gotovine ne nakažejo zavarovalnici. V večjem 
številu primerov ovadeni svoje početje opravičujejo s tem, da jim delodajalec ni dal plače in 
so zato storili, kar so. Včasih se izkaže, da je to res in da gre za kaznivo dejanje 
samovoljnosti.  
 
Kaznivo dejanje oškodovanje upnikov iz 243. člena KZ oziroma 227. člena KZ-1 predstavlja 
naslednjo večjo skupino kaznivih dejanj, ki jih obravnavajo tožilstva. Tožilstva so v letu 2015 
za tovrstno kaznivo dejanje prejela ovadbe za 183 dejanj zoper fizične osebe, skupaj z 267 
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ovadbami iz prejšnjih obdobij pa obravnavala ovadbe za 450 kaznivih dejanj. Primerjava z 
letom 2014 pokaže povečanje, saj je bilo takrat prejetih 156 ovadb, skupaj s prenešenimi 
(186) pa obravnavanih 342 ovadb. Za pravne osebe je bilo prejetih ovadb za 48 kaznivih 
dejanj in skupaj z 88 ovadbami iz prejšnjih obdobij pa obravnavanih 136 kaznivih dejanj Pri 
pravnih osebah je prav tako opaziti porast števila ovadb v letu 2015, kajti v letu 2014 je bilo 
obravnavanih 51 novih ovadb in skupaj z 59 ovadbami iz prejšnjih obdobij, obravnavano 110 
ovadb. Državni tožilci so v letu poročanja za tovrstna kazniva dejanja fizičnih oseb 123 
kazenskih ovadb zavrgli, vložili 13 obtožnih aktov (12 obtožnic po opravljeni preiskavi in en 
obtožni predlog). Vložili so 60 zahtev za preiskavo in prejeli 11 obsodilnih, eno oprostilni in 
eno zavrnilno sodbo. Za pravne osebe pa so 45 ovadb zavrgli in vložili pet zahtev za 
preiskavo. Primerjava z letom 2014 pokaže nekoliko večjo aktivnost pri obtoževanju v letu 
2014. Poleg tega, da so državni tožilci za fizičnih oseb 44 ovadb, za to kaznivo dejanje, zavrgli 
pa so vložili 35 obtožnih aktov (29 obtožnic po preiskavi in šest neposrednih obtožnic). Vložili 
so še 51 zahtev za preiskavo in prejeli 14 obsodilnih, dve oprostilni in dve zavrnilni sodbi. Za 
pravne osebe je bilo v letu 2014 19 ovadb zavrženih, vloženih deset obtožnih aktov (tri 
neposredne obtožnice in sedem obtožnic po opravljeni preiskavi), prejete pa so bile tudi štiri 
obsodilne sodbe. 
 
Med zatajitve davčnih in drugih finančnih obveznosti spadajo kazniva dejanja davčne zatajitve 
iz 254. člena KZ in 249. člena KZ-1 ter kazniva dejanja goljufij na škodo evropskih skupnosti 
in 229. člena KZ-1. Okrožna državna tožilstva so v letu 2015 prejela v obravnavanje 134 
ovadb, ki so se nanašale na sume storitve tovrstnih kaznivih dejanj, ki so jih storile fizične 
osebe. Vseh zadev iz tega segmenta, ki so se obravnavale po vseh tožilstvih po Sloveniji, je 
bilo 505 kajti obravnavanih je bilo še 371 ovadb iz prejšnjega obdobja poročanja. Tako je 
kljub velikemu upadu novih zadev za 48%, saj je bilo v letu 2014 prejetih 258 ovadb, skupno 
število obravnavnih zadev, ki je bilo v letu pred letom poročanja, 516, torej skoraj na enakem 
nivoju. Za pravne osebe pa so tožilstva prejela 56 ovadb in z 102 ovadbami iz prejšnjega 
obdobja, obravnavala skupaj 158 ovadb. Pri teh ovadbah gre za 14% zmanjšanje, saj je bilo 
v letu 2014 prejetih 64 ovadb. Skupaj pa so tožilstva obravnavala 17% več ovadb, kajti v letu 
2014 je bilo obravnavanih 135 ovadb. Za tovrstna kazniva dejanja so državni tožilci za 154 
dejanj kazenske ovadbe zoper fizične osebe zavrgli, vložili so 99 obtožnih aktov (83 obtožb po 
preiskavi, sedem obtožnih predlogov in devet neposrednih obtožb) za 111 dejanj zahtevali 
preiskavo in prejeli 50 obsodilnih sodb, štiri oprostilne in štiri zavrnilne sodbe. Za pravne 
osebe pa so zavrgli 31 ovadb, vložili devet obtožnih aktov (tri obtožne predloge, eno 
neposredno obtožnico in pet obtožnic po opravljeni kazenski preiskavi).  
 
Pri kaznivih dejanjih davčne zatajitve storilci finančni upravi predložijo lažne podatke, ne 
preložijo podatkov oziroma na drug način preslepijo davčni organ in se s tem izognejo plačilu 
predpisanih davčnih obveznosti ter tako oškodujejo državni proračun. Upad kazenskih ovadb 
s tega področja nekateri pripisujejo dejstvu, da se je prag kaznivosti s spremembo 
kazenskega zakonika za to kaznivo dejanje pomembno dvignil. Prav zato je prišlo do 
spremembe zakona v zvezi s kaznivim dejanjem davčne zatajitve, za katero je sedaj možno 
vložiti obtožni akt tudi za zneske pod 50.000 evrov, kar je bilo prej le prekršek. Tudi sodna 
praksa je v času veljavnosti prejšnje zakonske določbe postavila omejitve pri zatajitvi t.i. 
periodičnih obveznosti (DDV). Učinki najnovejše spremembe zakona pa se bodo pri pregonu 
pokazali šele čez nekaj let. Za kazniva dejanja davčne zatajitve je namreč značilno, da se 
večinoma odkrivajo šele nekaj let po njihovi izvršitvi, prav tako pa je za pregon storilca 
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potrebno uporabiti zakon, ki je veljal v času storitve kaznivega dejanja. Pri teh dejanjih so 
državni tožilci pravzaprav odvisni od ugotovitev finančne uprave in organov ministrstev, tako 
glede davčnih zatajitev, kot tudi glede preverjanja zakonitosti porabe dodeljenih evropskih 
sredstev, zato je število ovadenih odvisno od njihove dejavnosti oz. ugotovitev, zaznav 
kaznivih dejanj in obveščanja organov pregona. Značilnost teh dejanj je, da gre za storilce v 
prezadolženih družbah, ki niso sposobne plačati davkov oziroma poslujejo tako, da si denar, 
ki bi ga morali odvesti v proračun prisvajajo z dvigi gotovine. Nekaj storilcev so tujci kot 
samostojni podjetniki ali lastniki gospodarskih družb, ki poslujejo krajši čas v Sloveniji, nato 
pa odidejo iz države ne, da bi plačali davke.  
 
Naslednje pomembnejše kaznivo dejanje je kaznivo dejanje pranje denarja iz 252. člena KZ 
oziroma 245. člena KZ-1. Za tovrstna kazniva dejanja so tožilstva v letu 2015 prejela zoper 
fizične osebe 122 ovadb. Gre za 12 % povečanje, saj so v letu prej tožilstva prejela 109 
ovadb. Skupaj z ovadbami iz prejšnjih obdobij pa so obravnavala 275 ovadb. V letu poročanja 
je prišlo do 29,7 % povečanja skupnega števila obravnavanih ovadb, saj so tožilstva v letu 
pred tem obravnavala 212 ovadb. Zoper pravne osebe pa je bilo prejetih 11 ovadb, skupaj z 
ovadbami iz prejšnjih obdobij pa so imeli tožilci v delu 42 ovadb kar je več kot v letu pred 
tem, ko je bilo sicer prejetih zoper pravne osebe 19 ovadb, skupaj pa je bilo obravnavanih 37 
ovadb. Za kaznivo dejanje pranje denarja so tožilci v letu 2015 za 64 kaznivih dejanj ovadbe 
zavrgli, vložili 74 obtožnih aktov ( tri neposredne obtožnice in 71 obtožnic po opravljeni 
kazenski preiskavi, vložili 74 zahtev za preiskavo ter prejeli 32 obsodilnih sodb, dve oprostilni 
in eno zavrnilno sodbo. Število obtožnih aktov se je v letu poročanja povečalo iz 68 na 74, 
prav tako pa število obsodilnih sodb iz 30 na 32. Povečalo pa se je tudi številu zavrženih 
kazenskih ovadb iz 19 na 64, čeprav je odstotek 30 % zavrženih kazenskih ovadb še vedno 
majhen glede na odstotek zavrženih za vse ovadbe, ki znaša 62 %.  
 
Pri pranju denarja prihaja do primerov ko tujci odpirajo bančne račune pri nas in nakazujejo 
večje vsote denarja na te račune in nato denar dvignejo v gotovini ali ga nakažejo v tujino. 
Pri tem gre domnevno za umazan denar, kar naši organi preverjajo v tujini, kar pa zaradi 
dejstva, da se v tujini podatki o obravnavanju teh oseb za kazniva dejanja ne vodijo 
centralno, predstavlja težavo pri ugotavljanju obstoja predhodnega kaznivega dejanja. V 
primerih ko gre za obravnavanje večjega števila obdolžencev, ugotavljanje obstoja večjega 
števila zapletenih in obširnih predhodnih dejanj, pride do podaljšanja časov reševanja, ki ne 
morejo biti v okviru veljavnih meril.  
  
Podatki kažejo ugodno nadaljevanje trendov na tem področju, po vseh elementih, tako glede 
obsega obravnavanja, glede obtoževanja in prejetega števila obsodilnih sodb (32), ki je 
največje doslej.  
 
Povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim gospodarjenjem, so gospodarska kazniva dejanja 
iz členov 232 in 233 KZ ter iz 226. člena KZ-1. Za tovrstna kazniva dejanja so tožilstva v letu 
2015 prejela kazenske ovadbe za 91 dejanj in skupaj z 121 ovadbami iz prejšnjega obdobja 
obravnavala ovadbe za 212 kaznivih dejanj. Povečanje za 46 % je, glede na leto 2014, ko je 
bilo prejetih ovadb za 77 kaznivih dejanj in skupaj z 69 ovadbami iz prejšnjega obdobja, 
obravnavanih 146 ovadb , znatno. Za pravne osebe je, bilo obravnavanih 19 ovadb, skupaj z 
ovadbami iz preteklih obdobij pa 45 ovadb. V letu prej je bilo za kazniva dejanja pravnih oseb 
obravnavno manj ovadb in sicer skupaj 31, 20 prejetih v tem letu in 11 iz prejšnjega obdobja. 
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Za kazniva dejanja 41 fizičnih oseb so državni tožilci ovadbe zavrgli, za dve dejanji vložili 
obtožni akt (obtožnici po opravljeni preiskavi), vložili 17 zahtev za preiskavo in prejeli tri 
obsodilne sodbe. Za pravne osebe je bilo zavrženih ovadb za 13 kaznivih dejanj, vložen en 
obtožni akt (obtožnica po preiskavi) in vloženi dve zahtevi za preiskavo. Opravljeno delo v 
letu 2014 pa je obsegalo za fizične osebe 17 zavrženih ovadb, sedem obtožnih aktov 
(obtožnic po preiskavi), šest vloženih zahtev za preiskavo, tožilci pa so prejeli eno obsodilno, 
dve oprostilni in eno zavrnilno sodbo. Za pravne osebe pa so bile zavržene štiri ovadbe in 
vložena ena zahteva za preiskavo. 
 
Med korupcijskimi kaznivimi dejanji spadata med kazniva dejanja gospodarskega kriminala 
kaznivo dejanje nedovoljeno sprejemanje daril po 247. členu KZ in 241. členu KZ-1 ter 
kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril po 248. členu KZ in 242. členu KZ-1. Za kaznivo 
dejanje nedovoljenega dajanja daril je bilo prejetih ovadb za 24 kaznivih dejanj, tožilci pa so 
jih skupaj s 14 kaznivimi dejanji iz prejšnjih obdobij obravnavali 38. V letu 2014 so imeli 
tožilci v delu povsem enako število zadev, t.j. 38, od teh 30 prejetih v istem letu in osem iz 
preteklih obdobij. Za pravne osebe so bile v letu poročanja prejete štiri ovadbe, skupaj z eno 
iz prejšnjega obdobja je bilo obravnavnih pet ovadb, v letu pred tem pa je bila obravnavana 
ena ovadba. Državni tožilci so v letu 2015 za devet kaznivih dejanj ovadbe zavrgli, vložili so 
štiri obtožne akte (obtožnice po opravljeni kazenski preiskavi), vložili štiri zahteve za 
preiskavo in prejeli 13 obsodilnih sodb. Za kazniva dejanja pravnih oseb so eno kazensko 
ovadbo zavrgli in prejeli 3 obsodilne sodbe. V primerjavi z letom prej so bile tožilske aktivnosti 
v letu poročanja nekoliko manjše, saj so državni tožilci v letu 2014 zavrgli kazenske ovadbe 
zoper fizične osebe za 13 dejanj, vložili obtožne akte za 11 dejanj (dva obtožna predloga in 
devet obtožnic po preiskavi), vložili devet zahtev za preiskavo ter prejeli tri obsodilne sodbe. 
Glede pravnih oseb pa v tem letu niso bili vloženi tožilski akti ali prejete sodbe. 
Za kaznivo dejanje nedovoljeno sprejemanja daril je bilo na novo podanih 17 ovadb, tožilci pa 
so skupaj z 17 ovadbami iz prejšnjega obdobja, obravnavali 34 kaznivih dejanj. Število 
prejetih ovadb je manjše kot v preteklem obdobju, ko je bilo prejetih ovadb za 30 kaznivih 
dejanj, skupno število obravnavanih pa je bilo enako, torej 34. Za pravne osebe je bila 
prejeta ena ovadba in skupaj z eno ovadbo iz preteklega obdobja, obravnavani dve ovadbi, 
kar je povsem enako kot v letu pred tem. Državni tožilci so za deset dejanj zoper fizične 
osebe ovadbe zavrgli, za šest vložili obtožni akt (eno neposredno obtožbo in pet po preiskavi), 
vložili eno zahtevo za preiskavo in prejeli tri obsodilne sodbe. Za kazniva dejanja pravnih oseb 
so bile tri ovadbe zavržene. V primerjavi z letom prej gre za primerljiv obseg aktivnosti, saj je 
so bile v letu 2014 zavržene ovadbe za šest dejanj, vloženih je bilo šest obtožnih aktov 
(obtožnice po opravljeni preiskavi), podanih 14 zahtev za preiskavo in prejete štiri obsodilne 
in ena oprostilna sodba. Glede pravnih oseb je bila vložena ena zahteva za preiskavo. 
 
Preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti je kot kaznivo dejanje opredeljeno v 
235. členu KZ in 230. členu KZ-1. Za tovrstno kaznivo dejanje so tožilstva v letu 2015 
obravnavala prejete kazenske ovadbe za 23 kaznivih dejanj in torej skupaj z 78 ovadbami iz 
prejšnjega obdobja za 106 kaznivih dejanj. Leto prej je bilo prejetih ovadb manj - le 64, 
skupaj z 34 ovadbami iz leta 2013 pa obravnavanih 98 ovadb. Pravne osebe so bile v letu 
2015 ovadene za osem kaznivih dejanj, skupaj z 22 ovadbami iz prejšnjega obdobja je bilo 
obravnavanih ovadb za 30 kaznivih dejanj. V primerjavi z letom 2014 je bil v letu poročanja 
pri pravnih osebah obseg obravnavanih zadev nekoliko manjši, saj je bilo v tem letu skupaj 
obravnavanih kazenskih ovadb za 36 kaznivih dejanj, 15 iz tega leta in 21 iz obdobja pred 
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tem. Glede tega kaznivega dejanja so državni tožilci v letu 2015 za kazniva dejanja fizičnih 
oseb 24 ovadb zavrgli, vložili devet obtožnih aktov (sedem obtožnih predlogov in dve 
neposredni obtožbi), vložili tri zahteve za preiskavo in prejeli tri obsodilne sodbe ter dve 
oprostilni sodbi. Za kazniva dejanja pravnih oseb pa je bilo sedem ovadb zavrženih, vložen en 
obtožni akt (obtožni predlog), vložena ena zahteva za preiskavo in prejeti ena oprostilna in 
ena zavrnilna sodba. V letu 2014 je bil obseg opravljenega dela približno enak, saj je bilo 16 
ovadb zavrženih, vloženih 11 obtožnih aktov (osem obtožnih predlogov in tri neposredne 
obtožnice), pet zahtev za preiskavo, prejetih pa dve obsodilni in štiri oprostilne sodbe. Za 
pravne osebe je bilo deset ovadb zavrženih, vloženi trije obtožni akti, ena zahteva za 
preiskavo ter prejete tri oprostilne sodbe.  
 
Za kaznivo dejanje zlorabe notranje informacije iz 243. člena KZ in 238. člena KZ-1 je bilo v 
letu 2015 prejetih ovadb za 18 kaznivih dejanj in skupaj z dvema ovadbama iz prejšnjega 
obdobja obravnavanih ovadb za 20 kaznivih dejanj. To je znatno več kot v letu 2014, ko je 
bilo prejetih pet ovadb in skupaj s štirimi iz prejšnjega obdobja, obravnavanih ovadb za devet 
kaznivih dejanj. Za pravne osebe novih ovadb ni bilo, bile so obravnavane tri iz prejšnjega 
obdobja. Državni tožilci so za fizične osebe štiri ovadbe zavrgli, v tem letu pa prejeli eno 
obsodilno sodbo. Glede kaznivih dejanj pravnih oseb ni bilo tožilske aktivnosti. 
 
Za preslepitev kupcev iz členov 237 KZ in 232 KZ-1 so tožilstva obravnavala devet kaznivih 
dejanj, skupaj s13 ovadbami iz prejšnjega obdobja pa ovadbe za 22 kaznivih dejanj, kar je 
več kot v letu 2014, ko je bilo obravnavanih ovadb za deset kaznivih dejanj in skupaj s petimi 
ovadbami iz prejšnjega obdobja, ovadb za 15 kaznivih dejanj. Za kazniva dejanja pravnih 
oseb je bilo obravnavano skupaj osem kaznivih dejanj, tri novo prejete ovadbe in pet iz 
prejšnjega obdobja. To je več kot v letu 2014, ko je bilo obravnavanih skupaj pet kaznivih 
dejanj, dve ovadbi iz tega leta in tri iz prejšnjega obdobja poročanja. Državni tožilci so v letu 
2015 zavrgli za fizične sebe ovadbe za 10 kaznivih dejanj, za pravne osebe pa kazensko 
ovadbo za tri kazniva dejanja. Druge aktivnosti v tem letu niso izkazane, v letu 2014 pa so 
tožilci za kazniva dejanja fizičnih oseb dve ovadbi zavrgli in vložili en obtožni predlog, za 
pravne osebe pa zavrgli ovadbo za eno kaznivo dejanje.  
 
Tudi kaznivo dejanje organiziranje denarnih verig in nedovoljeno prirejanje iger na srečo iz 
členov in 234b KZ 212 KZ-1 prištevamo med kazniva dejanja gospodarskega kriminala. V letu 
2015 je bilo obravnavanih devet ovadb, prejetih za ta kazniva dejanja, skupaj z devetimi iz 
prejšnjega obdobja pa obravnavanih 18 ovadb. V letu pred tem je bilo skupaj obravnavanih 
ovadb za 17 kaznivih dejanj, od tega tri prejete na novo in 14 iz preteklega obdobja. Za 
kazniva dejanja pravnih oseb ni bilo na novo prejetih ovadb, bile pa so obravnavane štiri iz 
prejšnjega obdobja, kar je povsem enako kot v letu 2014. Tožilci so za kazniva dejanja 
fizičnih oseb 13 kazenskih ovadb zavrgli, vložili štiri obtožne akte (obtožbe po preiskavi) in 
dve zahtevi za preiskavo. Za pravne osebe pa so štiri ovadbe zavrgli. V letu prej so ovadbe za 
štiri kazniva dejanja fizičnih oseb zavrgli, vložili tri obtožne akte (dva obtožna predloga in eno 
neposredno obtožnico), vložili eno zahtevo za preiskavo ter prejeli tri obsodilne sodbe. 
 
Tožilstva so v letu 2015 obravnavala tudi eno ovadbo za kaznivo dejane zlorabe trga 
finančnih inštrumentov iz 239. člena KZ-1 za fizično osebo in skupaj dve ovadbi za pravno 
osebo, eno iz obdobja poročanja eno pa iz preteklega obdobja. Tožilske aktivnosti niso 
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izkazane. Za leto 2014 pa obstoji podatek, da je bilo obravnavano eno kaznivo dejanje pravne 
osebe, tožilske aktivnosti pa niso izkazane. 
 
Za kaznivo dejanje preslepitve pri poslovanju z vrednostnimi papirji iz 236. člena KZ in 231. 
člena KZ-1 v letu 2015 ni bilo novih kazenskih ovadb, tožilstva so obravnavala osem 
kazenskih ovadb iz preteklih obdobij. V letu prej je bilo prejetih ovadb za šest kaznivih dejanj 
in skupaj z eno ovadbo iz prejšnjega obdobja obravnavanih sedem ovadb. Za pravne osebe v 
letu poročanja ni bilo ovadb, obravnavane pa sta bili dve ovadbi iz prejšnjega obdobja. V letu 
2014 za pravne osebe ni bilo ovadb. Državni tožilci so v letu 2015 štiri kazenske ovadbe za 
fizične osebe zavrgli, drugih tožilskih aktivnosti pa ni zabeleženih. 
 
Definicija pojma gospodarska kriminaliteta ni opredeljena v katerem izmed znanih pravnih 
aktov. Z vsebino smo jo napolnili na podlagi sklepa kolegija VDT RS, ki je odločil, da med ta 
dejanja spadajo vsa kazniva dejanja iz poglavja Kazniva dejanja zoper gospodarstvo iz 24. 
poglavja kazenskega zakonika, tako iz KZ kot iz KZ-1. Poleg teh pa še kaznivo dejanje 
poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja iz 209. člena KZ-1 ter kaznivo dejanje 
organiziranje denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo iz 212. člena KZ-1. V zgoraj 
opisanem statističnem pregledu smo opisali kazniva dejanja iz tabel, predpisanih v Pravilniku. 
Te pa ne zajemajo nekaterih kaznivih dejanj iz 24. poglavja. Iz vpisnikov smo pridobili 
podatke tudi za ta kazniva dejanja in jih prišteli k zgoraj predstavljenim ter tako ugotovili, da 
so za gospodarska kazniva dejanja, ki jih zajema predstavljena definicija, vsa državna 
tožilstva v Sloveniji obravnavala v letu 2015 5.481 prejetih ovadb, 4.010 so jih zavrgla, 
vloženih je bilo 1.972 obtožnih aktov in prejetih 901 obsodilnih, 147 oprostilnih in 104 
zavrnilne sodbe. Primerjava z letom prej ni mogoča, ker ni bilo takšnega celovitega prikaza 
tovrstnih kaznivih dejanj. Odstotek zavrženih kazenskih ovadb je 73 %, kar je več kot znaša 
ta odstotek zavrženih ovadb pri vseh obravnavanih kaznivih dejanjih to je 62 %. Glede na 
izpostavljeno problematiko zahtevnosti obravnavanja, velikega pripada zadev za nekatera 
kazniva dejanja kot na primer za kaznivo dejanje poslovne goljufije (zavrženih kar 80 % 
ovadb), ki se že zaradi svojih temeljnih značilnosti pogosto ne končajo z nadaljevanjem 
postopka, je ta odstotek razumljiv. 
 
Za izboljšanje dela na tem področju so bili sprejeti številni ukrepi, ki jim je potrebno slediti v 
prihodnosti. Delo z zadevami gospodarskega kriminala je na tožilstvih organizirano tako, da 
imajo posamezna tožilstva organizirane posebne oddelke za pregon gospodarskega kriminala 
ali na teh zadevah delajo tožilci, ki so specializirani za to področje. Ti oddelki so se tudi 
kadrovsko okrepili. Že nekatere določbe zakona o kazenskem postopku narekujejo hitro delo 
z tovrstnimi zadevami. Prav tako ta zakon ustvarja pogoje za bolj kvalitetno delo z temi 
primeri, saj v določbah o usmerjanju policije in sodelovanju z drugimi organi predstavlja 
osnovo za ustanovitev in delovanje specializiranih preiskovalnih skupin, pri čemer 
podzakonski akt uredba, za dejanja iz izključne pristojnosti SDT RS, določa obvezno 
sodelovanje državnega tožilca in policije pri teh zadevah že v predkazenskem postopku. 
Posebej so tožilci vezani na zakonsko postavljene roke pri uporabi prikritih preiskovalnih 
ukrepov in, ker gre pogosto tudi za uporabo začasnih zavarovanj za odvzem protipravno 
pridobljene premoženjske koristi, so na zakonske roke vezani tudi v tem delu. ZDT-1 deje 
izključno stvarno pristojnost za obravnavanje hujših gospodarskih kaznivih dejanj SDT RS, kar 
predstavlja boljše možnosti za kvalitetno delo na tovrstnih zadevah. Sprejeta je bila Politika 
pregona kaznivih dejanj, ki uvršča gospodarska kazniva dejanja med tista, ki morajo biti 
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prednostno obravnavana. Tudi v prihodnje bodo tožilci sledili vzpostavljeni politiki kazenskega 
pregona. 
 
Državni tožilci se prizadevajo na več področjih obravnavanja gospodarskih kaznivih dejanj 
izboljšati svoje delo. Za dvig strokovnosti in vzpostavitev enotne prakse na državnem nivoju 
deluje Davčna sekcija. Zaradi sodelovanja z drugimi organi pri obravnavi davčnih zatajitev 
vzpostavljena mreža državnih tožilcev na vseh tožilstvih, ki bo delovala tudi v prihodnje. VDT 
RS sproti, vsakih šest mesecev, spremlja delo na področju obravnavanja kazenski ovadb 
zaradi kaznivega dejanja pranja denarja. Povezano je z Uradom za preprečevanje pranja 
denarja RS, to področje pa ocenjuje odbor pri Svetu Evrope MONEYVAL, pri čemer VDT RS 
aktivno sodeluje. Prav tako, zaradi izboljšanja strokovnosti dela, vrhovni tožilci vlagajo 
zahteve za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče. Pričakovati je, da bodo v bližnji 
prihodnosti višja sodišča odločala o več tovrstnih zadevah, vrhovni državni tožilci pa si bodo 
pred vrhovnim sodiščem prizadevali, da bi bila sprejeta sodna praksa s takšnimi stališči, da bi 
bil mogoč kazenski pregon najrazličnejših oblik pranja denarja, zlasti pa tako imenovanega 
avtonomnega pranja, pri katerem ni potrebno, da bi bil znan ali celo procesuiran storilec 
predhodnega kaznivega dejanja.  
 
V to poglavje sodi:  
- 9., 12., 15., 16. skupina kaznivih dejanj v tabeli 44a priloge Pravilnika;  
- naslednja k.d. iz 10 in 11. skupine k.d. tabele 44.a: KZ: 247., 248; KZ-1: 241 in 242; 
- in naslednja k.d. iz 13. in 14. skupine k.d. tabele 44a: KZ: 235., 236., 243., 244., 245.; KZ-
1: 209., 230., 321., 238., 239., 240. 
 

7.2.2 KORUPCIJSKA KRIMINALITETA 

V skupino korupcijskih kaznivih dejanj spadajo: nedovoljeno sprejemanje daril po 241. členu 
KZ-1 (247. člen KZ), nedovoljeno dajanje daril po 242. členu KZ-1 (248. člen KZ), jemanje 
podkupnine po 261. členu KZ-1 (267. člen KZ), dajanje podkupnine po 262. členu KZ-1 (268. 
člen KZ), sprejemanje daril za nezakonito posredovanje po 263. členu KZ-1 (269. člen KZ) in 
dajanje daril za nezakonito posredovanje po 264. členu KZ-1 (269. a člen KZ). Med ta dejanja 
spadajo še kazniva dejanja kršitev proste presoje volivcev iz 151. člena KZ-1 (162. člen KZ) in 
sprejemanje podkupnine pri volitvah iz 159. člena KZ-1 (168. člen KZ). Korupcijska kazniva 
dejanja so se v skladu s sprejeto politiko pregona tudi v letu 2015 prednostno obravnavala.  
 

V primerjavi s prejšnjimi leti je v letu 2015 zaznati upad prejetih ovadb za tovrstna kazniva 
dejanja, temu primerno je upadlo tudi število prejetih sodb, ki pa še vedno ostajajo nad 
nivojem iz let 2010 do 2012. V letu 2015 je tožilstvo prejelo kazenske ovadbe zoper fizične in 
pravne osebe skupno za 148 korupcijskih kaznivih dejanj, kar je 11 dejanj manj kot v letu 
2014, ko so bile podane ovadbe za 159 dejanj. Državni tožilci so v letu 2015 vložili obtožne 
akte zaradi 35 korupcijskih kaznivih dejanj, kar je 21 dejanj manj kot v letu 2014. Sodišča so 
izdala 37 obsodilnih sodb za fizične osebe (v letu 2014 jih je bilo 84) in tri za pravne osebe (v 
letu 2014 prav tako tri). V letu 2015 pa ni bilo niti ene zavrnilne niti ene oprostilne sodbe, kar 
kaže na kvalitetno izdelane obtožne akte s prepričljivo in zadostno dokazno podlago. 
 
Največ ovadb zoper polnoletne storilce je bilo za kazniva dejanja jemanja podkupnine (55) in 
dajanja podkupnine (33) ter nedovoljeno dajanje daril (28). Največ obtožnih aktov zoper 
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polnoletne storilce je bilo vloženih zaradi kaznivega dejanja dajanja podkupnine, in sicer za 9 
kaznivih dejanj. Pri izrečenih sodbah je bilo največ obsodilnih sodb za kaznivi dejanji 
nedovoljenega dajanja daril (16) in dajanja podkupnine (11). Od skupno 250 ovadb v delu je 
bilo 94 zavrženih, prevladoval je razlog neobstoja utemeljenega suma, da je osumljeni storil 
naznanjeno kaznivo dejanje. Iz prejšnjih let so bile prenešene nerešene kazenske ovadbe za 
110 dejanj. 
 
Kot vzrok za nastanek oziroma obstoj tovrstne kriminalitete je v prvi vrsti mogoče navesti 
interes oseb, ki imajo moč odločanja, da si izboljšajo ekonomski status. Takšno pripravljenost 
pa na drugi strani izkoriščajo osebe, ki bodisi zase bodisi za tretjo osebo z dajanjem 
premoženjskih ali nepremoženjskih koristi pridobivajo ugodnosti, do katerih po zakoniti poti 
sploh ne bi prišli ali bi prišli težje. 
 
Na splošno je mogoče pri kazenskih ovadbah za vsa kazniva dejanja opaziti upad novih 
zadev, tudi korupcijska kazniva dejanja niso izjema. Deloma pa bi bilo mogoče upad pripisati 
tudi dejstvu, da so se določene zadeve vendarle že obravnavale in tudi zaključile z obsodilnimi 
sodbami, kar pomeni, da se korupcijska kazniva dejanja uspešno preiskujejo, preganjajo in 
postanejo znana javnosti, ki jih obsoja, ter so zato z vidika udeležencev ocenjena kot bolj 
tvegana.  
 
Korupcijska kazniva dejanja (z izjemo kršitve proste presoje volivcev iz 151. člena KZ-1 in 
sprejemanja podkupnine pri volitvah iz 159. člena KZ-1) skladno s 192. členom ZDT-1 
obravnava SDT RS, ob pogojih iz 198. člena ZDT-1 pa tudi ta kazniva dejanja lahko 
obravnavajo krajevno pristojna okrožna državna tožilstva. Na splošno je število kazenskih 
ovadb za tovrstna dejanja relativno nizko v primerjavi z ostalimi obravnavanimi. Razloge gre 
iskati predvsem v naravi dejanj, saj so večinoma znana le ožjemu krogu oziroma neposrednim 
udeležencem, ki imajo od tega korist, zato tudi ni interesa po prijavi. Dalje se neposredni 
udeleženci sami težko odločajo za podajo ovadbe, saj se bojijo, da bodo tudi sami preganjani. 
Končno pa ima težave z odkrivanjem teh dejanj tudi policija, saj so na zunaj težko zaznavna. 
Velikokrat je podlaga za začetek policijskih aktivnosti v smeri odkrivanja kaznivega dejanja in 
zbiranja dokazov anonimna ovadba. To vsekakor je dodatna ovira, saj dejstev ni mogoče 
preveriti neposredno pri prijavitelju, ki razpolaga z bolj ali manj relevantnimi podatki. 
Posledica težavnega zbiranja dokazov je zato tudi razmeroma visoko število prenesenih 
nerešenih kazenskih ovadb, ki so še vedno v postopku dopolnitev. Zaradi samega načina 
izvršitve je močno oteženo tudi dokazovanje teh dejanj. Kot najbolj učinkovit dokaz v 
kazenskem postopku se še vedno izkazujejo izsledki prikritih preiskovalnih ukrepov, prav tako 
pa tudi podatki, ki jih posreduje neposredni udeleženec, ki prizna krivdo in po pravnomočnosti 
obsodbe priča proti drugim udeležencem.  
 

V to poglavje sodi 10. in 11. skupina k.d. tabele 44.a priloge Pravilnika. 

7.2.3 ORGANIZIRANA KRIMINALITETA 

Področje organiziranega kriminala obsega kazniva dejanja: terorizma po šestem odstavku 
108. člena KZ-1, financiranja terorizma po tretjem odstavku 388.a člena KZ in tretjem 
odstavku 109. člena KZ-1, trgovine z ljudmi po tretjem odstavku 387.a člena KZ in tretjim 
odstavkom 113. člena KZ-1, umora in poskusa umora po 4. točki drugega odstavka 127. 
člena KZ in tretjem odstavku 113. člena KZ-1, zlorabe prostitucije po drugem odstavku 185. 
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člena KZ in drugem odstavku 175. člena KZ-1 in tretjem odstavku člena 175 KZ-1B, 
prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva po četrtem odstavku 
187. člena KZ in četrtem odstavku 176. člena KZ-1, kazniva dejanja povezana z drogo in 
nedovoljenimi snovmi v športu po drugem odstavku 196. člena KZ in tretjem odstavku 186. 
člena KZ-1, tatvine po tretjem odstavku 205. člena KZ-1, ropa po tretjem odstavku 206. člena 
KZ-1, goljufije po četrtem odstavku 211. člena KZ-1, izsiljevanja po četrtem odstavku 213. 
člena KZ-1, prikrivanja po petem odstavku 221. člena KZ in petem odstavku 217. člena KZ-1, 
pranja denarja po četrtem odstavku 252. člena KZ in četrtem odstavku 245. člena KZ-1, 
davčne zatajitve po petem odstavku 249. člena KZ-1 in četrtem odstavku 249. člena KZ-1B, 
tihotapstva po četrtem odstavku 250. člena KZ-1, hudodelskega združevanja po 297. členu KZ 
in 294. členu KZ-1, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov po drugem 
odstavku 310. člena KZ in drugem odstavku 307. člena KZ-1, prepovedanega prehajanja meje 
ali ozemlja države po petem odstavku 311. člena KZ in petem odstavku 308. člena KZ-1 in 
šestem odstavku 308. člena KZ-1B, obremenjevanja in uničevanja okolja po šestem odstavku 
332. člena KZ-1 in petem odstavku 322. člena KZ-1B, protipravnega ravnanja z jedrskimi ali 
drugimi nevarnimi radioaktivnimi snovmi po tretjem odstavku 334. člena KZ-1 in osmem 
odstavku 334. člena KZ-1B, protipravne pridobitve ali uporabe radioaktivnih ali drugih 
nevarnih snovi po šestem odstavku 335. člena KZ-1 in kaznivo dejanje nezakonitega ravnanja 
z zaščitenimi živalmi in rastlinami po drugem odstavku 344. člena KZ-1B. 
 
V letu 2015 so okrožna državna tožilstva in SDT RS v sklopu organizirane kriminalitete 
obravnavala kazniva dejanja trgovine z ljudmi, zlorabe prostitucije, kazniva dejanja povezana 
z drogo in nedovoljenimi snovmi v športu, velike tatvine, ropa, goljufije, pranja denarja, 
davčne zatajitve, tihotapstva, hudodelskega združevanja, nedovoljene proizvodnje in prometa 
orožja ali eksplozivov, prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države in nezakonito 
ravnanje z zaščitenimi živalmi in rastlinami. V letu 2015 v okviru organizirane kriminalitete 
državna tožilstva niso obravnavala kaznivih dejanj terorizma, financiranja terorizma, umora, 
pridelovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, izsiljevanja, 
prikrivanja, obremenjevanja in uničevanja okolja, protipravnega ravnanja z jedrskimi ali 
drugimi nevarnimi radioaktivnimi snovmi in kazniva dejanja protipravne pridobitve ali uporabe 
radioaktivnih in drugih nevarnih snovi. Primerjava z letom 2014 pri polnoletnih storilcih 
kaznivih dejanj na področju organizirane kriminalitete pokaže, da so državna tožilstva 
obravnavala enaka kazniva dejanja z izjemo, da so v letu 2014 obravnavali dve kaznivi dejanji 
prikrivanja, v letu 2015 pa tega kaznivega dejanja niso obravnavali. 
 
V letu poročanja so državna tožilstva obravnavala mladoletne storilce kaznivih dejanj zlorabe 
prostitucije, prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva, kaznivo 
dejanje velike tatvine in prikrivanja za razliko od leta 2014, ko so obravnavali le kaznivo 
dejanje prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva in velike 
tatvine.  
 
V letu 2015 so tožilstva obravnavala pravne osebe kot storilce kaznivih dejanj s področja 
organiziranega kriminala pri kaznivih dejanjih trgovine z ljudmi, zlorabe prostitucije, goljufije, 
pranja denarja, hudodelskega združevanja in prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja 
države. Leto prej so obravnavali enaka kazniva dejanja pravnih oseb. 
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Državna tožilstva so v letu 2015 zoper polnoletne storilce prejela 20 kazenskih ovadb zaradi 
trgovine z ljudmi (v letu 2014 dve) in so skupaj s nerešenimi ovadbami iz prejšnjega obdobja 
obravnavali 23 ovadb (v letu 2014 tri). Zavrgli so pet kazenskih ovadb in vložili 18 zahtev za 
preiskavo ter 61 obtožnih aktov (v letu 2014 pet). Izrečena je bila ena obsodilna sodba, v 49 
zadevah še ni izrečena prvostopna sodba (v letu 2014 v petih). Podatki kažejo na trend 
bistvenega (kar 10-kratnega) povečanja trgovine z ljudmi. 
 
V letu 2015 so tožilstva prejela dve kazenski ovadbi (v letu 2014 enako) zaradi zlorabe 
prostitucije in s šestimi ovadbami iz prejšnjega obdobja obravnavali skupaj osem zadev (v 
letu 2014 šest). Vložili so pet zahtev za preiskavo in šest obtožnih aktov po preiskavi (v letu 
2014 devet). Izrečena je bila ena obsodilna sodba, 22 zadev pa še čaka na izrek prvostopne 
sodbe.  
 
Zoper polnoletne storilce je bilo v letu 2015 zaradi kaznivih dejanj povezanih z drogo in 
nedovoljenimi snovmi v športu vloženih 81 kazenskih ovadb (116 v letu 2014). Skupaj s 58 
ovadbami iz prejšnjega obdobja so državna tožilstva reševala 139 ovadb (enako v letu 2014). 
Tožilci so 17 kazenskih ovadb zavrgli, vložili so 71 zahtev za preiskavo (70 v letu 2014), 
odstopili od pregona v 5 zadevah (v letu 2014 štiri), vložili 67 obtožnih aktov (65 v letu 2014). 
Sodišča so izrekla 39 obsodilnih sodb (67 v letu 2014). Vloženih je bilo osem pritožb, od 
katerih je bilo ugodeno trem pritožbam, pet pritožb pa je bilo zavrnjenih. 221 zadev ni 
rešenih in čaka na izrek prvostopenjske sodbe (196 v letu 2014). Število prejetih ovadb je v 
primerjavi s prejšnjim letom vpadlo za približno 30 % vendar so tožilstva skupaj s ovadbami 
prenesenimi iz prejšnjega leta v letu 2015 obravnavala enako število zadev kot leto prej. 
 
Število kaznivih dejanj velike tatvine zoper polnoletne storilce se je v letu 2015 več kot 
podvojilo. V letu 2015 so tožilstva prejela 70 kazenskih ovadb (33 v letu 2014). Skupaj z 22 
prenesenimi nerešenimi ovadbami iz prejšnjih let so reševala 92 zadev (60 v letu 2014). 
Tožilstva so zavrgla 19 kazenskih ovadb in vložila tri obtožne predloge, 16 neposrednih 
obtožnic( v letu 2014 devet), 33 zahtev za preiskavo (30 v letu 2014) in 12 obtožnih aktov po 
preiskavi ( 41 v letu 2014). Po končani preiskavi so v šestih primerih odstopili od nadaljnjega 
pregona (v letu 2014 v štirih). Sodišča so izrekla 39 obsodilnih sodb(67 v letu 2014), in dve 
zavrnilni sodbi (v letu 2014 eno). Vloženo je bilo osem pritožb državnega tožilca (15 v letu 
2014), od katerih je bilo petim ugodeno (v letu 2014 prav tako petim), tri pritožbe so 
zavrnjene(v letu 2014 deset). Na izrek prvostopne sodbe čaka še 49 zadev (54 v letu 2014).  
 
V letu 2015 sta bili prejeti dve kazenski ovadbi zoper polnoletne storilce, zaradi kaznivega 
dejanja ropa in so tožilstva skupaj z eno ovadbo preneseno iz leta 2014 reševala tri kazenske 
ovadbe. Dve ovadbi sta bili zavrženi, ena zadeva čaka na izrek prvostopenjske sodbe.  
 
V obdobju poročanja so državni tožilci prejeli tri kazenske ovadbe zoper polnoletne storilce, 
zaradi goljufije in so, skupaj s 23 ovadbami iz prejšnjega obdobja, reševali 26 zadev (45 v 
letu 2014). Zavrgli so štiri kazenske ovadbe (12 v letu 2014) in vložili eno zahtevo za 
preiskavo(v letu 2014 devet). Sodišče je izreklo dve obsodilni sodbi, šest zadev še čaka na 
odločitev prvostopnega sodišča (v letu 2014 osem).  
 
V letu 2015 se je število prejetih ovadb zoper polnoletne storilce zaradi pranja denarja v 
primerjavi z letom 2014 povečalo za 5-krat. V letu 2015 so tožilstva prejela 16 kazenskih 
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ovadb (v letu 2014 tri). Skupaj z dvema ovadbama iz prejšnjih let so tožilstva v 
obravnavanem obdobju reševala 18 kazenskih ovadb (v letu 2014 sedem). Tri ovadbe so bile 
zavržene. Sodišče je izreklo dve oprostilni sodbi, osem zadev pa čaka na izrek prvostopenjske 
sodbe. 
 
V letu poročanja državna tožilstva niso prejela nobene kazenske ovadbe zoper polnoletne 
storilce zaradi davčne zatajitve (v letu 2014 štiri), pač pa so v tem letu reševala pet kazenskih 
ovadb prenešenih iz prejšnjega obdobja. Vložene so bile štiri zahteve za preiskavo.  
 
V letu 2015 državna tožilstva niso prejela ovadb zaradi kaznivega dejanja tihotapstva. Pri 
reševanju ovadb iz prejšnjega obdobja je bilo ustavljenih pet postopkov zoper polnoletne 
storilce(v letu 2014 deset), vloženih je bilo 23 obtožnih aktov po preiskavi.  
 
V letu 2015 se je število prejetih ovadb zaradi hudodelskega združevanja zoper polnoletne 
storilce povečalo za 2,6-krat. Tožilstva so prejela 37 kazenskih ovadb (14 v letu 2014) in 
skupaj s 40 ovadbami iz prejšnjih obdobij reševala 77 kazenskih ovadb (46 v letu 2014). 
Zavrženih je bilo 43 ovadb, vloženih je bilo šest zahtev za preiskavo. V dveh primerih je po 
končani preiskavi prišlo do ustavitve postopka, v devetih primerih pa je bil vložen obtožni akt 
po preiskavi. Sodišča so izrekla šest obsodilnih sodb, državna tožilstva so vložila štiri pritožbe, 
od katerih je trem pritožbam ugodeno, eni pritožbi pa ne. Na izrek prvostopne sodbe, zaradi 
hudodelskega združevanja čaka še sedem zadev. Pri kaznivih dejanjih hudodelskega 
združevanja je bil zoper polnoletne storilce v treh zadevah odrejen pripor.  
 
Zoper polnoletne storilce je v letu 2015 bilo prejetih pet kazenskih ovadb zaradi nedovoljene 
proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov (13 v letu 2014) in so tožilstva skupaj z eno 
ovadbo iz prejšnjega obdobja obravnavala šest kazenskih ovadb. Ena kazenska ovadba je bila 
zavržena, vložena je ena neposredna obtožnica, prišlo je do ustavitve v dveh zadevah, v štirih 
zadevah je vložen obtožni akt po preiskavi. Sodišča so izrekla tri obsodilne sodbe (13 v letu 
2014) in eno zavrnilno sodbo, v štirih zadevah pa sodba še ni izrečena.  
 
Zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so državna tožilstva v letu 
poročanja prejela 62 kazenskih ovadb zoper polnoletne storilce (46 v letu 2014) in skupaj s 
34 ovadbami iz prejšnjega obdobja obravnavali skupno 96 kazenskih ovadb. 19 ovadb je bilo 
zavrženih (12 v letu 2014), vložena ena neposredna obtožnica (13 v letu 2014), vloženih je 
26 zahtev za preiskavo (v letu 2014 sedem), po končani preiskavi so bili ustavljeni štirje 
postopki, vloženih je bilo 36 obtožnih aktov po preiskavi (v letu 2014 sedem). Sodišča so 
izrekla 31 obsodilnih sodb (18 v letu 2014) in dve oprostilni sodbi. Tožilstva so vložila dve 
pritožbi, ki jima pritožbeno sodišče ni ugodilo. V 22 zadevah še ni izrečena pravnomočna 
sodba (29 v letu 2014).  
 
V letu poročanja so državna tožilstva prejela 12 kazenskih ovadb zaradi nezakonitega 
ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami, o katerih še ni bilo odločeno. Zaradi teh kaznivih 
dejanj so sodišča v letu 2014 izrekla sedem obsodilnih sodb. 
 
V letu 2015 so državna tožilstva v sklopu organiziranega kriminala obravnavala mladoletne 
storilce zaradi štirih sklopov kaznivih dejanj in sicer: zlorabe prostitucije, prikazovanja, 
izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, velike tatvine in prikrivanja (v letu 
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2014 pa le zaradi prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva in 
velike tatvine).  
 
Zaradi zlorabe prostitucije tožilstva beležijo eno nerešeno kazensko ovadbo iz prejšnjih let. 
 
V letu 2015 je bila zavržena ena kazenska ovadba zaradi prikazovanja, izdelave, posesti in 
posredovanja pornografskega gradiva zoper mladoletnega storilca. 
 
V letu 2015 so tožilstva zoper mladoletnike prejela štiri kazenske ovadbe zaradi velike tatvine 
(12 v letu 2014). Eno kazensko ovadbo so zavrgli, v štirih zadevah so zahtevali uvedbo 
pripravljalnega postopka (11 v letu 2014). Po končani preiskavi je bil en postopek zoper 
mladoletnika ustavljen, podani so bili štirje predlogi za kaznovanje mladoletnika. Sodišče je v 
21 primerih mladoletniku izreklo vzgojni ukrep in v enakem številu zadev sankcijo. Izdalo je 
devet sklepov o ustavitvi postopka. V treh primerih je zoper mladoletnike bil odrejen pripor.  
 
V letu poročanja je bila prejeta ena kazenska ovadba zaradi prikrivanja zoper mladoletnika, ki 
v dobi poročanja ni rešena. 
 
V sklopu organiziranega kriminala so tožilstva v letu 2015 obravnavala kazenske ovadbe 
zoper pravne osebe zaradi trgovine z ljudmi, zlorabe prostitucije, goljufije, pranja denarja, 
hudodelskega združevanja in prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države (enako v 
letu 2014).  
 
Tožilstva so v letu poročanja zoper pravne osebe prejela eno kazensko ovadbo zaradi pranja 
denarja, eno zaradi hudodelskega združevanja (18 v letu 2014). in 14 ovadb zaradi 
prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države (v letu 2014 tri). 
 
Zaradi pranja denarja je bila prejeta ena ovadba zoper pravno osebo in so tožilstva skupaj z 
eno ovadbo iz prejšnjih let obravnavala dve kazenski ovadbi, od katerih so eno zavrgli. 
 
Zaradi hudodelskega združevanja so tožilci v letu 2015 obravnavali skupaj s prenesenimi 
zadevami iz prejšnjih let 20 ovadb, od katerih so bile tri ovadbe zavržene. 
 
Zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi v letu 2015 ni bilo novih kazenskih ovadb. Vložen 
je bil en obtožni akt zoper pravno osebo, zoper dve pravni osebi sodišče še ni izreklo 
prvostopenjsko sodbo.  
 
Zaradi zlorabe prostitucije je v letu 2015 bil vložen obtožni akt po preiskavi zoper eno pravno 
osebo, zoper dve pravni osebi pa prvostopenjska sodba še ni izrečena. 
 
Zaradi kaznivega dejanja goljufije so bile tri kazenske ovadbe zoper pravne osebe prenesene 
iz prejšnjih let.  
 
Primerjava prejetih kazenskih ovadb s področja organiziranega kriminala pokaže, da je bilo v 
letu 2015 prejetih skupno 331 kazenskih ovadb (od tega 310 zoper polnoletne storilce, pet 
kazenskih ovadb proti mladoletnikom in 16 kazenskih ovadb zoper pravne osebe), v letu 2014 
pa je bilo prejetih skupno 265 kazenskih ovadb (od tega 250 zoper polnoletne storilce, 12 
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kazenskih ovadb proti mladoletnikom in 3 kazenske ovadbe zoper pravne osebe). Iz teh 
podatkov je razvidno, da se je število prejetih kazenskih ovadb v letu 2015 v primerjavi z 
letom 2014 povečalo za 25 %. Pri tem je treba upoštevati, da so tožilstva v letu 2015 poleg 
prejetih ovadb v letu poročanja reševala še nerešene prenesene ovadbe iz prejšnjega 
obdobja ( 217) tako, da so skupno v letu 2015 obravnavala 527 ovadb. V letu 2014 je skupno 
število obravnavanih zadev znašalo 401. Primerjalno je tudi število obravnavanih zadev v letu 
2015 v enakem porastu glede na leto 2014.  
 
V to poglavje sodijo vsa kazniva dejanja, ki so navedena v tabeli 44.b. 
 

7.2.4 KAZNIVA DEJANJA ZOPER OKOLJE IN PROSTOR 

V leti 2015 so državna tožilstva prve stopnje prejela ovadbe zoper 99 fizičnih in osem pravnih 
oseb zaradi kaznivih dejanj zoper okolje in prostor. V letu pred tem so bile vložene ovadbe 
zoper 75 fizičnih oseb in sedem pravnih oseb, V letu 2013 pa ovadbe zoper 131 fizičnih in 
šest pravnih oseb. Ocenjujemo, da na podlagi tega nihanja (v letu 2013 ovadb zoper skupno 
137 oseb, v letu 2014 zoper skupno 82 oseb in v letu 2015 zoper skupno 107 oseb) ni 
mogoče sklepati, da gre za določen trend, saj nihanje omenjenih treh let kaže, da je po 
določenem upadu števila ovadb v letu 2015 ponovno prišlo do povečanja tega števila.  
 
Pregled posameznih kaznivih dejanj iz 32. poglavja KZ-1 zoper okolje in prostor in naravne 
dobrine v primerjavi med letoma 2014 in 2015 ne kaže večji odstopanj. Največ ovadb so 
tožilstva v letu 2015 prejela zaradi kaznivega dejanja mučenja živali po 341. členu KZ-1 in 
sicer zoper 30 oseb. Prav tako je bilo število ovadb za to dejanje na prvem mestu tudi v letu 
2014, le da je šlo takrat za ovadbe zoper 26 oseb za to kaznivo dejanje. Podobno velja za 
nekatera druga kazniva dejanja iz tega poglavja, glede katerih so državna tožilstva prejela 
največ ovadb. Za kaznivo dejanje obremenjevanja in uničenja okolja je bilo vloženih ovadb 
zoper 13 oseb, kar je nekoliko manj od leta 2014, ko so tožilstva prejela ovadbe zoper 19 
oseb za to dejanje. Enako je ostalo število ovadenih oseb za kaznivo dejanje protipravnega 
zavzetja nepremičnine po 338. členu KZ-1 (ovadbe zoper 12 oseb). Omeniti velja še kaznivo 
dejanje nezakonitega lova po 342. členu KZ-1, glede katerega so bile podane ovadbe zoper 
12 oseb (v letu 2014 zoper devet oseb) in nezakonito ravnanje z zaščitenimi živalmi in 
rastlinami po 344. členu KZ-1, glede katerih so bile vložene ovadbe zoper 15 oseb, kar 
odstopa od podatka za leto 2014, ko so bile za to dejanje vložene ovadbe le zoper štiri osebe. 
 
Tudi delo državnih tožilcev na tem področje je primerljivo in sorazmerno s številom prejetih 
zadev v posameznem obdobju. Tako so bili v letu 2015 vloženi obtožni akti zoper 32 oseb (v 
letu 2014 zoper 44 oseb), zavržene ovadbe zoper 89 oseb (v letu 2014 zoper 58 oseb). 
Obsojenih pa je bilo 31 oseb (v letu 2014 pa 14 oseb).  
 
V to poglavje sodi 17. in 18. skupina kaznivih dejanj v tabeli 44.a priloge Pravilnika. 
 

7.2.5 HUDA NASILNA KAZNIVA DEJANJA 

Področje hudih nasilnih dejanj obsega uboj po 115. členu KZ-1, umor po 116. členu KZ-1 in 
uboj na mah po116. členu KZ-1, rope po 206. členu KZ-1, izsiljevanja po 213. členu KZ-1, 
samovolje po četrtem odstavku 310. člena KZ-1 in poskuse teh dejanj. 
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V letu 2015 so državna tožilstva prejela ovadbe zoper 29 oseb zaradi kaznivega dejanja 
umorov oziroma uboja in zoper 15 oseb zaradi poskusa tega kaznivega dejanja. Leto pred 
tem je bilo za kaznivo dejanje umora ovadenih 28 oseb, za poskus tega dejanja pa 15 oseb. V 
letu 2013 je bilo za dokončano dejanje ovadeno 26 oseb, 27 oseb pa za poskus. To kaže, da 
pri teh kaznivih dejanjih ni večjih nihanj ali sprememb in da je število teh dejanj iz leta v leto 
podobno. Zoper 39 oseb so državni tožilci vložili zahtevo za preiskavo (v letu 2014 zoper 38 
oseb). Zoper 38 oseb so po opravljeni sodni preiskavi vložili obtožnico (v letu 2014 pa prav 
tako zoper 38 oseb). Sodišča so zoper 27 oseb izrekla obsodilne sodbe (v letu 2014 zoper 35 
oseb), oprostilne sodbe pa so bile izdane trem osebam (v letu 2014 eni osebi). V letu 2015 je 
bil zoper 42 oseb odrejen pripor. Ti podatki kažejo, da je število teh kaznivih dejanj skozi leta 
podobno, kar velja tudi za odločitve, ki jih ob tem sprejemajo tožilci. Zoper 42 oseb, 
utemeljeno osumljenih, da so storili ta dejanja, je bil v letu 2015 odrejen pripor. V tem letu so 
sodišča izrekla obsodilne sodbe 27 osebam za poskuse in dokončana kazniva dejanja umorov 
oziroma ubojev,v primerjavi z letom 2014, ko je bilo izrečenih 35 obsodilnih sodb. 
 
Pri kaznivih dejanjih ropov in poskusih teh kaznivih dejanj primerjava med letoma 2015 in 
2014 v povezavi s podatki za leto 2013 pokaže, da se je v preteklem letu število ovadb zoper 
polnoletne storilce teh kaznivih dejanj nekoliko zmanjšalo. Ocenjujemo pa, da zgolj na 
podlagi teh odstopanj še ni mogoče govoriti o trendu zmanjševanja števila teh dejanj. Tako je 
bilo v letu 2015 prejetih ovadb zoper 101 storilca (zoper 94 za dokončano kaznivo dejanje in 
zoper sedem za poskušeno), v letu 2014 zoper 154 storilce (zoper 141 storilcev za dokončano 
dejanje, zoper 13 pa za poskus tega dejanja) ter v letu 2013 zoper 144 storilcev (zoper 123 
zaradi dokončanega dejanja, zoper 21 pa zaradi poskusa). Iz teh podatkov je razvidno, da je 
v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 prišlo do manjšega povečanja števila ovadenih 
storilcev, ki pa je precej manjše, kot je upad števila ovadb v letu 2015 v primerjavi z letom 
2014. Iz poročil državnih tožilstev prve stopnje ni razvidno, da bi bili ugotovljeni kakšni 
konkretni razlogi za navedene spremembe v številu prejetih ovadb. Tudi odločitve o zavrženju 
kazenskih ovadb in o vloženih obtožnih aktih po opravljeni sodni preiskavi ustrezajo podatkom 
o prejetih ovadbah v posameznem od navedenih treh let. Tako je bilo v letu 2014, ko je bilo 
za ta dejanja vloženih največ ovadb, sprejetih tudi največ odločitev za vložitev obtožnega 
akta. V tem letu so bile namreč vložene obtožnice zoper 137 oseb (zoper 129 zaradi 
dokončanega kaznivega dejanja, zoper osem pa zaradi poskusa kaznivega dejanja ropa). V 
letu 2013 so bile vložene obtožnice zoper 117 oseb( zoper 90 zaradi dokončanega in zoper 27 
zaradi poskusa kaznivega dejanja). V letu 2015 pa je bilo vloženih 108 obtožnih aktov (zoper 
99 storilcev zaradi dokončanega kaznivega dejanja in zoper devet zaradi poskusa). Zniževalo 
se je tudi število odločitev za zavrženje kazenske ovadbe : od leta 2013, ko je bilo 24 (19 in 
pet) odločitev za zavrženje, preko leta 2014 z 18 (17 in ena) zavrženji do leta 2015, ko je bilo 
zavrženj 16 ((12 in štiri). Zoper 22 oseb je bil v letu 2015 odrejen pripor. Izrečene so bile 
obsodilne sodbe 113 osebam ( v letu 2014 je bilo obsojenih 164 oseb) ter oprostilne sodbe 
osmim osebam ( v letu 2014 pa sedmim osebam). 
 
Manjše nihanje pri številu ovadenih storilcev za kazniva dejanja izsiljevanja in poskuse teh 
dejanj v zadnjih treh letih kaže, da ostaja trend nespremenjen, saj so tožilstva v letu 2013 
prejela kazenske ovadbe zoper 284 oseb (230 primerov dokončanih dejanj in 54 poskusov), v 
letu 2014 zoper 258 oseb (220 in 38) in v letu 2015 zoper 263 oseb (206 in 57). Število 
odločitev za zavrženje kazenske ovadbe pri teh dejanjih je višje, kot je to v primeru ropov in 
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umorov. Tako je bilo v letu 2015 zavrženih kazenskih vadb zoper 167 oseb (v letu 2014 zoper 
108 oseb in v letu 2013 zoper 95 oseb). Glede na znake kaznivega dejanja izsiljevanja, ko 
lahko večkrat kot v primerih umorov in ropov pride do napačne ocene o tem, ali so z 
določenim ravnanjem izpolnjeni vsi znaki kaznivega dejanja, je primerjalno višje število 
odločitev za zavrženje kazenske ovadbe tudi logično. Državni tožilci so v letu 2015 vložili 
obtožne akte (obtožne predloge, neposredne obtožnice in obtožnice po opravljeni sodni 
preiskavi) zoper 109 oseb ( v letu 2014 zoper 172 oseb in v letu 2013 zoper 100 oseb). V letu 
2015 je bil zoper 16 oseb, ki so bile utemeljeno osumljene tega kaznivega dejanja, odrejen 
pripor. Izrečene so bile obsodilne sodbe 123 osebam ( v letu 2014 je bilo obsojenih 129 oseb) 
ter oprostilne sodbe sedmim osebam ( v letu 2014 pa 18 osebam). 
 
V to poglavje sodi 1., 2.,3., in 4. skupina kaznivih dejanj iz tabele 44.a priloge Pravilnika ter 
naslednja kazniva dejanja: KZ: 134/II. in 135/II; KZ-1: 123/II in 124/II. 
 

7.2.6 KAZNIVA DEJANJA PRI KATERIH SO ŽRTVE OTROCI IN 
MLADOLETNIKI 

Okrožna državna tožilstva so v letu 2015 prejela kazenske ovadbe zoper 1.254 oseb zaradi 
kaznivih dejanj, storjenih na škodo otrok – oseb mlajših od 18 let. Statistično so spremljana 
naslednja kazniva dejanja: 
 
- spolni napad na osebo mlajšo od 15 let po 183. členu KZ in po 173. členu KZ-1, 
- kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja po drugem odstavku 184. člena KZ in po 

drugem odstavku 174. člena KZ-1, 
- odvzem mladoletne osebe po 200. členu KZ in 190. členu KZ-1,  
- nasilje v družini po 191. členu KZ-1, 
- zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje po 201. členu KZ in zanemarjanje 

otroka in surovo ravnanje po 192. členu KZ-1, 
- neplačevanje preživnine po 203. členu KZ in 194. členu KZ-1, 
- prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva po 187. členu KZ 

in 176. členu KZ-1 ter detomor po 119. členu KZ-1. 
 
Na škodo otrok so bila v letu poročanja storjena tudi druga kazniva dejanja, pri katerih pa 
otrok kot oškodovanec ni bil izrecni predmet kazenskopravnega varstva (npr. kazniva dejanja 
zoper varnost javnega prometa).  
 
V letu poročanja se je nadaljeval trend upada števila ovadenih oseb zaradi kaznivih dejanj 
storjenih na škodo otrok in sicer je bilo ovadenih 161 oseb manj kot v letu 2014 in 653 manj 
kot v letu 2013. Skupaj z nerešenimi kazenskimi ovadbami zoper 636 oseb iz leta 2014 so 
tožilci tako odločali o kazenskih ovadbah zoper 1890 oseb. Storilci so praviloma polnoletni 
moški, ki so v sorodstvenem razmerju z oškodovanci. Enako kot v prejšnjih letih je tudi v letu 
2015 največ oškodovanih otrok ženskega spola v starosti od 10 do 15 let, le pri kaznivem 
dejanju neplačevanja preživnine in odvzema mladoletne osebe so oškodovanci tudi mlajši.  
 
Narava kaznivih dejanj, pogosto narekovana z dinamiko družinskih odnosov ter pogojena s 
socialnim okoljem je razlog, da se izvršitvene oblike kaznivih dejanj na škodo otrok z leti ne 
spreminjajo. Prisotna so v vseh socialnih okoljih, prežeta z občutkom fizične, čustvene in 
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nenazadnje ekonomske moči storilca nad otrokom žrtvijo oziroma odraslim, ki mu je otrok 
zaupan v varstvo, nego in vzgojo, na kar kaže tudi podatek, da je tudi v letu 2015 tako kot v 
letu 2014 bilo ovadenih zaradi tovrstnega kaznivega dejanja devet oseb – policistov, pri 
katerih bi bilo glede na naravo njihovega dela – skrbi za varnost ljudi, predvsem ranljivih 
skupin, pričakovati ničelno toleranco do nasilja.  
 
Otroci so najpogosteje žrtev kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega 
ravnanja, storilci pa so tako očetje kot matere, nasilje je praviloma stopnjevano, od 
psihičnega preko verbalnega in slednjič zelo grobega fizičnega. Tudi pri tem dejanju je 
dokazovanje povezano s pričanjem otrok, njihovemu razumevanju pravne dobrote po 236. 
členu ZKP in odločanju otroka, kaj bi za njega pričanje pomenilo. Po eni strani se otrok glede 
na svojo duševno razvitost še ni sposoben samostojno odločiti o svojih koristih, po drugi 
strani prav odločanje o pravni dobroti od njega terja, da se mora odločiti tako, da bo za njega 
najbolje in praviloma se odloči pod pritiski storilca, na katerega je čustveno navezan, tako da 
je za storilca najbolje.  
 
Tu velja opozoriti, da ob deklaratorno sprejeti ničelni toleranci do nasilja zakonska dikcija 
kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje po drugem odstavku 
192. člena KZ-1 izrecno določa, da stori to kaznivo dejanje starš, skrbnik, rejnik ali druga 
oseba, ki hudo krši svoje dolžnosti in je tako vsebina pojma »hudo« v celoti prepuščena 
subjektivni oceni odločujočih.  
 
Število ovadenih za. kaznivo dejanje neplačevanja preživnine je ostalo v okvirjih prejšnjih let, 
pogosteje pa se potrjuje zagovor storilca, da se plačilu preživnine ne izogiba temveč, da je pri 
njem podana objektivna nezmožnost plačila.  
 
Kazenske ovadbe za kaznivo dejanje odvzema mladoletne osebe, tako kot v prejšnjih letih 
tudi v letu poročanja vsebujejo praviloma očitke o podaljšanih stikih mimo dogovora z drugim 
roditeljem, kakor tudi neupoštevanje vsebine sklenjenih dogovorov o terminih za stike. 
Ovadena sta bodisi oče bodisi mati, pri tem oče pogosteje, razlog za podajo kazenske ovadbe 
so pogosto nerazrešena vprašanja njunega partnerskega odnosa oziroma njunih 
premoženjskih razmerij ter se zato nista zmožna dogovoriti niti o obstoju objektivnih 
okoliščin, zaradi katerih stik ne bi bil možen npr. bolezni otroka. Pri zlonamernem 
onemogočanju stikov storilci praviloma na otroka izvajajo psihični pritisk, povezan z 
manipulacijami in izsiljevanji. 
 
Tudi v letu 2015 so se državni tožilci srečali z izjemno težavnostjo dokazovanja ter s tem 
povezano sekundarno viktimizacijo otroka pri kaznivem dejanju spolnega napada na osebo 
mlajšo od petnajst let, zato kot je kot dobro prakso oceniti na posameznih sodiščih 
uveljavljeno prakso, da se na predlog in v soglasju z državnimi tožilci zaslišanje otroka – 
oškodovanca opravi le v fazi preiskave s pomočjo avdio-vizualne tehnike, predvajanje takega 
zaslišanja v dokazne namene pa je prepričljivejše in ima tudi večjo dokazno vrednost. Storilci 
tega kaznivega dejanja so bili vsi moški, v vseh starostnih obdobjih, najpogosteje otrokovi 
bližnji sorodniki, partnerji, oziroma prijatelji roditeljev ter bližnji znanci. Storilci tega kaznivega 
dejanja so praviloma pred njegovim razkritjem že bili obravnavani za kazniva dejanja z 
elementi nasilja, ali pa je to razkrito sočasno. 
 



117 

 

Kazenske ovadbe zaradi kaznivega dejanja prikazovanja izdelave posesti in posredovanja 
pornografskega gradiva so v letu 2015 bile podane samo zoper moške storilce. Izvršitvene 
oblike tega kaznivega dejanja so mnogoštevilne, praviloma jih storilec izvršuje skozi daljše 
obdobje. Tako je bila leta 2015, po več letih izvrševanja kaznivih dejanj, podana kazenska 
ovadbe ter vložena obtožba zoper dve osebi zaradi storitve štirih kaznivih dejanj spolnega 
napada na osebo mlajšo od petnajst let, ter štirih kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, 
posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Obsežnost delovanja obeh storilcev, 
vztrajnost, intenziteta in zavržnost dejanj se je odrazila tudi pri izbiri in določitvi kazni. 
Sodišče je sledilo predloga državnega tožilca in po sprejetju sporazuma in priznanja krivde 
obtoženima izreklo 23 let zapora oziroma štiri leta in štiri mesece zapora.  
 
Državni tožilci opozarjajo na težave pri odkrivanju tega kaznivega dejanja, saj je pridobivanje 
dokazov povezano z obstojem utemeljenega suma, ki pogoj za izdajo odredbe za hišno 
preiskavo oziroma preiskavo elektronskih naprav. 
 
Statistični podatek o številu zavrženih kazenskih ovadb zoper storilce kaznivih dejanj iz sklopa 
kaznivih dejanj na škodo otrok in sicer 961 ovadenih oseb je moč razložiti z naravo teh dejanj 
(izjema sta kaznivi dejanji zoper spolno nedotakljivost in prikazovanje, izdelava ter posest, 
posredovanje pornografskega gradiva), ko državni tožilci zadeve zaključujejo z odvračanjem 
kazenskega pregona. Uspešno zaključen postopek odvrnitve kazenskega pregona in 
posledično zavrženje kazenske ovadbe lahko štejemo kot pozitiven prispevek k zasledovanju 
največje otrokove koristi. 
 
Kaznovalna politika še vedno ostaja naklonjena izrekanju pogojnih obsodb, s primernim 
nadaljnjim pogojem, zaporne kazni pa razen za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost 
otrok državni tožilci predlagajo in sodišča izrekajo storilcem kaznivih dejanj z elementi 
intenzivnega nasilja ter specialnim povratnikom.  
 
V to poglavje sodi sedma skupina kaznivih dejanj iz tabele 44.a priloge Pravilnika ter KZ: 
184., 200., 203 in 187, KZ-1 174, 190, 194, 176. 

7.2.7 KAZNIVA DEJANJA Z ZELO HUDIMI POSLEDICAMI 

O delu tožilstva se za področje kaznivih dejanj z zelo hudimi posledicami prvič poroča za leto 
2015, zato ni mogoče izdelati primerjav s prejšnjimi leti. V to poglavje sodijo kazniva dejanja, 
pri katerih so opredeljene posledice hujše, kot jih določajo kvalificirane oblike kaznivih dejanj 
– kot taka niso posebej zakonsko opredeljena, zato informacijski sistem ne predvideva 
posebnega vpisa takšnih podatkov. Iz istega razloga zato poročilo temelji na opisih 
posameznih zadev, o katerih poročajo tožilstva. 
 
Kot kazniva dejanja, ki sodijo v to poglavje, so opredeljena kazniva dejanja, pri katerih je kot 
posledica nastala smrt več kot ene osebe (umor, uboj, prometne, delovne nesreče), je bila 
zasežena velika količina prepovedane droge (najmanj deset kg trde droge, 50 kg marihuane) 
ali velika količina orožja in razstreliva, je bilo 500.000 evrov povzročene škode ali pridobljene 
koristi, pri kaznivih dejanjih temeljnih pravic delavcev in zaposlovanja na črno oškodovanih 50 
ali več delavcev in 20 ali več žrtev pri kaznivih dejanjih spravljanja v suženjsko razmerje in pri 
kaznivih dejanjih trgovine z ljudmi. 
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 V letu poročanja so tožilstva obravnavala: 
 

- deset kazenskih zadev pri katerih je kot posledica nastala smrt več kot ene osebe; 
- sedem kazenskih zadev v katerih je bila zasežena velika količina prepovedane droge; 
- eno kazensko zadevo v kateri je bila zasežena velika količina orožja in razstreliva; 
- 55 zadev v katerih je bilo 500.000 evrov povzročene škode ali pridobljene koristi; 
- 19 zadev v katerih je bilo oškodovanih 50 ali več delavcev in 
- 20 zadev v katerih je bilo v vsaki več kot 20 žrtev spravljanja v suženjsko razmerje in 
trgovine z ljudmi. 
 
Iz poročil državnih tožilstev, v ponazoritev zahtevnosti in uspešnosti zaključka zadev, 
navajamo nekaj primerov, ki odstopajo po teži posledic.  
 

ODT v Krškem poroča, da je bila v letu 2015 izrečena sodba dvema moškima za hude oblike 
spolne zlorabe otrok in izdelave, posesti in posedovanja pornografskega gradiva. Glavni 
obdolženec je zlorabljal tri otroke (dve dekleti in fanta) svoje zunajzakonske partnerke, ki so 
bili stari na začetku izvrševanja kaznivih dejanj osem, pet in dobri dve leti. Otroke je zlorabljal 
sam, v zlorabo pa jih je prepustil tudi svojemu prijatelju na njegovem domu. Dejanja so se 
izvrševala dve leti. Na škodo teh otrok je prvo obdolženi izdelal 370 video in foto posnetkov, 
na katerih otroke spolno zlorablja, in jih tudi razpečal drugim osebam znotraj zaprtega kroga 
pedofilov. Ravno tako pa si je pridobil in hranil preko 120.000 foto in video datotek, ki 
prikazujejo več vrst spolnih zlorab neznanih otrok v starosti od nekaj mesecev pa do 15 let. 
Obsojen je bil na podlagi sporazuma o priznanju krivde na 23 let zapora. Drugo obdolženi je 
krivdo priznal na predobravnavnem naroku in bil obsojen na štiri leta in štiri mesece zapora. 
Sodbi sta pravnomočni.  
 
ODT v Kopru je obravnavalo storilca, ki je v tovornem vozilu iz Španije preko Italije v dveh 
potovalnih torbah pripeljal 26 paketov, v katerih je bilo skupno 61,926 kg kokaina. Na istem 
kraju je bil nekoliko kasneje, še vedno pa istega dne, so v bližini drugega tovornega vozila, za 
katerega je bilo preko tahografskih vložkov ugotovljeno, da je prevozil isto pot kot prvo 
tovorno vozilo, v štirih nahrbtnikih in eni potovalni torbi, ki so bili odvrženi v neposredni bližini 
tovornega vozila, našli še 48 paketov, v katerih je bilo skupno kar 96,998 kg kokaina, pri 
čemer je bilo tovorno vozilo še v pogonu, storilec pa je zbežal. Prijeti obdolženec je bil 
pravnomočno obsojen na pet let zapora, drugi storilec pa do sedaj še ni bil prijet. 
 

ODT v Mariboru je vložilo zahtevo za preiskavo zoper državljana Romunije zaradi storitve 
kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti v posledici katere so umrle 
tri osebe. 
 

To tožilstvo je obravnavalo tudi kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev na škodo 
107 delavcev, pri čemer je skupna višina neporavnanih obveznosti znašala 455.678,63 evrov. 
Izrečena je bila obsodila sodba in obdolžencu izrečena kazen enega leta zapora. 
 

Obtožnico je ODT v Mariboru vložilo še v zadevi, v kateri se soobdolženima očita storitev dveh 
kaznivih dejanj zatajitve finančnih obveznosti po tretjem v zvezi s prvim odstavkom 254. 
člena KZ, ker sta v času od 21. 7. 2004 do 29. 12. 2004 dala lažne podatke o okoliščinah, ki 
vplivajo na ugotovitev trošarin, s tem, da je prvo obdolženi v vlogi navedel lažne podatke o 
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predvidenem obsegu - količini trošarinskih izdelkov, ki jih bo družba prejela v obdobju 12 
mesecev, na osnovi tako navedenih podatkov pa sta nato zapeljala Carinski urad Maribor, da 
je družbi odmeril zavarovanje plačila trošarine z bančno garancijo samo v višini 4.000.000 
tolarjev in na tej osnovi izdal dovoljenje pooblaščenega prejemnika z dne 28. 9. 2004, na 
podlagi katerega je družba v mesecu oktobru in novembru uvozila kurilno olje, plinsko olje, 
motorni bencin, v posledici česar se je družba izognila obveznostim plačila trošarine in 
proračun RS oškodovala za 258.967.129,85 tolarjev oziroma sedaj 1.080.650,68 evrov, 
družba pa pridobila protipravno premoženjsko korist v enaki višini. 
 
ODT v Ljubljani je v preteklem letu obravnavalo dve zadevi v katerih sta bila izvršena umora 
in poskusa umora in eno zadevo v kateri se obdolžencu očita izvršitev šestih umorov.  
 
V eni zadevi je obdolženec z osebnim vozilom namenoma naglo zavil levo na nasprotni pas in 
trčil v policijsko vozilo tako, da se je prevrnilo in pristalo na strehi, pri tem pa je I.M. na kraju 
umrl, K.Č. pa je utrpel več poškodb, zaradi česar je dejanje ostalo pri poskusu. Dejanji sta bili 
storjeni iz brezobzirnega maščevanja, zaradi obdolžencu s strani policistov odrejenega ukrepa 
prepovedi približevanja.  
 
V drugi zadevi je obdolženec izvršil umor policista zaradi ukrepanja pri uradnih dejanjih 
varovanja javne varnosti in zato, da bi prikril kaznivo dejanje ropa. Obdolženec je D.K.-ja s 
pištolo z neposredne bližine ustrelil v predel desnega očesa, zaradi česar je D.K. umrl. Takoj 
zatem pa je obdolženec večkrat nameril pištolo še v P.J. zato, da bi mu vzel življenje in že 
pritisnil na sprožilec, vendar se naboj zaradi lege zaklepa ni izstrelil. Višje sodišče v Ljubljani 
je potrdilo sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je obdolžencu izreklo varnostni 
ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstvo v zdravstvenem zavodu. 
 
V obtožbi zaradi šestih kaznivih dejanj umora se obdolžencu očita, da je z izrabljanjem in 
vodenjem ravnanja drugega iz morilske sle umoril šest oseb tako, da jim je odvzel življenje 
pri čemer je šlo za neozdravljivo hudo bolne paciente, ki so bili večinoma nezavestni in niso 
trpeli hudih bolečin, niti niso bili zmožni izraziti želje po skrajšanju trpljenja in življenja niti to 
ni bila želja njihovih svojcev. Vsa dejanja je skrbno vnaprej načrtoval in naklepoma izvrševal z 
izkoriščanjem podrejenosti in načelne dolžnosti spoštovanja zdravniških odločitev s strani 
medicinskih sester ter ostalega medicinskega osebja.  
 
Zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti je ODT v Ljubljani vložilo obtožbo 
zoper obdolženca, ki je upravljal toplozračni balon v nasprotju s pravili in varnostnimi navodili 
proizvajalca in je v posledici teh kršitev prišlo do požara na balonu, v katerem je umrlo šest 
ljudi. Obtoženi kaznivega dejanja na predobravnavnem naroku ni priznal. 
 
Zahtevo za preiskavo je to tožilstvo vložilo tudi zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne 
nevarnosti zoper tri osebe in pravno osebo zaradi požara, ki je izbruhnil pri izvajanju dela, ne 
da bi bila organizirana požarna straža. Prvo obdolženemu se očita, da je v hladilnici izvajal 
dela, ne da bi bila organizirana požarna straža. Pri delu se je uporabljal električni obločni 
varilni aparat in električno orodje, pri čemer se je akumulacijsko polnilo vnelo in je prišlo do 
požara, ki se je razširil po celotnem skladišču, pri tem pa je ena oseba umrla, oškodovancu pa 
je nastala velika premoženjska škoda v višini 9.195.175,55 evrov. M.B.-ju se očita, da od 
izvajalca ni zahteval, da zagotovi požarno stražo in ni izvedel vseh ukrepov varstva pred 
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požarom, zaradi česar so nastale zgoraj navedene posledice. Tretje obdolženemu se očita, da 
kot direktor izvajalca del, odgovoren za varnost in zdravje pri delu, ni organiziral požarne 
straže, opustil pa je tudi dolžno nadzorstvo nad delom njemu podrejenih delavcev. Pravna 
oseba pa naj bi bila odgovorna za kaznivo dejanje, ki ga je na zgoraj opisani način in v 
okoliščinah storil zakoniti zastopnik z opustitvijo dolžnega nadzorstva nad zakonitostjo 
ravnanja njemu podrejenih delavcev.  
 
ODT v Novi Gorici je obravnavalo pet polnoletnih osebe zaradi kaznivega dejanja nedovoljene 
proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Predkazenski postopek se je pričel na podlagi 
obvestila italijanskih varnostnih organov, ki so obravnavali njihovega državljana zaradi 
kaznivega dejanja povezanega z mednarodnim prometom z orožjem, ki prihaja v Italijo iz 
Slovenije. Ta je orožje nabavljal pri dveh slovenskih državljanih. Na podlagi medsebojnega 
sodelovanja s pomočjo EUROJUST-a in prejetih informacij so bili izvedeni prikriti preiskovalni 
ukrepi zoper tri osumljene. Na podlagi ugotovitev po izvedenih ukrepih, da osumljeni z 
orožjem trgujejo, so bile opravljene hišne preiskave in najdeno je bilo veliko število kosov 
orožja in streliva, eksploziva, opreme in delov le-te (okrog 190), katerih promet in posest 
posameznikom v skladu z našo zakonodajo nista dovoljena (bojna sredstva) oziroma sta 
omejena (lovsko in drugo orožje). V Slovenijo ga je eden izmed osumljencev običajno vozil iz 
Hrvaške. Pri skupni akciji slovenske, hrvaške in italijanske policije je bil pri prevozu orožja 
eden izmed storilcev na območju R Hrvaške tudi zasačen. Kljub temu, da je bila pri 
obravnavani dejavnosti osumljencev izkazana prodaja nelegalnega orožja v večjih količinah 
skozi daljše časovno obdobje ter organiziranost nelegalnega trgovanja s takim orožjem, 
sodišče ni sledilo predlogu državne tožilke za odreditev pripora za dva privedena osumljenca.  
 
V dobi poročanja je bila na 1. stopnji zaključena zadeva tega tožilstva v zvezi z delovno 
nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami enega delavca, ki je ostal po nesreči invaliden, in 
smrtjo dveh delavcev. Nesreča se je zgodila pri izgradnji jaška ČHE Avče v letu 2008, ker je 
prišlo do okvare (za prevoz ljudi neprimernega) žerjava, ki so ga uporabljali za prevoz 
delavcev v jašek. Sodišče je, glede očitanega kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu, 
dva obdolžena (direktorja izvajalca projekta kot tehničnega vodjo in odgovornega vodjo 
geotehničnih del) oprostilo, enemu (odgovorna oseba za opravljanje strokovnih nalog s 
področja varstva pri delu in za zagotavljanje varstvenih ukrepov in normativov, standardov in 
tehničnih predpisov) pa izreklo pogojno obsodbo (dve leti zapora s preizkusno dobo štirih let). 
Tožilka se je zoper sodbo pritožila iz vseh pritožbenih razlogov.  
 
To tožilstvo je vložilo zahtevo za preiskavo zoper šest vodilnih delavcev oškodovane družbe 
zaradi več različnih kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, izvršenih s sklepanjem povsem 
nekoristnih in škodljivih poslov in so tako družbo oškodovali za skupaj 1.328.620,24 evrov. 
Cilji delovanja osumljenih so bili predvsem prevzem najdonosnejšega poslovanja oškodovane 
družbe (kabelski program), zaradi česar so ustanovili novo družbo, financiranje ovadene 
družbe iz sredstev oškodovane družbe ter pridobivanje osebne koristi. 
 
ODT v Novem mestu je vložilo zahtevo za preiskavo zoper J.Z. zaradi kaznivega dejanja 
nevarne vožnje v cestnem prometu. Storilec je prehitro vozil osebni avtomobil pod vplivom 
alkohola z najmanj 0,86 mg alkohola v litru izdihanega zraka, zaradi česar je izgubil oblast 
nad vozilom in trčil v dva kolesarja, ki sta na kraju umrla. 
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Obtožnico je to tožilstvo vložilo tudi zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja goljufije s 
katerim je bilo povzročeno skupno več kot 1.800.000 evrov premoženjske škode, in več 
kaznivih dejanj ponareditve poslovnih listin. Storilec je pri opravljanju gospodarske dejavnosti 
kot samostojni podjetnik, ki se je ukvarjal z uvozom vozil, preslepil več leasingodajalcev 
(pravnih oseb), da so mu financirali nabavo vozil, nato pa leasing obrokov ni odplačeval, 
čeprav je vozila prodal.  
 
S področja kaznivih dejanj spravljanja v suženjsko razmerje in trgovine z ljudmi ter kaznivih 
dejanj, pri katerih je povzročena škoda ali pridobljena korist višja od 500.00 evrov, v skladu s 
pristojnostjo, ki jo določa ZDT-1, največ zadev obravnava SDT RS. Vse v nadaljevanju 
navedene zadeve - gre le za izbrane - obravnava SDT RS.  
 
V decembru 2015 so bili opravljeni predobravnavni naroki za večino obdolžencev, zoper 
katere je SDT RS vložilo obtožnico, s katero se jim očita, da so z izvrševanjem kaznivih dejanj 
zlorabe prostitucije pridobili protipravno premoženjsko korist najmanj višini 2.429.391,20 
evrov. Obdolženci so v daljšem časovnem obdobju od začetka leta 2007 do julija 2013 na 
območju Nove Gorice ekonomsko in psihično izkoriščali 22 bolgarskih državljank, tri 
ukrajinske državljanke in eno državljanko Črne Gore, pri čemer so nekatere od njih z grožnjo 
in preslepitvijo pridobili k prostituciji, nato pa zaradi izkoriščanja organizirali njihovo 
prostitucijo, tuje državljanke pa so morale pretežni del dobička iz prostituiranja izročati 
članom kriminalne združbe, pri čemer jim je bila omejena tudi svoboda gibanja in 
komuniciranja. V preiskavi je SDT RS podalo tudi predlog za začasno zavarovanje zahtevka za 
odvzem premoženjske koristi, na podlagi katerega je sodišče odredilo začasno zavarovanje, s 
katerim je obdolžencem in povezanim osebam prepovedalo razpolaganje s premoženjem. 
Sklep je bil izdan zoper deset fizičnih in tri pravne osebe, predmet zavarovanja pa so 
nepremičnine, delnice, poslovni deleži, avtomobili, zasežen denar ter denarna sredstva na 
TRR.  
 
Po daljšem predkazenskem postopku, v okviru katerega so bili uporabljeni prikriti preiskovalni 
ukrepi, je SDT RS v decembru 2015 vložilo zahtevo za preiskavo zoper 13 fizičnih oseb zaradi 
kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Obdolženci so kot člani hudodelske združbe najmanj v 
obdobju od oktobra 2011 do sredine decembra 2015 v nočnih klubih na območju Nove Gorice 
in Sežane ekonomsko izkoriščali najmanj 72 tujih državljank. Oškodovanke so za prostitucijo 
pridobivali v tujini, organizirali njihov prevoz v Slovenijo, kjer so jih tudi nastanili in uredili 
delovna dovoljenja. Z dekleti so razpolagali in zaradi pridobitve premoženjske koristi 
organizirali njihovo prostitucijo. Proti plačilu so jih izročali koristnikom spolnih uslug in zaradi 
izkoriščanja prostitucije tudi predajali drugim lastnikom nočnih klubov in si tako pridobili 
veliko premoženjsko korist v višini najmanj 94.290 evrov. Zahteva za preiskavo je bila vložena 
tudi zoper dve gospodarski družbi, ker je podan utemeljen sum, da sta odgovorni za kaznivo 
dejanje trgovine z ljudmi, ker je vodja hudodelske združbe kot lastnica in zakonita zastopnica 
obeh družb storila kaznivo dejanje v imenu in na račun družb. 
  
Zoper zakonitega zastopnika gospodarske družbe v večinski državni lasti je bila vložena 
obtožnica zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in 
zoper dva storilca zaradi pomoči k temu kaznivemu dejanju. Dva storilca sta obtožena tudi 
kaznivega dejanja pranja denarja. Obtoženec je kot zakoniti zastopnik in predsednik uprave 
družbe zlorabil poslovodni položaj in pooblastila, zato da bi družbi v Liechtensteinu in drugim 
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pridobil premoženjsko korist v višini 932.287,13 evrov. Kot zakoniti zastopnik je neutemeljeno 
in protipravno predčasno razvezal depozitne vloge v bankah, vsa finančna sredstva prenesel 
na en TRR, ki ga je predhodno odprl, s čimer je omogočil neutemeljeno izvršbo in rubež na 
tem transakcijskem računu. V nadaljevanju je opustil preverjanje poštnega predalčnika, vse z 
namenom, da je za družbo v večinski državni lasti nastopila fikcija vročitve sklepa o izvršbi. 
Dejanje je storil ob pomoči odvetnika, ki je s svojim strokovnim znanjem in poznavanjem 
izvršilnega postopka pri storitvi kaznivega dejanja pomagal tako, da je kot odvetnik nastopal 
v vlogi pooblaščenca liechtensteinske družbe, da je vložil predlog za izvršbo na podlagi 
verodostojne listine, v katerem je kot izvršilno sredstvo predlagal izključno rubež in prenos 
denarnih sredstev na prej navedenem transakcijskem računu, ki ga je s tem namenom odprl 
zakoniti zastopnik državne družbe. Odvetnik je v nadaljevanju z dopisom urgiral izdajo 
pravnomočnosti sklepa zaradi fikcije vročitve. Druga storilka pa je predhodno odprla račun v 
liechtensteinski banki na katerega je bil nakazan denar iz nezakonite izvršbe in rubeža. 
Premoženjska korist je bila zatem nakazana na račun druge družbe v Liechtensteinu. V 
večjem delu je bil denar s strani storilcev gotovinsko dvignjen, delno pa so bile z denarjem 
kupljena plemenita kovina srebro in delnice. V zadevi je odrejeno začasno zavarovanje 
premoženjske koristi - v Sloveniji na nepremičninah, v Lichtensteinu pa na plemeniti kovini 
srebru in delnicah. 
 
Zoper devet oseb je bila vložena obtožba zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja 
pri gospodarski dejavnosti ter za pranje denarja. Enemu izmed obdolžencev se očita, da je v 
letih 2006 do 2011 kot direktor gospodarske družbe odrejal plačila računov za storitve, ki niso 
bile opravljene, drugi obdolženec je v imenu svoje družbe izdajal te račune za storitve, ki niso 
bile opravljene, nato pa sprejel, prenakazoval in dvigoval v gotovini denarna sredstva, ki so 
bila nakazana iz družbe prvega obdolženca na račune družb drugega obdolženca. Preostali 
obdolženci so od drugega obdolženca prejemali nakazila na svoje račune in s temi sredstvi 
razpolagali, s čimer so prikrili izvor denarja. Višina protipravne pridobljene premoženjske 
koristi družbam drugega obdolženca oziroma škoda povzročena družbi prvega obdolženca 
znaša okoli 8.700.000 evrov. V zadevi je odrejeno začasno zavarovanje in sicer z blokado 
računa drugega obdolženca na Hrvaškem. V letu 2015 so bili izvedeni predobravnavni naroki, 
na katerih sta dva izmed obdolžencev dejanje priznala. Izrečena jima je bila pogojna 
obsodba. Sojenje za preostale obdolžence bo potekalo v letu 2016. 
 
V kazenski zadevi je bila po opravljenih glavnih obravnavah v letih 2014 in 2015 izrečena 
obsodilna sodba eni fizični osebi, in sicer zaradi kaznivega dejanja pomoči h kaznivemu 
dejanju zlorabe položaja ali pravic, kaznivega dejanja davčne zatajitve in kaznivega dejanja 
pranja denarja. Obdolženi je kot direktor gospodarske družbe v letih 2004 do 2007 drugi 
gospodarski družbi z namenom, da sebi in svoji gospodarski družbi pridobi premoženjsko 
korist, izdajal fiktivne račune, čeprav je vedel, da njegova družba ni opravila storitev in 
dobavila blaga, navedenega na računih, s tem pa pomagal predsedniku uprave druge 
gospodarske družbe, da je ta v okviru vodenja in finančnega poslovanja družbe, izrabil svoj 
položaj, ko je odredil plačilo teh računov, ki so bili plačani delno z nakazili denarnih sredstev 
na TRR obdolženčeve gospodarske družbe, delno pa s sklenitvijo asignacijskih pogodb, s 
čimer so bile poravnane obveznosti obdolženega do hčerinske družbe oškodovane družbe za 
nakup treh stanovanj. Na ta način je obdolženi pridobil premoženjsko korist v višini okoli 
549.000,00 evrov, njegova družba pa v višini okoli 1.300.000 evrov. Obdolženi je zato, da je 
prikril izvor, s kaznivim dejanjem pridobljenega premoženja, del denarnih sredstev v višini 
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240.000 evrov, ki so bila nakazana na TRR njegove gospodarske družbe, najprej prenakazal 
na svoj TRR, nato pa dvignil v gotovini in jih shranil v bančnem sefu svojega sina, prav tako 
pa je na svojega sina z darilno pogodbo prenesel dve stanovanji, pri tem pa v svojo korist dal 
knjižiti prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine. Prav tako je obdolženi izdane 
fiktivne račune zajel tudi v obračunih davka na dodano vrednost, ki jih je predložil davčnemu 
organu ter se tako v dveh obračunskih obdobjih, in sicer v decembru 2004 in septembru 
2005, izognil plačilu davka na dodano vrednost v skupni višini 115.190,42 evrov. Sodišče je 
obdolženemu za kazniva dejanja izreklo enotno kazen šest let in sedem mesecev zapora ter 
stransko denarno kazen v višini 600 dnevnih zneskov oziroma 18.000 evrov.  
 
V kazenski zadevi je bila v decembru 2015 zoper eno fizično osebo v zvezi s kaznivimi dejanji, 
ki se obravnavajo v različnih tožilskih spisih s strani več tožilcev in se nanašajo na 
menedžerski prevzem ene od večjih in znanih slovenskih gospodarskih družb, vložena ena 
skupna neposredna obtožnica zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali 
zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter zaradi ponareditve ali uničenja poslovnih listin (med 
drugim je bil v to nadaljevano kaznivo dejanje vključen tudi očitek pomoči pri istovrstnem 
kaznivem dejanju, ki je predmet kazenske ovadbe v tej zadevi). Z obtožencem je bil sklenjen 
sporazum o priznanju krivde, ki ga je sodišče v januarju 2016 že sprejelo in v tej zadevi izdalo 
obsodilno sodbo, v kateri je obtožencu izreklo enotno kazen sedem let in šest mesecev 
zapora ter stransko denarno kazen v višini 23.500 evrov, sodišče pa je pravnim osebam, ki so 
pridobile protipravno premoženjsko korist z očitanimi kaznivimi dejanji, slednjo tudi odvzelo. 
Sodba še ni pravnomočna 
 
Zahteva za preiskavo je bila vložena zoper štiri fizične osebe in eno pravno osebo zaradi 
kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic. Osumljenci so kaznivo dejanje storili tako, da so 
v letu 2007 kot člani uprave dveh znanih slovenskih družb tretji insolventni družbi, ki jo je 
lastniško in upravljavsko obvladoval eden izmed osumljencev, odobrili nezavarovano posojilo 
v višini 17.500.000 evrov, s katerim je insolventna družba opravila nakup delnic hrvaške 
družbe. Insolventna družba navedenega posojila nikoli ni vrnila, z nakupljenimi delnicami pa 
je razpolagala na način, da jih je brezplačno prenašala na druge hrvaške družbe. Na podlagi 
predloga državnega tožilca je sodišče za kupljene delnice hrvaške družbe odredilo ukrep 
začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi. Sodišče je že izdalo sklep o 
opravi preiskave, ki je postal pravnomočen.  
 
SDT RS je v maju 2015 zoper tri fizične osebe vložilo obtožnico zaradi nadaljevanega 
kaznivega dejanja davčne zatajitve in drugih kaznivih dejanj. Obtožnica je postala 
pravnomočna. Višina premoženjske škode znaša okoli 30.000.000 evrov, obdolženci pa so si 
skupaj pridobili protipravno premoženjsko korist v višini 5.553.918 evrov, obveznost za plačilo 
DDV po fiktivnih računih pa znaša še dodatnih 25.851.154 evrov. 
 
V obravnavani kazenski zadevi je bila vložena zahteva za preiskavo zoper štiri fizične osebe, 
zaposlene na vodilnih mestih v banki, od tega zoper dve osebi zaradi zlorabe položaja ali 
pravic in zoper dve osebi zaradi pomoči k zlorabi položaja. V nadaljevanju je bila vložena še 
zahteva za razširitev preiskave zoper deset fizičnih oseb zaradi pomoči k zlorabi položaja ali 
pravic. V navedenem primeru je šlo za financiranje nakupov nepremičnin skozi nakup osmih 
projektnih družb na Hrvaškem v letih 2006 in 2007. Vrednosti nepremičnin z davčnimi 
obveznostmi in ostalimi stroški povezanimi s pridobivanjem nepremičnin, ki so jih kupile 
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projektne družbe od predhodnih lastnikov, so bile znatno nižje od višine financiranja s strani 
banke. V večini primerov so bili tudi ti predhodni nakupi financirani z bančnim denarjem. 
Banka je namreč v vseh primerih financirala nakup nepremičnin svoji odvisni hrvaški družbi 
skozi 100 % nakup poslovnih deležev v projektnih družbah, z odobritvijo in črpanjem kreditov 
v višini 59.123.960 evrov. Projektne družbe niso imele lastnih sredstev za financiranje 
nakupov nepremičnin od predhodnih lastnikov, pogodbe za nakup nepremičnin so bile 
sklenjene tik pred tem, ko je hrvaška odvisna družba s finančnimi sredstvi banke kupila 
projektne družbe. Krediti banki niso bili nikoli vrnjeni. V primeru dveh projektnih družb pa je 
bil dolg prenesen na druge projektne družbe, ta prenos pa je ponovno s krediti financirala 
banka - tudi ta dva kredita nista bila nikoli vrnjena. V obravnavani zadevi so osumljeni storilci 
kazniva dejanja izvrševali na vodilnih mestih v banki, hkrati pa so bili člani v nadzornem 
odboru odvisne družbe na Hrvaškem, ki je moral upravi odvisne družbe vsakič podati soglasje 
tako za nakup nepremičnin, kot tudi soglasje za podajo vloge za pridobitev kredita na banki. 
Storilcem se očita, da so pri izvrševanju kaznivih dejanj vedeli za vse okoliščine nakupa 
nepremičnin od predhodnih lastnikov, kakor tudi, da bo banka financirala nakup nepremičnin 
po znatno višjih vrednostih od tistih, kot so bile nepremičnine pridobljene od predhodnih 
lastnikov. V obravnavani zadevi so storilci ravnali z namenom drugemu pridobiti 
premoženjsko korist v višini 25.717.224,91 evrov. V obravnavani zadevi je odrejeno tudi 
začasno zavarovanje premoženjske koristi na nepremičninah v Hrvaški. 
 
Vzroki, okoliščine za nastanek, povečanje, spremljanje ali razvoj kriminalitete bodo 
opredeljeni pri posameznih področjih kriminalitete, saj so v področje kaznivih dejanj z zelo 
hudimi posledicami zajeta le najhujša kazniva dejanja, o katerih se poroča še v drugih delih 
poročila.  

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

V tem poglavju poročilo zajema podatke o kaznivih dejanjih zoper delovno razmerja in 
socialno varnost (22. poglavje KZ-1 in KZ), in sicer kršitev temeljnih pravic delavcev (196. 
člen KZ-1, prej 205. člen KZ), šikaniranje na delovnem mestu (197. člen KZ-1), kršitev pravic 
pri zaposlovanju ali brezposelnosti (198. člena KZ-1, prej 206. člen KZ), zaposlovanje na črno 
(199. člen KZ-1), kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic 
(200. člen KZ-1, prej 207. člen KZ), ogrožanje varnosti pri delu (201. člen KZ-1, prej 208. člen 
KZ), kršitev pravic iz socialnega zavarovanja (202. člena KZ-1, prej 209. člen KZ) in zloraba 
pravic iz socialnega zavarovanja (203. člen KZ1, prej 210. člen KZ). 
 
Pregled postopkov za kazniva dejanja, pri katerih so hudo kršene pravice delavcev in ranljivih 
skupin ljudi in so v tabeli 44.a številčno prikazana pod skupino 24, izkazuje, da je v letu 2015 
bilo v delu 378 več ovadb kot v letu poprej. Navedeno pomeni, da je v letu 2015 bilo na 
tožilstvih zoper polnoletne storilce tovrstnih kaznivih dejanj kar za 16 % več ovadb v delu kot 
v letu 2014. Primerjava obeh let pripelje do ugotovitve, da je pri teh kaznivih dejanjih zaznati 
trend naraščanja prejetih kazenskih ovadb, saj so tožilstva v letu 2014 prejela 1115 novih 
ovadb zoper polnoletne storilce, v letu 2015 pa kar 1349 novih ovadb, kar pomeni 21 % več 
kot leto poprej. Tako je pri veliki večini okrožnih državnih tožilstev zaznati znaten porast 
števila prejetih ovadb iz tega področja, razen na ODT v Celju, ODT v Mariboru, ODT v Murski 
Soboti, ODT v Novi Gorici in ODT v Slovenj Gradcu, kjer je bil zaznan upad števila novo 
prejetih ovadb v primerjavi z letom poprej. 
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Intenziteta in uspešnost obravnavanja tovrstnih kaznivih dejanj se je glede na statistične 
podatke na okrožnih državnih tožilstvih povečala. V letu 2015 so okrožna državna tožilstva v 
zvezi z obravnavanimi kaznivimi dejanji prejela 42 % več sodb kot leto poprej. Obseg prejetih 
obsodilnih sodb je v letu 2015 bil precej višji kot v letu 2014, kar kaže na zelo visoko 
uspešnost obtoževanja tovrstnih kaznivih dejanj, saj znaša delež obsodilnih sodb kar 86 % 
(glede na vse prejete sodbe v letu 2015). Od 388 vseh prejetih sodb je namreč bilo izdanih 
334 obsodilnih sodb in le 18 oprostilnih ter 36 zavrnilnih sodb. Ta delež je v primerjavi z 
letom 2014 precej višji, saj je delež obsodilnih sodb v letu 2014 znašal 72 %. V večini 
obsodilnih sodb so bile storilcem izrečene pogojne obsodbe z dodatnim pogojem povračila 
neplačanih obveznosti iz delovnega razmerja, v nekaterih večjih primerih pa so bile izrečene 
tudi zaporne kazni. 
 
V letu 2015 so okrožna državna tožilstva iz tega področja kaznivih dejanj obravnavala skupno 
torej 2700 ovadenih polnoletnih storilcev ter 780 ovadenih pravnih oseb, pri čemer je bilo 25 
% ovadb zavrženih, 21 % ovadb pa je bilo rešenih z vložitvijo obtožnih predlogov na sodišče. 
Obe vrsti rešitev sta v letu 2015 bile sprejeti v večjem obsegu kot leto poprej. Glede števila 
ovadb, o katerih konec leta 2015 še ni bila izrečena prvostopenjska sodba po vložiti obtožnih 
predlogov zoper polnoletne storilce in zoper pravne osebe, je moč ugotoviti, da je ta obseg v 
letu 2015 višji kot leto poprej, saj je na dan 31. 12. 2015 ni bilo izrečenih prvostopenjskih 
sodb za 687 kaznivih dejanj polnoletnih storilcev in za 104 kaznivih dejanj pravnih oseb. 
 
Na okrožnih državnih tožilstvih se iz tega področja v pretežnem delu obravnava kaznivo 
dejanje kršitev temeljnih pravic delavcev po 196. členu KZ-1, ko so najbolj pogosti očitki 
neizplačilo plač in predpisanih prispevkov za socialno varnost ter neplačilo regresa za letni 
dopust. Največji delež ovadb prejmejo tožilstva od policije, vendar pa oškodovanci zelo 
pogosto kazenske ovadbe podajajo tudi posamično in neposredno na tožilstva (v nekaterih 
primerih tudi s pomočjo odvetnikov), zaradi česar je potrebno zbirati še dodatne informacije 
in dokazila ter opraviti ustrezne razgovore, saj so njihove navedbe v prijavah pogosto 
pomanjkljive, zahtevki pa po višini neopredeljeni ali opredeljeni premalo natančno ter brez 
ustreznih listinskih dokazil, kar otežuje in podaljšuje potek predkazenskega postopka. V večini 
primerov se osumljenci (direktorji družbi, samostojni podjetniki) sklicujejo na slabo finančno 
stanje družbe ali s.p. ter nesposobnost plačevanja obveznosti s strani njihovih dolžnikov, kar 
je v nadaljevanju potrebno preveriti s pridobitvijo ustreznih podatkov. Pogosto pa se z 
zbiranjem obvestil in listinske dokumentacije ter z opravljanjem poizvedb pri pristojnih 
davčnih organih privede do ugotovitve, da je obseg kršitev in število oškodovancev dejansko 
še veliko večji, zaradi česar je potrebno preiskovanje v tem delu še razširiti. Motiv in vzrok 
predmetnih kaznivih dejanj je v večini primerov v tem, da storilci z neizplačilom predpisanih 
obveznosti delavcem pridobijo družbi in posledično sebi kot samostojnemu podjetniku 
premoženjsko korist (oziroma povedano drugače – s takšnim ravnanjem povzročijo 
premoženjsko škodo oškodovanim delavcem), pri tem pa nemalokrat izkoriščajo nemoč 
delavcev, ki kljub neizplačilu obveznosti v večini primerih delo pri delodajalcu še naprej 
opravljajo, saj v trenutnih gospodarskih razmerah ne vidijo možnosti zaposlitve pri drugem 
delodajalcu, v praksi pa je zaznati, da delavci praviloma ne prijavijo delodajalcev dokler jim ta 
vsaj deloma izplačuje plače, prav tako pa velikokrat delavcem niti ni znano, da jim delodajalec 
ne plačuje obveznih prispevkov za socialno varnost in to vse dokler se sami ne obrnejo na 
pristojni davčni urad. Problematiko predmetnega kaznivega dejanja po 196. členu KZ-1 je 
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videti tudi v tem, da oškodovanci z vloženimi kazenskimi ovadbami praviloma zasledujejo le 
plačilo neizplačanih obveznosti iz delovnega razmerja, ki bi jih sicer morali uveljavljati v 
delovnih postopkih, predvsem ko točna višina le teh oškodovancem niti ni znana ter tudi v 
tem, da gre za obsežne dokazne postopke, ko je praviloma v eni zadevi veliko oškodovancev. 
Prav tako se v praksi ugotavlja, da so bile pravne osebe večinoma že v stečaju oz. tik pred 
stečajem ali celo izbrisane iz sodnega registra, zato tudi kazenske ovadbe že s strani 
ovaditeljev niso bile vložene tudi zoper pravne osebe, ampak le zoper odgovorne osebe. 
 
Nekatera tožilstva so v njihovih letnih poročilih izpostavila posamezne primere, ki prikazujejo 
vsebinske značilnosti kaznivih dejanj zoper delovna razmerja in socialno varnost, predvsem pa 
je mogoče ugotoviti, da tožilstva obravnavajo tudi večje zadeve na tem področju, kjer je 
oškodovano veliko število delavcev in je visoka tudi premoženjska škoda. V teh primerih so 
bile izrečene tudi zaporne kazni, kot je to razvidno v nadaljevanju. 
 

Tako je ODT v Mariboru med pomembnejšimi zadevami na tem področju predstavil zadevo, v 
kateri je bil v letu 2015 vložen obtožni predlog zoper enega storilca, ki je bil obtožen storitve 
kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev po drugem v zvezi s prvim odstavkom 
196. člena KZ-1, storjenega na škodo 107 delavcev, pri čemer je skupna višina neporavnanih 
obveznosti znašala visokih 455.678,63 evrov. V obravnavani zadevi je že bila izdana sodba, s 
katero je bila obdolžencu izrečena obsodila sodba z izrečeno kaznijo enega leta zapora. Zoper 
sodbo je tožilec sicer vložil pritožbo zaradi odločbe o kazenski sankciji, vendar pa je višje 
sodišče pritožbo tožilca ter pritožbo obdolženega zavrnilo kot neutemeljene in potrdilo sodbo 
sodišča prve stopnje.  
 
V letnem poročilu ODT v Mariboru je bil predstavljen tudi primer, v kateri je bil vložen obtožni 
predlog zoper enega storilca, ki je bil obtožen storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih 
pravic delavcev po drugem v zvezi s prvim odstavkom 196. člena KZ-1, storjenega na škodo 
29 delavcev v daljšem obdobju izvrševanja kaznivega dejanja, ki je trajalo od januarja 2010 
in vse do oktobra 2013, pri čemer je višina neporavnanih obveznosti je znašala kar 
265.670,65 evrov. Obdolženi je tekom glavne obravnave krivdo priznal, tožilec je predlagal 
izrek zaporne kazni v višini enega leta, sodišče pa je v obsodilni sodbi obdolžencu izreklo 
kazen enega leta zapora in jo nadomestilo z izvrševanjem 720 ur splošno koristnega dela. 
Zoper sodbo je tožilec vložil pritožbo zaradi odločbe o kazenski sankciji, vendar pa o pritožbi 
še ni bilo odločeno. 
 
Prav tako so na ODT v Mariboru obravnavali tudi zadevo, v kateri je bil v letu 2015 vložen 
obtožni predlog zoper enega storilca, ki je bil obtožen storitve kaznivega dejanja kršitev 
temeljnih pravic delavcev po drugem v zvezi s prvim odstavkom 196. člena KZ-1, pri čemer je 
bil obtožni akt vložen tudi zoper eno pravno osebo zaradi odgovornosti za kaznivo dejanje 
kršitev temeljnih pravic delavcev po drugem v zvezi s prvim odstavkom 196. člena KZ-1 v 
zvezi z 42. členom KZ-1 in v zvezi s 3. točko 4. člena ZOPOKD in s 7. točko 25. člena 
ZOPOKD. V obravnavani zadevi je bilo 58 oškodovanih delavcev, pri čemer je obdobje 
izvrševanja kaznivega dejanja trajalo od novembra 2012 do julija 2013 in je višina 
neporavnanih obveznosti znašala najmanj 159.542,95 evrov. Vendar pa predmetna zadeva še 
ni zaključena na sodišču, saj glavna obravnava še ni bila razpisana. Obravnavali pa so tudi 
zadevo, v kateri je bil vložen obtožni predlog zoper dva storilca za kaznivo dejanje kršitev 
sindikalnih pravic po 2. odstavku 200. člena KZ-1 v zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1 
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in zoper enega storilca še za kaznivo dejanje šikaniranje na delovnem mestu po prvem 
odstavku 197. člena KZ-1, pri čemer je v tej zadevi bilo 32 oškodovancev in je sodišče oba 
obdolženca spoznalo za kriva in jima izreklo denarno kazen v višini 13.334 evrov in 4.528 
evrov.  
 

Prav tako je tudi ODT v Krškem v letnem poročilu predstavilo primer, ki so ga obravnavali in 
je bil zoper dva storilca na sodišče vložen obtožni akt za kazniva dejanja kršitve temeljnih 
pravic delavcev po 196. členu KZ-1, šikaniranja na delovnem mestu po 197. členu KZ-1 in 
zaposlovanja na črno po 199. členu KZ-1, ki sta jih izvrševala več let (v času od novembra 
2008 do junija 2014) kot direktorja ali dejanski poslovodji štirih družb, v katerih je bilo v 
različnih časovnih obdobjih zaposleno skupno kar 43 delavcev, prav tako pa sta jih 21 
zaposlila na črno. Tako nista poskrbela za plačilo plač, regresov za letni dopust in za povrnitev 
stroškov v zvezi z delom nekaterim zaposlenim delavcem, nekaterim nista priznala pravice do 
letnega dopusta v posameznem koledarskem letu in jim nista dovolila izrabe dopusta, 
nekaterim odrejala delo preko polnega delovnega časa, ki je trajal več kot 40 ur na teden. V 
vseh štirih družbah pa ob izplačilu neto plač zaposlenim delavcem nista poskrbela za plačilo z 
zakoni predpisanih prispevkov za socialno varnost. V podjetjih, ki sta jih vodila obdolženca, je 
bila stalna praksa neoddajanja REK obrazcev davčnemu organu, saj so bili REK obrazci 
večinoma oddani šele na poziv davčnega organa, za določeno obdobje pa sploh niso bili 
oddani, prav tako je moral davčni organ kontinuirano vršiti postopke davčne izvršbe za plačilo 
prispevkov za socialno varnost in pa tudi drugih davčnih obveznosti, saj so družbe 
obdolžencev prenehale prostovoljno plačevati prispevke za socialno varnost že v letu 2012 
oziroma 2013. Kljub prisilnim davčnim izterjavam pa je del prispevkov za socialno varnost 
ostal neplačan. Za zmanjšanje finančnih bremen svojih družb pa sta obdolženca za 
opravljanje del za svoje družbe delavce zaposlovala tudi na črno. Tako sta sedem delavcev 
zaposlila, ne da bi z njimi sklenila pogodbe o zaposlitvi in jih prijavila v obvezna zavarovanja v 
skladu s predpisi, nakar sta z nekaterimi kasneje sklenila pogodbe o zaposlitvi, z nekaterimi 
pa ne. Prav tako sta 13 delavcev v svojih družbah zaposlila za skrajšan delovni čas deset ali 
20 ur tedensko, vendar pa so opravljali delo tudi po izteku delovnega časa, za katerega so 
imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pri čemer je bil to le način, kako se izogniti plačilu 
prispevkov za polni delovni čas. Zoper oba obdolženca pa je bil vložen tudi obtožni predlog 
zaradi šikaniranja tajnice v njunih dveh družbah, na katero sta izvrševala pritisk, naj ravna v 
nasprotju s predpisi, nanjo kričala, jo zmerjala, ji grozila s fizičnim napadom, obdolženka pa 
jo je večkrat stisnila za vrat ter jo udarila po glavi, zaradi česar vse je bila delavka ponižana, 
psihično in fizično izčrpana ter prestrašena. Glede na dolgotrajno izvrševanje slednji primer 
razkriva tudi neučinkovitost nadzornih institucij v državi in sistema kot takega.  
 
Prav tako pa je v letnem poročilu ODT v Krškem bilo izpostavljeno, da se v praksi predvsem 
pri kaznivem dejanju kršitve temeljnih pravic delavcev po 196. čl. KZ-1 pojavlja problem 
neenotnih stališč, tako v okviru policije kot tudi tožilstev in sodišč, glede števila storjenih 
kaznivih dejanj, torej ali je pravilna pravna kvalifikacija kot eno kaznivo dejanje, ne glede na 
število delavcev, katerih pravice so bile kršene, ali gre za toliko kaznivih dejanj, kot je 
delavcev, ki so jim bile kršene pravice iz delovnega razmerja. Na tem tožilstvu je ustaljena 
praksa vlaganja obtožnih predlogov za več kaznivih dejanj (glede na število oškodovanih 
delavcev), čemur sodišča z območja Okrožnega sodišča v Krškem tudi sledijo, obsodilne 
sodbe za več kaznivih dejanj pa so bile v več primerih potrjene tudi na Višjem sodišču v 
Ljubljani, ki je zavzelo stališče, da gre pri kršitvah temeljnih pravic delavcev za osebnostna 
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kazniva dejanja. Prav tako pa je bilo nekaj zadev, v katerih so bile izrečene obsodilne sodbe 
za več kaznivih dejanj, potrjenih tudi na vrhovnem sodišču (npr. I Ips 27567/2012, I Ips 
28147/2012), ki se sicer izrecno ni izreklo glede števila kaznivih dejanj, vendar pa so 
obsodilne sodbe obstale in v pravno kvalifikacijo sodišče ni posegalo.  
 
ODT v Kranju je v letnem poročilo navedlo, da so se na njihovem območju kot posebna 
skupina storilcev pojavili delodajalci albanske narodnosti, ki osebe iz Albanije ali Kosova 
zaposlijo, jih prijavijo v pokojninski in zdravstveni sistem, nato pa prispevkov zanje ne 
plačujejo, plačo pa jim plačujejo na roke ali pa tudi ne. Gre zlasti za gradbene družbe oziroma 
samostojne podjetnike.  
 
V letnem poročilu ODT v Ljubljani so bili predstavljeni tudi posamezni primer, med drugimi 
tudi zadeva, v kateri je sodišče enega obdolženega spoznalo za krivega kršitve temeljnih 
pravic delavcev po prvem odstavku 196. člena KZ-1, saj desetim delavcem ni plačeval 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in jih je tako prikrajšal za pravice, ki jim 
pripadajo po 2. in 8. členu Zakona o prispevkih za socialno varnost ter 4. odstavku 39. člena 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in mu je bila izrečena pogojna obsodba z 
določeno kaznijo pet mesecev zapora in preizkusno dobo dveh let. V drugem prestavljenem 
primeru je bil vložen obtožni predlog zoper enega obdolženca zaradi kaznivega dejanja 
šikaniranja na delovnem mestu po drugem odstavku 197. člena KZ-1, pri čemer je bil ob 
vložitvi obtožnega predloga podan tudi predlog za izdajo kaznovalnega naloga. Okrajno 
sodišče v Ljubljani je kaznovalni nalog izdalo in obdolženega spoznalo za krivega, da je kot 
predstojnik urada s psihičnim nasiljem, trpinčenjem in neenakopravnim obravnavanjem 
povzročil petim delavcem ponižanje in prestrašenost ter zmanjšanje delovne storilnosti. 
Izrečena mu je bila denarna kazen v višini 200 dnevnih zneskov, to je skupno 5.544 evrov, ki 
jo je dolžan plačati v roku treh mesecev po pravnomočnosti sodbe.  
 
Iz področja ogrožanja varnosti pri delu je ODT v Ljubljani predstavilo primer, v katerem je bil 
vložen obtožni predlog zoper eno osebo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu 
po drugem v zvezi s tretjim in četrtim odstavkom 208. člena KZ, ker kot vodja gradbišča, 
odgovoren za varnost in zdravje pri delu na gradbišču, delavcem ni odredil uporabe 
varnostnega pasu za delo na višini in ni zagotovil varovanja pred padcem v globino ter jih 
napotil na streho nameščat vezane plošče, pri tem pa je en delavec padel čez previsni rob 
objekta devet metrov globoko na peščena tla in utrpel posebno hudo telesno poškodbo in je 
bilo v nevarnosti njegovo življenje. Sodišče je temu obdolžencu izreklo pogojna obsodba in 
določilo kazen enega leta zapora s preizkusno dobo petih let, vendar pa je Višje sodišče v 
Kopru trajanje preizkusne dobe znižalo na dve leti, v ostalem pa je sodbo prve stopnje 
potrdilo.  
 

V letnem poročilu ODT v Murska Sobota sta bila predstavljena tudi dva zanimiva primera. V 
prvem primeru je bila v letu 2015 dosežena sodba zaradi kaznivega dejanja po členu 196 KZ-
1, kjer je bila enemu obdolženemu izrečena obsodilna sodba in sicer s kaznijo eno leto in 
osem mesecev zapora, obdolženi pravni osebi (d.o.o.) pa pogojna obsodba z določeno kaznijo 
35.000 evrov in preizkusno dobo treh let, prav tako pa je bila odvzeta še premoženjska korist, 
pridobljena s kaznivim dejanjem v znesku 28.390,78 evrov. Obdolženec namreč ni ravnal po 
predpisih o prenehanju delovnega razmerja, plači in drugih prejemkih iz delovnega razmerja 
ter plačilu predpisanih prispevkov in to v času od 11. 10. 2010 do 31. 12. 2014 ter tako 
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prikrajšal 68 delavcev za njihove temeljne pravice, pri petih delavcih je imelo njegovo dejanje 
za posledico neupravičeno neizplačilo več kot treh plač, pri dveh pa še nezakonito prenehanje 
delovnega razmerja. Predmetna zadeva je pravnomočna. V drugem predstavljenem primeru, 
pa je bil v letu 2015 vložen obtožni predlog za tri kazniva dejanja po členu 196/2-1 KZ-1, kjer 
se eni osebi očita, da kot direktor treh družb in kot samostojni podjetnik v času od 1. 7. 2010 
pa vse do 18. 3. 2015 ni ravnal v skladu s predpisi ZDR oziroma ZDR-1 ter ZPSV in ZDavP-2, 
ki vsebujejo predpise o plači, drugih prejemkih iz delovnega razmerja, plačilu predpisanih 
prispevkov in prenehanju delovnega razmerja, ko 65 delavcem ni izplačal v celoti ali deloma 
plač, stroškov v zvezi z delom, regresov, nekaterim tudi nadomestil plač ter ob prenehanju 
delovnega razmerja na podlagi izrednih odpovedi delavcev še odpravnin, določenih za primer 
redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in odškodnin v višini izgubljenega 
plačila za čas odpovednega roka. Z navedenim pa prikrajšal delavce za pravice, ki jim 
pripadajo in jim jih omejil in to v znesku najmanj 264.444,53 evrov, dejanje pa je imelo za 
posledico tudi neupravičeno neizplačilo treh zaporednih plač za najmanj 22 delavcev. Prav 
tako pa ni plačal predpisanih prispevkov 66 delavcem, z neplačilom prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje v skupnem znesku najmanj 116.911,71 evrov pa jim odvzel pravico, 
da bi se jim na podlagi predpisov ZPIZ-1 in ZPIZ-2 plača v navedenih obdobjih upoštevala v 
izračun pokojninske osnove. Tako torej škoda, ki jo je obdolženec povzročil s kaznivimi 
dejanji, znaša kar 381.356,24 evrov. 
 

Tudi ODT v Novi Gorici je v letnem poročilu izpostavilo primer glede kaznivega dejanja po 
drugem v zvezi s prvim odst. 196. čl. KZ-1 in kaznivega dejanja kršitve sindikalnih pravic po 
drugem v zvezi s prvim odst. 200. čl. KZ-1, v katerem je bil obtožni predlog vložen zoper 
direktorja in pravno osebo. Direktor družbe s področja igralništva je diskriminatorno 
obravnaval delavce zaradi članstva v sindikatu. Takoj po ustanovitvi sindikata je petim 
delavcem (sindikalnim aktivistom) odpovedal pogodbo o zaposlitvi (na podlagi česar jim je 
delovno razmerje prenehalo), s tem pa zastrašil tudi ostale člane sindikata in dosegel, da jih 
je nekaj nemudoma izstopilo iz članstva, posledično pa je bila sindikalna dejavnost zatrta in 
onemogočena. Sodišče je obsodilo tako direktorja kot pravno osebo, vendar zgolj za kaznivo 
dejanje po členu drugem v zvezi s prvim odst. 200. čl. KZ-1, saj je zaključilo, da gre v 
obravnavanem primeru za navidezni stek. Obdolženemu je izreklo denarno kazen v višini 100 
dnevnih zneskov, kar predstavlja znesek 6.200 evrov, pravni osebi pa 15.000 evrov denarne 
kazni. Zoper sodbo je državni tožilec vložil pritožbo zaradi kršitve kazenskega zakonika (ker v 
obravnavanem primeru ne gre za navidezni stek, pač pa za pravi stek) in zaradi odločbe o 
kazenski sankciji.  
 
V letnem poročilu ODT na Ptuju je bil predstavljen obsežnejšo zadevo, ki je bila obravnavana 
na tem tožilstvu, in sicer je šlo za štiri kazenske ovadbe, ki so jih prejeli v letu poročanja 
zoper isto osumljeno, kot odgovorno osebo pravnih oseb, ki jih je tudi ustanovila in jih je 
vodila kot odgovorna oseba oziroma direktor (v enem primeru pa je soosumljen tudi zakonec 
te osumljenke). Vse štiri ovadbe so bile združene v eno zadevo, vodeno zoper isto osumljenko 
kot odgovorno osebo družb, ki je v njih zaposlovala oškodovane delavce, pri čemer gre za kar 
107 delavcev zoper katere je utemeljeno osumljena storitve 107 kaznivih dejanj kršitev 
temeljnih pravic delavcev po prvem odstavku 196. člena KZ-1, ker za nekatere delavce 
(oškodovance) ni poskrbela za izplačilo plač za opravljeno delo, niti za plačilo prispevkov za 
socialno zavarovanje, to je vključno s prispevkom pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
to je za njihove pokojnine, za druge delavce pa ni poskrbela samo za izplačilo plač ali ni 



130 

 

poskrbela samo za plačilo socialnih prispevkov. Delno so že bila v tej kazenski zadevi 
opravljena posamezna preiskovalna dejanja, v preostalem delu pa bo vložen na podlagi vseh 
združenih ovadb, obtožni akt pred pristojnim sodiščem potem, ko bodo na policiji zbrana vsa 
potrebna obvestila od še 38 oškodovanih delavcev, za katere je bilo ugotovljeno, da višina 
oškodovanja iz naslova neizplačanih plač za njih ni v celoti opredeljena. 
  
V to poglavje sodi 24. skupina kaznivih dejanja v tabeli 44.a priloge Pravilnika 
 

7.2.9 KAZNIVA DEJANJA, PRI KATERIH SO STORILCI NOSILCI JAVNIH 
FUNKCIJ 

 

Nabor kaznivih dejanj, ki zajema to področje, je razmeroma širok in sega od korupcijskih 
dejanj, kot so jemanje podkupnine po 261. členu KZ-1, dajanje podkupnine po 262. členu, 
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje po 263. členu, dajanje daril za nezakonito 
posredovanje po 264. členu KZ-1 do kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih 
pravic po 257. členu KZ-1 , oškodovanja javnih sredstev po 257.a členu KZ-1, nevestnega 
dela v službi po 258. členu KZ-1 in poneverbe. Že na tej podlagi statistično ni mogoče ločiti 
kaznivih dejanj, ki bi jih izvršili storilci zgolj v funkciji voljenih ali imenovanih funkcionarjev, 
ampak je kot nosilce javnih funkcij v kazenskopravnem pomenu treba šteti vse osebe, ki 
delujejo v javnem interesu in imajo kot storilci tudi objektivno možnost, da razpolagajo z 
javnimi sredstvi ali da v izvrševanju oblastnih funkcij delujejo v nasprotju s svojimi dolžnostmi 
in s tem kršijo pravice oškodovancev ali delujejo izključno v svojem lastnem interesu.  
 
Vsa državna tožilstva v Sloveniji opozarjajo zlasti na težavnost odkrivanja korupcijskih dejanj, 
kljub temu pa so pri usmerjanju predkazenskega postopka in odkrivanju tovrstnih kaznivih 
dejanj – tudi z uporabo posebnih operativnih metod in sredstev (POMS) in pri izvajanju 
funkcije pregona uspešna. Za leto 2015 so opazna nihanja na posameznih področjih 
aktivnosti državnih tožilstev. Povečalo se je sicer število ovadenih oseb za kaznivo dejanje 
jemanja podkupnine od 45 v letu 2014 na 55 v letu 2015 v enakem obdobju. in od 14 na 33 
za kaznivo dejanje dajanja podkupnine. Tožilstva so vložila približno enako število zahtev za 
preiskave. Kljub zmanjšanju obsodilnih sodb 66 na 21, so tožilstva v letu 2015 izjemno 
povečala število pritožb od pet na 54 za kaznivo dejanje jemanja podkupnine in od ene na 24 
za kaznivo dejanje dajanja podkupnine. V letu 2015 je bilo ugodeno kar 27 pritožbam glede 
kaznivega dejanja jemanja podkupnine. To kaže, da se državni tožilci zavedajo pomena 
korupcijskih deliktov in nevarnosti, ki jih korupcijski deliti pomenijo za družbo, vendar pa 
nekatera stališča najvišjih sodišč očitno zmanjšujejo število obsodilnih sodb zaradi skrajno 
restriktivnih pravnih razlag glede vsebine ravnanj, ki naj bi pomenila konkretna 
kazenskopravno relevantna izvršitvena dejanja. Zaradi iskanja sopomenk zaradi konkretizacije 
posameznih izvršitvenih dejanj ne pride do dokončne vsebinske odločitve o vsebinah ali pa so 
podani drugi razlogi, da pritožbena sodišča pomembne zadeve vračajo na prvo stopnjo v 
ponovna sojenja. Še vedno pa so bila državna tožilstva uspešna, saj je bilo (upoštevaje tudi 
kaznivi dejanji sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje po 263. členu KZ-1 in dajanja 
daril za nezakonito posredovanje po 264. členu KZ-1) skupaj obsojenih 24 oseb. 
 
Od drugih kaznivih dejanj, ki so povezana z zlorabami javni funkcij kaže kaznivo dejanje 
zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu KZ-1 rahel upad 772 ovadb v letu 
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2014 na 604 v letu 2015. To velja tudi za kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev po 
257. a členu KZ-1, vendar pa se je povečalo število ovadb kaznivega dejanja nevestnega dela 
v službi od 227 v letu 2014 na 234 v letu 2015. Tudi pri teh primerih gre za težko dokazljiva 
kazniva dejanja že na ravni utemeljenega suma, zaradi česar je opazen delež zavrženih 
ovadba, npr. pri kaznivem dejanju zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic 742. ter 
neuspešnih pritožb (136 v letu 2015). 
 
V letu 2015 so tožilstva v vseh fazah postopka v zvezi s tovrstnimi kaznivimi dejanji 
obravnavala storilce, ki so opravljali pomembne funkcije na posameznih ministrstvih, preko 
funkcionarjev v posameznih občinah do uslužbence v upravnih organih na različnih nivojih s 
pooblastili, da odločajo o pravicah posameznikov. Posebej je treba omeniti storilce na 
področju javnega zdravstva; korupcija pa končno seže do že v preteklosti razmeroma pogosto 
procesuiranih zadev v zvezi z drobnimi zlorabami ali korupcijskimi delikti na področju 
policijskega ali carinskega dela. Proučevanje posameznih oblik v letu 2015 lahko po eni strani 
razkrije vzroke v družbi, zaradi katerih korupcija in zlorabe v javnih funkcij kljub blagemu 
upadu (skupnega) števila še vedno zavzema pomemben delež. Po drugi strani pa obravnava 
tovrstnih kaznivih dejanj in njihovih storilcev ne kaže le na nujnost represivnega reagiranja 
glede na nevarnost kaznivih dejanj in skrb za ustrezno kaznovalno politiko, pač pa tudi na 
točke, ki predstavljajo tveganje za korupcijo in povzročajo nastanek ali porast števila kaznivih 
dejanj.   
 
Tako v letu 2015 pravnomočno obsojena storilca, ki sta bila pozvana na prestajanje kazni, 
zaradi udeleženosti pri nabavi orožja, ne bi mogla storiti kaznivega dejanja, če bi ministrstvo 
za obrambo, ki ima za orožarske posle številne strokovnjake z magistrskimi ali celo 
doktorskimi nazivi, preprečilo delovanje posrednikov ali svetovalcev, ki sploh niso poznavalci 
in celo ne delujejo z (uradno) vednostjo ministrstva, niti ne opravljajo kakršnegakoli 
relevantnega dela na področju svetovanja ali lobiranja za proizvod. Še manj pa lahko karkoli 
odločijo v imenu ministrstva za obrambo (npr. v elektrogospodarstvu).  
 
Na ravni občin je vzrok zlorab javnih funkcij predvsem nespoštovanje predpisov o javnem 
naročanju, npr. delovanja župana, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi odobritve financiranja 
izgradnje male čistilne naprave. Zlorabe najvišjih občinskih funkcionarjev so tako povezane z 
nepremičninami ali javnimi razpisi ter na razpolaganje z občinskim premoženjem. Tožilstva 
(zlasti ODT v Mariboru) opozarjajo na povezave zunaj upravnega aparata, ki zaradi istovrstnih 
političnih opredelitev ne upoštevajo zakonskih ali strokovnih kriterijev. Kot nepremoženjsko 
korist, ki so jo posamezni storilci s pooblastili na ravni upravnih organov brez soglasja 
pridobili drugim, so tožilstva štela ugodnost pridobitve poslov, ki so sicer imeli kritje v 
opravljenem delu ali storitvah, sklepanje najemnih pogodb za poslovne prostore v lasti občin, 
vzdrževanje okolja, letno vzdrževanje nepremičnin itd. 
 
Zgolj posamezni primeri zlorabe javnih funkcij ali nevestnega dela v službi se nanašajo tudi 
na delovanje inšpekcijskih služb (npr. v zvezi z dejansko neopravljenim inšpekcijskem 
pregledu gradbišča) in tudi na delo ene izmed državnih tožilk, ki je bila pravnomočno 
obsojena za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja uradne listine, knjige, spisa ali 
arhivskega gradiva po tretjem v zvezi s prvim odstavkom 259. člena KZ-1, ker je 
neupravičeno zadržala in neznano kam skrila uradne (kazenske) spise, ki so ji bili dodeljeni v 
reševanje. S pravnomočno sodbo o kaznovalnem nalogu ji je bila izrečena pogojna obsodba. 
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Kaznivo dejanje nevestnega dela v službi naj bi izvršil tudi ravnatelj šole, ki ni zagotovil 
varnega okolja za dijake in je prišlo do medvrstniškega nasilja, v katerem je bil žrtev eden 
izmed dijakov. Več tožilstev pa je obravnavalo ovadbe zoper tožilce in sodnike, ki so jih podali 
obdolženci ali oškodovanci, ki niso soglašali z odločitvami pravosodnih organov in so včasih 
takoj po odločitvah sodnikom ali tožilcem neutemeljeno očitali kazniva dejanja. Takšne 
ovadbe so tožilci zavrgli, vendar pa ta pojav močno odstopa od ravnanja v drugih državah, 
ker je uperjen zoper spoštovanje odločitev in avtoriteto pravosodnih organov. O takšnih 
ovadbah poroča zlasti ODT v Kranju, ODT v Krškem in ODT v Kopru. Večjo težo ima tudi 
zloraba funkcije stečajnega upravitelja, ki je v letu 2015 posojal denarna sredstva iz stečajne 
mase svojim najbližjim sorodnikom preko povezanih gospodarskih družb.  
 
Naslednje področje, ki ima svoje lastne posebnosti v zvezi z obravnavanimi kaznivimi dejanji, 
je področje javnega zdravstva. Korupcijska dejanja naj bi izvršil storilec, ki je sprejemal 
podkupnine zaradi izdaje zdravniških spričeval z neresnično vsebino in za internistični pregled, 
do katerega je bil pacient upravičen brez plačila. Večje vsote pa so lahko predmet kaznivih 
dejanj, kadar gre za javna naročila in izgradnjo, s čimer se državna tožilstva ukvarjajo v letu 
2015 še v fazi predkazenskih postopkov oziroma v fazi sodne preiskave (SDT RS). Vzrok za 
nastanek tovrstnih kaznivih dejanj je v pomanjkanju notranjih kontrol in drugih mehanizmov, 
ki bi vzpostavili okolje, ki bi zaradi svoje transparentnosti bilo nesprejemljivo za kakršnakoli 
korupcijska kazniva dejanja ali druge oblike zlorab javnih funkcij v javnem zdravstvu.  
 
Končno je tu še skupina storilcev, ki jih obravnava Posebni oddelek pri SDT RS. Posebni 
oddelek je obravnaval 242 kaznivih dejanj storjenih z zlorabo uradnega položaja ali uradnih 
pravic. V letu 2015 je bilo izrečenih sedem obsodilnih sodb, štiri osebe pa so bile oproščene. 
Kazniva dejanja, ki so v delu, so bila v največjem številu primerov storjena pri nadzoru 
cestnega prometa in v zvezi s cestnim prometom. V teh primerih pa gre vendarle za t. i. 
drobno korupcijsko kriminaliteto, s čimer se lestvica na spodnjem robu tovrstnih kaznivih 
dejanj zaključi. Povzeti je mogoče, da so bili vzroki in okoliščine za nastanek in povečanje, 
spreminjanje kriminalitete, ki je povezana z izvrševanjem javnih funkcij, v letu 2015 različni in 
odvisni od družbenih razmer na vsakem od opisanih področjih, ki se med seboj močno 
razlikujejo. Vsekakor pa je treba opozoriti, da družbeni nadzorni mehanizmi ne bi smeli 
dopustiti ustvarjanja vzdušja o navidezni družbeni toleranci korupcijskih dejanj. Omejiti bi bilo 
treba plačila za navidezne pravne posle, še zlasti če taki gospodarski posli niso niti potrebni, 
niti nimajo nobenega opravičila v opravljenem delu. Transparentnost javnih naročil - še zlasti 
pri nabavi vojaške opreme - bi morala zagotoviti odpornost proti korupcijskim deliktom. 
Lastne službe v ministrstvih pa bi morale zagotoviti glede na visoko izobražene kadre, da 
netransparentno delovanje posrednikov sploh ne bi bilo potrebno.  
 
V to poglavje sodijo naslednja kazniva dejanja iz 10. in 11. skupine v tabele 44.a Pravilnika: 
KZ: 267., 268., 269 in 269.a; KZ-1: 261., 262, 263. in 264. ter naslednja kazniva dejanja iz 
13. in 14. skupine tabele 44.a Pravilnika: KZ: 261., 262., 263.; KZ-1: 257., 257.a in 258. 
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7.2.10 PRIMERI, KJER SO IZKAZANO POGOJI ZA ZAČASNO 
ZAVAROVANJE IN ODVZEM PREMOŽENJA NEZAKONITEGA 
IZVORA 

Odvzem premoženja nezakonitega izvora na podlagi določb ZOPNI je instrument za boj zlasti 
proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Ta kazniva dejanja je težko dokazovati predvsem 
zaradi njihove zapletenosti, mednarodnih elementov in hitrega razvoja tehnologij, ki jih 
uporabljajo storilci. 
 
Za uspešen pregon storilcev teh kaznivih dejanj je bistveno, da se jim odvzame tudi 
premoženje nezakonitega izvora, saj storilci izvršujejo kazniva dejanja ravno z namenom 
pridobiti čim večje premoženje, pridobljeno premoženje pa uporabljajo tudi za izvrševanje 
novih kaznivih dejanj. ZOPNI omogoča zaplembo premoženja, ki izvira iz kriminalne 
dejavnosti, brez pravnomočne kazenske obsodbe. Za učinkovit odvzem premoženja 
nezakonitega izvora pa je ključno njegovo pravočasno zavarovanje in začasni odvzem. 
 
Pogoj za uvedbo postopkov po določbah ZOPNI je sum, da je oseba storila kataloško kaznivo 
dejanje iz 4. člena ZOPNI in da ima sama ali skupaj s povezanimi osebami premoženje 
nezakonitega izvora, katerega skupna vrednost presega 50.000 evrov, ki pa ne sme 
predstavljati premoženjske koristi, pridobljene s kataloškim kaznivim dejanjem.  
 
Za uspešen odvzem premoženja nezakonitega izvora je pomembna proaktivnost in aktivno 
sodelovanje med različnimi organi v finančno preiskovalnih skupinah. V okviru finančnih 
preiskovalnih skupin poteka intenzivno sodelovanje z organi, ki lahko prispevajo k uspešnemu 
odkrivanju premoženja nezakonitega izvora tako v Sloveniji kot tudi v tujini, sodelovanje pa 
poteka zlasti s FURS, Policijo, Uradom za preprečevanje pranja denarja in Komisijo za 
preprečevanje korupcije. Tako pri zaznavanju kataloških kaznivih dejanj kot tudi premoženja 
nezakonitega izvora je pomembna prisotnost preiskovalcev na terenu. V primerih, ko se 
premoženje nahaja v tujini, je uspešnost odkritja in odvzema premoženja nezakonitega izvora 
omejena z učinkovitostjo razpoložljivih instrumentov mednarodnega sodelovanja in 
mednarodne pravne pomoči. Pomembno je, da se v okviru finančno preiskovalnih skupin 
ustrezno uporabijo vse poti mednarodnega sodelovanja, ki so posameznim organom na 
razpolago. 
 
Na praktični ravni se težave pojavljajo predvsem pri aktivni zaznavi premoženja nezakonitega 
izvora kot vstopnega pogoja za uvedbo postopka. Pozornost vseh organov, ki zaznavajo 
premoženje nezakonitega izvora, mora biti usmerjena tudi na premoženje, ki ni razvidno iz 
javnih baz, s katerim pa določena oseba in z njo povezane osebe dejansko razpolagajo ali pa 
so razpolagale. Tožilstva so pri zaznavi premoženja v veliki meri odvisna od aktivnosti 
organov predlagateljev finančne preiskave.  
 
Nadaljnje ovire pri povečanju ZOPNI zadev pa predstavlja tudi ugotavljanje premoženja 
nezakonitega izvora, ki je velikokrat odvisno od faze kazenskega postopka, ki se nanaša na 
kataloško kaznivo dejanje. Kazenski postopek mora biti namreč v takšni fazi, da državnemu 
tožilcu omogoča natančno razmejitev premoženjsko pravne koristi in premoženja 
nezakonitega izvora. Navedeno je pomembno, saj se finančna preiskava skladno z 10. členom 
ZOPNI lahko odredi le, če je izpolnjen tudi pogoj, da premoženje nezakonitega izvora ne 
predstavlja premoženjske koristi, pridobljene s kataloškim kaznivim dejanjem ali zaradi njega.  
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Tabela 44a(p): pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – polnoletni storilci 
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P
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1 UMORI 
127 
128 

115 
116 
117 

2 29 31 9 0 0 20 0 20 15 2 0 7 3 3 16 24 

2 POSKUSI 
UMOROV   2 20 22 1 0 0 19 1 18 12 1 0 4 0 4 14 18 

3 ROPI 213 206 57 95 152 12 0 3 89 12 99 100 8 4 9 1 8 99 19 

4 POSKUSI 
ROPOV   3 7 10 4 0 0 4 0 9 13 0 0 0 0 0 3 3 

5 IZSILJEVANJE 218 213 
310/4 120 206 326 143 17 2 64 22 58 87 5 6 6 3 3 77 8 

6 POSKUSI 
IZSILJEVANJA   26 57 83 24 5 2 42 7 25 36 2 3 6 2 4 32 8 

7 KAZNIVA 
DEJANJA NA 
ŠKODO OTROK 

299  
201 
183 

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

 

636 1.254 1.890 961 126 29 239 110 196 284 45 54 50 22 25 383 30 

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

196, 
197 

186, 
187 369 1.169 1.538 252 0 36 841 162 829 703 34 17 68 22 44 878 232 

9 PRANJE 
DENARJA 252 245 153 122 275 64 0 3 74 14 71 32 2 1 4 2 1 83 6 

10 
KORUPCIJSKA 
KAZNIVA 
DEJANJA – 
SKUPAJ 

  108 142 250 94 6 3 14 2 25 37 0 0 90 33 57 31 0 

Kršitev proste 
odločitve 
volivcev 

162 151 3 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sprejemanje 
podkupnine pri 
volitvah 

168 157 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedovoljeno 
sprejemanje 
daril 

247 241 17 17 34 10 0 1 1 0 5 3 0 0 2 2 0 6 0 

Nedovoljeno 
dajanje daril 

248 242 14 24 38 9 0 0 3 0 4 13 0 0 1 1 0 5 0 

Jemanje 
podkupnine 

267 261 34 55 89 42 0 0 7 1 4 5 0 0 54 27 27 3 0 

Dajanje 
podkupnine 

268 262 4 33 37 17 1 2 2 1 6 11 0 0 24 1 23 8 0 

Sprejemanje 
koristi za 
nezakonito 
posredovanje 

269 263 27 5 32 8 2 0 0 0 3 5 0 0 7 2 5 4 0 

Dajanje daril za 
nezakonito 
posredovanje 

269a 264 9 5 14 1 3 0 1 0 3 0 0 0 2 0 2 5 0 

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

254 229, 
249 371 134 505 154 9 7 111 25 83 50 4 4 16 3 13 55 3 

13 ZLORABE V 
JAVNEM IN 
ZASEBNEM 
SEKTORJU – 
SKUPAJ 

  2.102 1.821 3.923 1.615 196 15 327 39 191 206 40 30 52 27 25 430 14 

Poneverba in 
neupravičena 
uporaba tujega 
premoženja 

/ 209 466 371 837 228 160 2 47 0 34 122 8 18 10 6 4 208 0 

Preslepitev pri 
pridobitvi in 
uporabi posojila 
ali ugodnosti 

235 230 78 28 106 24 7 2 3 0 0 3 2 0 2 0 2 10 0 

Preslepitev pri 
poslovanju z 
vrednostnimi 
papirji 

236 231 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba notranje 
informacije 

243 238 2 18 20 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba trga 
finančnih 
instrumentov 

/ 239 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba položaja 
ali zaupanja pri 
gospodarski 
dejavnosti 

244 240 668 533 1.201 319 6 8 175 23 85 47 16 4 25 10 15 66 7 

Poneverba 245 / 3 6 9 4 0 0 0 1 2 4 0 1 1 1 0 1 0 
Zloraba 
uradnega 
položaja ali 
uradnih pravic 

261 257 689 604 1.293 742 21 3 101 15 69 27 14 6 14 10 4 136 7 

Oškodovanje 
javnih sredstev 

/ 257.a 14 26 40 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nevestno delo v 
službi 

262 258 174 234 408 269 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 9 0 

Poneverba v 
službi 

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

14 ZLORABE - 
POSKUSI   8 3 11 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
15 
OŠKODOVANJA 
UPNIKOV – 
SKUPAJ 

  2.481 2.030 4.511 1.403 34 116 1.055 218 563 362 69 60 74 23 48 779 53 

Povzročitev 
stečaja z 
goljufijo ali 
nevestnim 
poslovanjem 

232 
233 226 121 91 212 41 0 0 17 6 2 3 0 1 0 0 0 2 1 

Oškodovanje 
upnikov 

234 227 267 183 450 123 1 0 60 2 12 11 1 1 4 1 1 12 3 

Poslovna 
goljufija 

234a 228 2.071 1.738 3.809 1.216 33 116 976 209 545 348 68 58 78 22 47 761 47 

Organiziranje 
denarnih verig in 
nedovoljeno 
prirejanje iger na 
srečo 

234b 212 9 9 18 13 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 

Preslepitev 
kupcev 

237 232 13 9 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

16 
OŠKODAVANJA 
UPNIKOV - 
POSKUSI 

  16 5 21 4 1 0 5 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 

17 OKOLJE IN 
PROSTOR - 
SKUPAJ 

  57 99 156 89 23 0 6 5 9 31 5 4 6 2 4 34 1 

Obremenjevanje 
in uničevanje 
okolja 

333 332 13 13 26 19 1 0 0 5 3 2 2 3 0 0 0 3 0 

Onesnaženja 
morja in voda s 
plovili 

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

Razvrednotenje 
okolja z 
motornim 
vozilom 

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

Protipravno 
ravnanje z 

335 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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jedrskimi ali 
drugimi 
nevarnimi 
radioaktivnimi 
snovmi 
Protipravna 
pridobitev ali 
uporaba 
radioaktivnih ali 
drugih nevarnih 
snovi 

336 335 9 1 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Onesnaženje 
pitne vode 

337 336 1 2 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Onesnaženje 
živil ali krme 

338 337 2 6 8 2 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 

Protipravno 
zavzetje 
nepremičnine 

339 338 4 12 16 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 

Uničenje 
nasadov s 
škodljivo snovjo 

340 339 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uničevanje 
gozdov 

341 340 2 5 7 6 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 

Mučenje živali 342 341 17 30 47 25 11 0 0 0 0 13 1 0 2 2 0 12 0 

Nezakonit lov 343 342 7 12 19 10 7 0 1 0 1 8 2 1 2 0 2 0 1 
Nezakonit 
ribolov 

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

Nezakonito 
ravnaje z 
zaščitenimi 
živalmi in 
rastlinami 

/ 344 2 15 17 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 4 0 

Prenašanje 
kužnih bolezni 
pri živalih in 
rastlinah 

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

Izdelovanje 
škodljivih zdravil 
za zdravljenje 
živali 

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

Nevestna 
veterinarska 
pomoč 

347 347 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tatvina – 
naravna 
vrednota 

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

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

18 OKOLJE IN 
PROSTOR - 
POSKUSI 

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

19 KAZNIVA 
DEJANJA 
ZOPER 
ČLOVEČNOST 

373 
do 
380, 
382 
do 

388.a 

 
100 
do 
114, 
250/4 

14 94 108 12 0 2 96 0 117 9 0 0 4 0 4 191 135 

20 TRGOVINA Z 
LJUDMI 

 
387.a 

 
113 14 90 104 8 0 2 96 0 116 8 0 0 4 0 4 190 134 

21 KAZNIVA 
DEJANJA 
ZOPER 
MEDNARODNO 
PRAVO 

 
381, 
389 
do 
391 

 
371 
do 
374 

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

22 
PREPOVEDANO 
PREHAJANJE 
MEJE ALI 
OZEMLJA 
DRŽAVE 

 
311 

 
308 115 173 288 59 0 16 94 6 142 70 2 5 6 0 6 136 46 

23 
NEDOVOLJENA 
PROIZVODNJA 
IN PROMET 
OROŽJA ALI 
EKSPLOZIVOV 

 
310 

 
307 44 98 142 24 9 18 40 4 39 71 1 4 5 2 3 53 6 

24 KAZNIVA 
DEJANJA 
ZOPER 
DELOVNO 
RAZMERJE IN 
SOCIALNO 
VARNOST 

 
 

205 
do 
210 

 
 

196 
do 
203 

1.351 1.349 2.700 687 542 4 33 1 22 334 18 36 22 10 12 687 0 
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Tabela 44b(p): pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – polnoletni 
storilci, organiziran kriminal 

REŠENE 
OVADBE 

KONČANE 
PREISKAVE 

SODBE 
PRITOŽBE 

DRŽAVNEGA 
TOŽILCA 

Skupina 
kaznivih dejanj Člen 

KZ 
Člen 
KZ-1 

 P
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esen
e n

erešen
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o
vad

b
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rejete o
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 p
reiskavi 
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Š
e n
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rvo
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p
n
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so
d
b
a 

P
rip

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

Financiranje 
terorizma 

388.a/
3 109/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trgovina z ljudmi 387.a/
3 113/3 3 20 23 5 0 0 18 0 61 1 0 0 0 0 0 49 0 

Umor 127/2 
tč.4 

116 
tč.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Zloraba 
prostitucije 

185/2 

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

6 2 8 0 0 0 5 0 6 1 0 0 0 0 0 22 0 

Prikazovanje, 
izdelava, posest 
in posredovanje 
pornografskega 
gradiva 

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

Kazniva dejanja 
povezana z 
drogo in 
nedovoljenimi 
snovni v športu 

196/2 186/3 58 81 139 17 0 0 71 5 67 39 0 0 8 3 5 221 0 

Velika tatvina  205/3 22 70 92 19 3 16 33 6 12 39 0 2 8 5 3 49 0 

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

Goljufija  211/4 23 3 26 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 

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

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

Pranje denarja 252/4 245/4 2 16 18 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 

Davčna zatajitev  

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

5 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tihotapstvo  250/4 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hudodelsko 
združevanje 

297 294 40 37 77 43 0 0 6 2 9 6 0 0 4 3 1 7 3 

Nedovoljena 
proizvodnja in 
promet orožja ali 
eksplozivov 

310/2 307/2 1 5 6 1 0 1 0 2 4 3 0 1 0 0 0 4 0 

 Prepovedano 
prehajanje meje 
ali ozemlja 
države 

311/5 
308/5 
(KZ-1) 
308/6 
(KZ-

34 62 96 19 0 1 26 4 36 31 0 2 2 0 2 36 17 
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1b) 

Obremenjevanje 
in uničevanje 
okolja 

 

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

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

Protipravno 
ravnanje z 
jedrskimi ali 
drugimi 
nevarnimi 
radioaktivnimi 
snovmi 

 

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

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

Protipravna 
pridobitev ali 
uporaba 
radioaktivnih ali 
drugih nevarnih 
snovi 

 335/6 
(KZ-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nezakonito 
ravnanje z 
zaščitenimi 
živalmi in 
rastlinami 

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

 

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

REŠENE 
OVADBE 

KONČANE 
PREISKAVE 

ODLOČBE 
PRITOŽBE 
DRŽAVNEG
A TOŽILCA 

    

Skupina kaznivih 
dejanj Člen 

KZ 
Člen 
KZ-1 
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Š
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d
b
a 
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1 UMORI 127 
128 

115 
116 
117 

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

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

3 ROPI 213 206 7 32 39 8 25 13 17 0 40 40 28 0 0 0 13 2 

4 POSKUSI 
ROPOV   0 4 4 0 4 0 0 0 13 13 10 2 2 0 0 0 

5 IZSILJEVANJE 218 213  
310/4 7 17 24 11 9 11 9 0 23 23 16 0 0 0 3 0 

6 POSKUSI 
IZSILJEVANJA   6 4 10 3 3 2 2 0 4 4 2 0 0 0 0 0 

8 KAZNIVA 
DEJANJA 
POVEZANA Z 
DROGO IN 
NEDOVOLJENIMI 
SNOVNI V 
ŠPORTU 

196 
197 

186 
187 26 87 113 32 51 32 37 0 57 57 31 0 0 0 11 0 
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Tabela 44b(m): pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – mladoletniki, 
organiziran kriminal  

REŠENE 
OVADBE 

KONČANE 
PREISKAVE 

ODLOČBE 
PRITOŽBE 

DRŽAVNEGA 
TOŽILCA 

Skupina 
kaznivih dejanj Člen 

KZ 
Člen 
KZ-1 

 P
ren

esen
e n

erešen
e o

vad
b
e 

P
rejete o
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Š
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Terorizem / 108/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Financiranje 
terorizma 

388.a/
3 109/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trgovina z ljudmi 387.a/
3 113/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Umor 127/2 
tč.4 

116 
tč.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Zloraba 
prostitucije 

185/2 

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

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

Prikazovanje, 
izdelava, posest 
in posredovanje 
pornografskega 
gradiva 

187/4 176/4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kazniva dejanja 
povezana z 
drogo in 
nedovoljenimi 
snovmi v športu 

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

Velika tatvina  205/3 0 4 4 1 4 1 4 0 21 21 9 0 0 0 0 3 

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

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

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

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

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

Davčna zatajitev  

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

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

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

Hudodelsko 
združevanje 

297 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedovoljena 
proizvodnja in 
promet orožja ali 
eksplozivov 

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

Prepovedano 
prehajanje meje 
ali ozemlja 

311/5 
308/5 
(KZ-1) 
308/6 

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

REŠENE OVADBE 
KONČANE 
PREISKAVE 

SODBE 
PRITOŽBE 

DRŽAVNEGA 
TOŽILCA 

Skupina 
kaznivih dejanj Člen 

KZ 
Člen 
KZ-1 
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e o
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Š
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9 PRANJE 
DENARJA 

252 245 31 11 42 14 0 0 9 3 3 2 0 0 1 0 0 1 

10 Korupcijska 
kazniva dejanja 
- SKUPAJ 

  2 5 7 4 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 

Kršitev proste 
odločitve 
volivcev  

162 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sprejemanje 
podkupnine pri 
volitvah 

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

Nedovoljeno 
sprejemanje 
daril 

247 241 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedovoljeno 
dajanje daril 

248 242 1 4 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Jemanje 
podkupnine 

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

Dajanje 
podkupnine 

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

Sprejemanje 
koristi za 
nezakonito 
posredovanje 

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

Dajanje daril za 
nezakonito 
posredovanje 

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

države (KZ-
1b) 

Obremenjevanje 
in uničevanje 
okolja 

 

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

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

Protipravno 
ravnanje z 
jedrskimi ali 
drugimi 
nevarnimi 
radioaktivnimi 
snovmi 

 

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

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

Protipravna 
pridobitev ali 
uporaba 
radioaktivnih ali 
drugih nevarnih 
snovi 

 335/6 
(KZ-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nezakonito 
ravnanje z 
zaščitenimi 
živalmi in 
rastlinami 

 344/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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11 
KORUPCIJA - 
POSKUSI 

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

12 ZATAJITVE 
DAVČNIH IN 
DRUGIH 
FINANČNIH 
OBVEZNOSTI 

254 229 
249 102 56 158 31 3 1 19 3 5 5 0 2 2 0 2 7 

13 Zlorabe v 
javnem in 
zasebnem 
sektorju – 
SKUPAJ 

  190 109 299 121 4 1 17 2 7 3 1 2 5 1 4 7 

Poneverba in 
neupravičena 
uporaba tujega 
premoženja 

/ 209 31 47 78 49 3 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

Preslepitev pri 
pridobitvi in 
uporabi posojila 
ali ugodnosti 

235 230 22 8 30 7 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2 

Preslepitev pri 
poslovanju z 
vrednostnimi 
papirji 

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

Zloraba 
notranje 
informacije 

243 238 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba trga 
finančnih 
instrumentov 

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

Zloraba 
položaja ali 
zaupanja pri 
gospodarski 
dejavnosti 

244 240 106 43 149 48 0 1 13 1 5 1 0 2 4 1 3 1 

Poneverba  245 / 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba 
uradnega 
položaja ali 
uradnih pravic 

261 257 21 10 31 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Oškodovanje 
javnih sredstev 

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

Nevestno delo 
v službi 

262 258 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poneverba v 
službi 

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

14 ZLORABE - 
POSKUSI   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 
OŠKODOVANJ
A UPNIKOV – 
SKUPAJ 

  998 876 1.874 873 3 21 177 58 65 33 6 12 4 0 3 99 

Povzročitev 
stečaja z 
goljufijo ali 
nevestnim 
poslovanjem 

232 
233 226 26 19 45 13 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 

Oškodovanje 
upnikov 

234 227 88 48 136 45 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
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Poslovna 
goljufija 

234a 228 875 806 1.681 808 3 21 170 53 64 33 6 12 5 0 3 92 

Organiziranje 
denarnih verig 
in nedovoljeno 
prirejanje iger 
na srečo 

234b 212 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preslepitev 
kupcev 

237 232 5 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 
OŠKODAVANJ
A UPNIKOV - 
POSKUSI 

  5 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 OKOLJE IN 
PROSTOR - 
SKUPAJ 

  16 8 24 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obremenjevanj
e in uničevanje 
okolja 

333 332 9 6 15 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Onesnaženje 
morja in voda s 
plovil 

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

Razvrednotenje 
okolja z 
motornim 
vozilom 

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

Protipravno 
ravnanje z 
jedrskimi ali 
drugimi 
nevarnimi 
radioaktivnimi 
snovmi 

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

Protipravna 
pridobitev ali 
uporaba 
radioaktivnih ali 
drugih nevarnih 
snovi 

336 335 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Onesnaženje 
pitne vode 

337 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Onesnaženje 
živil ali krme 

338 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Protipravno 
zavzetje 
nepremičnine 

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

Uničenje 
nasadov s 
škodljivo snovjo 

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

Uničevanje 
gozdov 

341 340 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mučenje živali 342 341 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Nezakonit 
ribolov 

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

Nezakonito 
ravnanje z 
zaščitenimi 
živalmi in 
rastlinami 

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

Prenašanje 
kužnih bolezni 
pri živalih in 
rastlinah 

345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Izdelovanje 
škodljivih 
zdravil za 
zdravljenje 
živali 

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

Nevestna 
veterinarska 
pomoč 

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

Tatvina - 
naravna 
vrednota 

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

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

18 OKOLJE IN 
PROSTOR - 
POSKUSI 

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

24 KAZNIVA 
DEJANJA 
ZOPER 
DELOVNO 
RAZMERJE IN 
SOCIALNO 
VARNOST  

205 
do 
210 

196 
do 
203 

468 312 780 322 67 0 4 1 0 28 0 10 3 2 1 104 

 

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

REŠENE OVADBE 
KONČANE 
PREISKAVE 

SODBE 
PRITOŽBE 

DRŽAVNEGA 
TOŽILCA 

Skupina kaznivih 
dejanj Člen 
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Člen 
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Terorizem / 108/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Financiranje 
terorizma 

388.a/
3 109/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trgovina z ljudmi 387.a/
3 113/3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Zloraba 
prostitucije 

185/2 

175/2 
(KZ-
1) 

175/3 
(KZ-
1b) 

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

Prikazovanje, 
izdelava, posest 
in posredovanje 
pornografskega 
gradiva 

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

Kazniva dejanja 
povezana z 
drogo in 
nedovoljenimi 
snovmi v športu 

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

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

Rop   206/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Goljufija   211/4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

Davčna zatajitev   

249/5 
(KZ-
1) 

249/4 
(KZ-
1b)  

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

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

Hudodelsko 
združevanje 

297 294 19 1 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedovoljena 
proizvodnja in 
promet orožja ali 
eksplozivov 

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

Prepovedano 
prehajanje meje 
ali ozemlja 
države 

311/5 

308/5 
(KZ-
1) 

308/6 
(KZ-
1b) 

0 14 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obremenjevanje 
in uničevanje 
okolja 

  

332/6 
(KZ-
1) 

332/5 
(KZ-
1b) 

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

Protipravno 
ravnanje z 
jedrskimi ali 
drugimi 
nevarnimi 
radioaktivnimi 
snovmi 

  

334/3 
(KZ-
1) 

334/8 
(KZ-
1b) 

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

Protipravna 
pridobitev ali 
uporaba 
radioaktivnih ali 
drugih nevarnih 
snovi 

  
335/6 
(KZ-
1) 

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

Nezakonito 
ravnanje z 
zaščitenimi 
živalmi in 
rastlinami 

  344/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

7.3  STAREJŠE NEREŠENE ZADEVE 

Tožilstva so poročala v skladu z drugim odstavkom 12. člena Pravilnika za nerešene zadeve, 
starejše od 10 let oziroma, tisti, ki teh nimajo, za deset najstarejših zadev na posameznem 
tožilstvu (starost teh zadev je po tožilstvih različna, le nekaj je zadev starejših od 10 let, v 
glavnem so tožilstva poročala o desetih najstarejših zadevah). Seveda je ob tem potrebno 
poudariti, da se za nerešeno zadevo šteje vsaka zadeva od datuma prejema ovadbe dalje in 
da to ne pomeni, da tožilec na zadevi nič ne dela, ali da je do zastoja prišlo na tožilstvu, pač 
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pa gre za spremljanje zadeve v vseh fazah postopka, tj. tudi, ko je npr. v dopolnitvi na policiji 
ali kasneje v obravnavi na sodišču.  
 
V nadaljevanju bodo obrazloženi razlogi za dolgotrajnost postopkov, vključno s prejetimi 
dodatnimi ukrepi za pospešitev reševanja zadev.  
 
Razlogi za dolgotrajnost postopkov: 
Iz poročil tožilstev izhaja, da gre pri teh zadevah za obsežne zadeve (več osumljencev, veliko 
oškodovancev) s področja gospodarske kriminalitete in pa za druga kazniva dejanja, ki se 
pogosto izvršujejo s strani hudodelskih združb oziroma v obliki dolgotrajnega, kontinuiranega 
in dobro organiziranega načina izvrševanja kaznivih dejanj v okviru navidezno zakonite 
dejavnosti, s katerimi storilci prikrijejo dejansko kriminalno dejavnost. V teh zadevah je zaradi 
zagotovitve učinkovitega kazenskega pregona ter pridobitve podatkov, ki so pomembni za 
dokazovanje v bodočem kazenskem postopku, nujno usmerjanje predkazenskega postopka, 
ki lahko traja dalj časa.  
 
Med navedenimi aktivnostmi največ težav predstavlja pridobivanje dokazov iz tujine. Postopki 
izvrševanja zaprosil za mednarodno pravno pomoč pa so zapleteni in dolgotrajni, saj do 
realizacije zaprosila po navadi preteče več mesecev ali pa celo več let, pogosto pa zaradi 
različnih pravnih redov zaprosila niso izvršena v celoti. Navedene težave se pojavljajo tako pri 
državah članicah EU, kot tudi pri drugih evropskih državah, še bolj pa pri tretjih državah. 
Čeprav tako državni tožilci, kot tudi sodišča za pospešitev izvršitve zaprosil uporabljajo 
mednarodne institucije, kot so EUROJUST, kontaktne točke EJN in podobno, posredovanje 
teh institucij še vedno ne pripomore k bistvenemu skrajšanju postopkov. 
 
Tožilstva kar v nekaj najstarejših zadevah navajajo kot razlog za dolgotrajnost postopkov 
vezanost na zaključek drugih postopkov (civilnih ali kazenskih). 
 
Tako imajo na ODT v Krškem tri nerešene kazenske ovadbe iz leta 2011, ovadbe pa je podal 
isti ovaditelj, ki je v preteklosti množično večkrat ovadil že kompletno Vlado RS z vsemi 
ministri, in druge funkcionarje ter po zavrženju ovadb tudi prevzemal pregone. Zoper 
navedenega so v letu 2011 vložili na Okrajnem sodišču v Krškem predlog za delni odvzem 
opravilne sposobnosti, zato navedene tri zadeve čakajo rešitev predmetnega postopka. Ker je 
Višje sodišče že tri krat postopek zaradi procesnih napak razveljavilo in vrnilo prvostopnemu 
sodišču v ponovno odločanje, postopek za odvzem opravilne sposobnosti pa še ni zaključen. 
 
Tudi na ODT v Mariboru so v treh zadevah čakali s svojo odločitvijo dalj časa zardi čakanja na 
izid drugega postopka (v primeru kaznivega dejanja krive izpovedbe na izid pravdnega 
postopka, v drugih dveh primerih pa na izid drugega kazenskega postopka – zaradi vsebinske 
povezanosti zadev). Na ODT v Novem mestu pa so v eni zadevi zaradi kaznivega dejanja 
kršitve temeljnih pravic delavcev po prvem odstavku 196. člena KZ-1 čakali na sodbo 
Delovnega sodišča v Mariboru. 
 
Tožilstva poročajo, da je do zastoja večkrat prišlo pri policiji, ki zadev ni reševala v rokih, pri 
čemer so ti na tožilske urgence odgovarjali, da hitreje ne morejo reševati zadev zaradi lastne 
kadrovske podhranjenosti in pa tudi zaradi druge prioritetne problematike (v času 
begunskega vala). 
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Po sprejetju tožilske odločitve pa kazenski postopek v nekaterih primerih zastane oziroma se 
postopek pred sodiščem sploh ne more začeti, ker so storilci kaznivih dejanj nedosegljivi 
sodišču. Kadar storilec pobegne v tujino in čeprav sodišče v teh primerih odredi tiralico 
oziroma izda evropski priporni nalog, storilcev pogosto ni mogoče najti tudi po več let od 
vložitve zahteve za preiskavo oziroma obtožnice. V kolikor pa se storilca v tujini izsledi, še 
vedno lahko nastopijo težave z izvrševanjem zahteve za izročitev. Zato lahko ostane kazenska 
zadeva nerešena, kljub temu da je državni tožilec sprejel tožilsko odločitev in uporabil vsa 
procesna sredstva za pospešitev kazenskega postopka.  
 
Navedene objektivne okoliščine podaljšujejo kazenske postopke in čas reševanja zadev, 
vendar pa je treba izpostaviti, da so državni tožilci kljub temu uspešni pri reševanju kazenskih 
ovadb, saj je tovrstnih primerov relativno malo. 
 
Sprejeti dodatni ukrepi za pospešitev reševanja starejših nerešenih zadev: 
Vse zadeve, ki jih državno tožilstvo obravnava, se sprotno spremljajo preko mesečnih 
bremenitev, tako s strani pristojnega državnega tožilca, kot s strani vodij, tako, da se zadeve 
v glavnini rešujejo znotraj 120 dnevnega roka po Merilih Državnotožilskega sveta, 
prekoračitve tega roka pa odobri oziroma podaljša vodja okrožnega državnega tožilstva. 
 
V zadevah, ki dlje časa niso rešene drugje (policija, sodišče, drugi organi), pa se tožilstvo kot 
pospešitvenih ukrepov za rešitev zadeve poslužuje predvsem urgenc, ki jih pošlje policiji ali 
sodišču (odvisno v kateri fazi se zadeva nahaja) za hitrejšo rešitev zadeve. Problematiko 
reševanja starejših kazenskih ovadb in prioriteto reševanja le-teh tožilstva skušajo reševati 
tudi na delovnih sestankih s posameznimi policijskimi upravami (oziroma njihovimi notranjimi 
organizacijskimi enotami). V primeru zastoja pri delu na posamezni zadevi, kjer urgence niso 
uspešne, se o tem obvesti tudi predstojnika (policijske enote ali sodišča). 
 
Starejše zadeve se na tožilstvih obravnavajo prioritetno in skrbno, kamor sodi tudi ponovno 
proučevanje zadev in iskanje rešitev (poleg urgenc npr. z naknadnim predlogom za pripor, če 
so izpolnjeni pogoji zanj, z naknadno izdajo kaznovalnih nalogov tudi tam, kjer prvotno niso 
bili predlagani, kjer je to zakonsko možno). 
 

8 Izredna pravna sredstva na področju kaznovalnega prava 

8.1 IZREDNA PRAVNA SREDSTVA V KAZENSKIH POSTOPKIH 

 

Kazenski oddelek VDT RS je v letu 2015 od Vrhovnega sodišča RS prejel v odgovor 403 
zahteve za varstvo zakonitosti, ki so jih podali obsojenci, njihovi zagovorniki, obsojenčevi 
svojci ali pooblaščenci, kar je za 5,22 % več kot v letu 2014 (383 zadev). Kljub manjšemu 
porastu ugotavljamo, da je v zadnjih letih prišlo do ustalitve števila teh zadev, pri čemer je od 
leta 2008 obseg vloženih zahtev obrambe (v primerjavi z navedenim izhodiščnim letom) sedaj 
približno za petino nižji.  
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Izredna pravna sredstva v kazenskih postopkih – zahteve 
 

KTV - ODGOVORI NA ZAHTEVE 

Prenesene 
nerešene  

Prejete 
Skupaj 
v delu 

Od 
tega 

rešeno 

Nerešeno 
na dan 

31.12.2015 

Odstotek 
rešenih 

10 403 413 400 13 97 

 

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. Stališča oblikovana v pomembnejših zadevah so bila vključena v preglede sodne 
prakse in izobraževalne oblike ki jih je izvajalo državno tožilstvo.  
 
Kazenski oddelek VDT RS je v letu 2015 v kazenskih zadevah prejel tudi 51 pobud za vložitev 
zahteve za varstvo zakonitosti. Skupaj z nerešenimi pobudami iz preteklih let je oddelek 
obravnaval 62 pobud in na tej podlagi vložil 17 zahtev za varstvo zakonitosti na vrhovno 
sodišče, 37 pobud pa so vrhovni državni tožilci zavrnili, ker so ocenili, da ni zakonskih pogojev 
za vložitev omenjenega pravnega sredstva.  
 

Izredna pravna sredstva v kazenskih postopkih – pobude 
 

KTV - POBUDE KTV - ODLOČITVE SODIŠČA 

 Rešeno na VDT 

Vložene 
zahteve 

Zavrnjene 
pobude 

Prenesene 
nerešene  

Prejete 
pobude 

Skupaj 
v delu 

  

Nerešeno 
na dan 

31.12.2015 

Odstotek 
rešenih 

Prejete 
odločitve 

o 
zahtevah 

Ugodeno 
zahtevi 

Ni 
ugodeno 
zahtevi 

Odstotek 
ugodenih 
zahtev 

11 51 62 17 37 8 0 21 13 8 62 

 

 

V letu poročanja so državni tožilci zahteve vložili v 28,81 % od vseh prejetih pobud, kar v 
primerjavi s prejšnjimi leti (33,3 % leta 2014, 38 % leta 2013, 31 % leta 2012, 38,6 % leta 
2011, 30,3% leta 2010) kaže, da je delež uspešnosti pobud v daljšem obdobju bistveno 
nespremenjen, giblje se okoli tretjine vloženih pobud. Ob koncu leta 2015 je ostalo nerešenih 
še 8 pobud v zadevah, v katerih vrhovni državni tožilci še niso prejeli spisov od okrajnih 
oziroma okrožnih sodišč, zato o pobudah še niso mogli odločiti.  
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Pobude za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti, prejete v letu 2015, so v 31 zadevah podali 
obsojenci, njihovi bližnji sorodniki in zagovorniki, oškodovanci in zasebni tožilci ali druge 
osebe, okrožna državna tožilstva pa v 20 pravnomočno končanih zadevah. Primerjava s 
prejšnjim letom kaže na zvišanje deleža in števila pobud državnih tožilcev in s tem na njihovo 
večjo aktivnost pri oblikovanju sodne prakse v kazenskih zadevah. 
 
V letu 2015 so bile zahteve za varstvo zakonitosti vložene v zadevah, ki so bile obravnavane v 
tem oziroma prejšnjih letih in so se pri njihovem reševanju po presoji državnega tožilca 
odprla pomembnejša pravna vprašanja.  
 
Vrhovno sodišče je v letu 2015 pri odločanju o zahtevah za varstvo zakonitosti (vloženih v 
tem in v prejšnjih letih) od skupaj 21 vloženih zahtev ugodilo 13 zahtevam, zavrnilo pa je 
osem zahtev. Uspeh vloženih zahtev, o katerih je bilo odločeno, je glede na končni izid 
postopka 61,91 %, kar šteje za zelo dober rezultat, čeprav za presojo izvrševanja pristojnosti 
v zvezi s tem pravnim sredstvom niti ni odločilno.  
 
Funkcija vrhovnih državnih tožilcev v zvezi z vlaganjem zahtev za varstvo zakonitosti je 
namreč predvsem oblikovanje enotne (državnotožilske in) sodne prakse. Zato tudi zavrnitev 
zahteve, če odločba najvišjega sodišča podaja vsebinske odgovore glede pravilne razlage 
zakonodaje, lahko prispeva k jasni in s tem boljši uporabi predpisa v vsebinsko enakih ali 
podobnih primerih.  
 
Tudi v letu 2015, tako kot v prejšnjih letih, so bile zahteve zaradi kršitve materialnega 
kazenskega zakona vložene predvsem z namenom razjasnitve načina opredelitve sestavin 
(znakov) kaznivega dejanja v povezavi z opisom v tožilskem aktu. Na tej podlagi se je 
potreba po vložitvi zahteve, tako kot v prejšnjih letih, največkrat pokazala pri kaznivih dejanj 
zoper gospodarstvo in premoženje. V zvezi s postopkovnimi vprašanji je bilo največ zahtev s 
področja pravilne obrazložitve sodne odločbe ter izrekanja kazenskih sankcij. Posebna 
pozornost je bila tudi v tem letu namenjena utrjevanju sodne prakse glede novih pojavnih 
oblik kriminalitete in uporabe institutov priznanja in sporazuma o krivdi po novelah KZ-1B in 
ZKP-K.  
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8.2 IZREDNA PRAVNA SREDSTVA V POSTOPKU O PREKRŠKU 

Vrhovni državni tožilci so v letu 2015 prejeli v odločitev 410 pobud za vložitev zahteve za 
varstvo zakonitosti v zadevah prekrškov. Skupaj z nerešenimi pobudami iz preteklega leta (55 
zadev) so obravnavali 465 pobud zoper odločbe oziroma sodbe o prekrških. V primerjavi z 
letom 2014 se je število vloženih pobud povečalo le za 0,49 %.  
 
Po visokem številu vloženih pobud v letih 2009 in 2010 se je tudi na tem področju pripad 
ustalil na nižji ravni, kar je deloma posledica omejitve zahteve za varstvo zakonitosti na 
najpomembnejša pravna vprašanja, kot sedaj izrecno določa tudi ZP-1, in uvedba možnosti 
uporabe drugega izrednega pravnega sredstva – odprave ali spremembe odločbe na predlog 
prekrškovnega organa.  
 

 

 

Izredna pravna sredstva v postopku o prekršku 
 

PTV - PREKRŠKI POBUDE PTV - ODLOČITVE SODIŠČA 

Rešeno na VDT 

Vložene 
zahteve 

Zavrnjene 
pobude 

Prenesene 
nerešene  

Prejete 
pobude 

Skupaj 
v delu 

  

Nerešeno 
na dan 

31.12.2015 

Odstotek 
rešenih 
od vseh v 

delu 

Skupaj 
prejete 
odločitve 

o 
zahtevah 

Ugodeno 
zahtevi 

Ni 
ugodeno 
zahtevi 

Odstotek 
ugodenih 
zahtev 

55 410 465 99 315 51 0 87 58 29 67 

 

 

Iz analize vloženih pobud izhaja naslednja struktura vlagateljev: 368 pobud (89,76 %) so 
vložili kršitelji oziroma obdolženci ali njihovi zagovorniki, 29 pobud (7,07 %) so vložili 
prekrškovni organi, sodniki okrajnih ali višjih sodišč so vložili pet (1,2 %) pobud, osem zahtev 
(1,95 %) pa je bilo vloženih s strani drugih oseb in po uradni dolžnosti vrhovnih državnih 
tožilcev. Čeprav prevladujejo pobude kršiteljev oziroma obdolžencev in njihovih zagovornikov, 
tudi organi prekrškovnega postopka v ustreznem obsegu uporabljajo možnost, da se s tem 
izrednim pravnim sredstvom o pomembnih pravnih vprašanjih pridobi stališče vrhovnega 
sodišča ali odpravijo kršitve in nezakonitosti v pravnomočno končanih zadevah.   
  
V prekrškovnih zadevah je bilo na vrhovno sodišče v letu 2015 vloženih 99 zahtev za varstvo 
zakonitosti (ZVZ), kar pomeni, da je tožilstvo (ob 315 zavrnjenih pobudah) sprejelo 23,91 % 
vloženih pobud (v letu 2014 je bil ta delež 24,3 %, v letu 2013 je bil ta delež 22,1 %, v letu 
2012 je bil delež 25,8 %, v letu 2011 je bil delež 18,3 %, v letu 2010 je znašal 22,3 %). 
Obseg uspešnih pobud je tako vsa leta okoli petine (od) vloženih, kar je v mejah 
pričakovanega, če upoštevamo, da je zahteva državnega tožilca v postopku zaradi prekrška 
vendarle izredno pravno sredstvo namenjeno predvsem oblikovanju enotne sodne prakse in 
ne odpravljanju vseh domnevnih kršitev zakona. Skupno število vloženih zahtev se je glede 
na leto 2014, ko je bilo vloženih 95 zahtev, zvišalo za 4,21 %, kar na obrazloženo oceno 
stanja ne more bistveno vplivati.  
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V letu 2015 je vrhovno sodišče odločilo o 87 zahtevah, vloženih v letu 2015 in v prejšnjih 
letih, ugodilo je 58 zahtevam, ni ugodilo 29 zahtevam, o 12 vloženih zahtevah za varstvo 
zakonitosti zoper odločbe o prekrških pa še ni odločilo. Glede na odločitve Vrhovnega sodišča 
RS, ki je ugodilo 66,67 % vloženih zahtev, je delo tudi na tem področju bilo opravljeno 
uspešno, saj se tudi ob zavrnitvi zahteve oblikujejo pravna stališča, ki so pomembna za 
prakso.  
 
Za vložitev zahteve se je tožilstvo odločalo predvsem v primerih, ko je bila prekrškovna 
oziroma sodna praksa različna, pa je zato bilo potrebno pravilno uporabo zakona preveriti, 
izenačiti, ustaliti ali odpraviti odklone z odločbami najvišjega sodišča.  
 
Pri tem je tudi v letu 2015 obstoječa problematika postopkov o prekrških ostajala 
nespremenjena. Posebna pozornost je še vedno namenjena uporabi ZP-1 glede odgovornosti 
pravnih in odgovornih oseb, podjetnikov in zasebnikov z vidika opustitve dolžnega nadzorstva 
ter razlogov in postopka za razbremenitev odgovornosti, problematiki prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja, glede na vrsto zadev pa kršitvam na področju cestnega prometa. S 
postopkovnega vidika je prevladovalo uveljavljanje kršitve pravice do izjave, do izvajanja 
dokazov v korist kršitelja in glede obrazloženosti odločb v zvezi s pravnimi sredstvi.  
 

9 Civilne in upravne državnotožilske pristojnosti 

9.1 UVODNA POJASNILA 

Državno tožilstvo ima z zakonom določene pristojnosti tudi zunaj področja kaznovalnega 
prava. Omejene so na vlaganje procesnih aktov in drugih nalog, ki jih nalaga zakon, pred 
vrhovnim in pred višjimi sodišči pa jih izvršujejo vrhovni državni tožilci (tretji odstavek 19. 
člena in 21. člen ZDT-1).  
 
a. Zahteva za varstvo zakonitosti v civilnih postopkih 
 
Temeljna pristojnost državnega tožilstva, ki jo izvršujejo vrhovni državni tožilci, je vlaganje 
zahtev za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne sodne odločbe, izdane v civilnih postopkih, 
ki jih praviloma ni mogoče izpodbijati z revizijo, ker ta po samem zakonu ni dopustna, ali pa 
zato, ker vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodne odločbe ne presega zakonskega 
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praga 2.000 evrov, ki omogoča dopustitev revizije s strani sodišča (385. do 391. člen Zakona 
o pravdnem postopku - ZPP). Zahteva za varstvo zakonitosti je izredno pravno sredstvo v 
javnem interesu, ki se odraža v dveh ključnih položajih in sicer v zagotavljanju objektivne 
koristi za pravni red pod pogoji iz 385. člena v zvezi s 367. a členom ZPP, ki jih je mogoče 
doseči z izpodbijanjem konkretnih zadev, katerih obravnavanje pred vrhovnim sodiščem bi 
lahko pripomoglo k razvoju prava in poenotenju sodne prakse. Javni interes za intervencijo 
državnega tožilca zunaj kaznovalnega prava pa obstoji tudi v primeru razpolaganj strank v 
nasprotju s prisilnimi predpisi in moralo, ki imajo za posledico izdajo sodne poravnave, 
zamudne sodbe, sodbe na podlagi odpovedi oziroma pripoznave in vmesne sodbe na podlagi 
sporazuma strank (četrti odstavek 385. člena ZPP). V teh primerih je zahteva za varstvo 
zakonitosti vselej dovoljena. V postopku na podlagi zahteve za varstvo zakonitosti državni 
tožilec ne nastopa kot stranka konkretnega postopka, temveč posega v konkretno zadevo kot 
zastopnik javnega interesa (primerjajte sklep vrhovnega sodišča opr. št. II Ips 148/2014 z 
dne 28.8.2014). Uresničevanje te zakonske vloge, ki jo izvršujejo vrhovni državni tožilci po 
določbah ZPP, narekuje zaradi videza nepristranosti in verodostojnosti v smislu 7. člena ZDT-
1 njihovo funkcionalno in personalno ločenost od izvrševanja drugih zakonskih pooblastil, ki 
jih imajo državni tožilci kot stranke ali zakoniti zastopniki države v civilnih postopkih po drugih 
predpisih. 
 
Na podlagi posebnih predpisov, ki napotujejo na uporabo ZPP, je mogoče zahtevo za varstvo 
zakonitosti vložiti tudi v postopkih izvršbe in zavarovanja (ZIZ), v postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), v posebnih nepravdnih postopkih iz 
drugega dela istoimenskega zakona (ZNP), v katerih je revizija praviloma izključena, v 
zapuščinskih zadevah (ZD), v postopkih vzpostavitve etažne lastnine in o določanju 
pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL), v postopkih vpisa v sodni register (ZSReg), v 
nepravdnih zadevah iz 50 člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v postopkih za 
priznanje in izvršitev tujih sodnih in arbitražnih odločb po Zakonu o mednarodnem zasebnem 
pravu in postopku (ZMZPP) in v postopkih zavarovanja in začasnega odvzema nezakonitega 
izvora (ZOPNI). 
 
b. Druge pristojnosti državnega tožilstva s področja civilnega prava 
 
Državno tožilstvo ima zakonske pristojnosti tudi v postopkih za odvzem poslovne sposobnosti 
in v postopkih o razglasitvi pogrešancev za mrtve ter dokazovanju smrti po Zakonu o 
nepravdnem postopku (ZNP), v postopkih za sprejem oseb v oddelek pod posebnim 
nadzorom oziroma v varovani oddelek na podlagi sklepa sodišča po Zakonu o duševnem 
zdravju (ZDZdr) in v postopkih za razveljavitev zakonske zveze po Zakonu o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih (ZZZDR), katere pa izvršujejo okrožni državni tožilci, ki imajo v 
navedenih postopkih položaj aktivno legitimirane stranke. 
 
c. Pristojnosti državnega tožilstva na upravnem področju 
 
Tudi na upravnem področju so pristojnosti državnega tožilstva določene v posameznih 
zakonih. Po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) je upravičen državni tožilec zaradi 
varstva javnih koristi vložiti zoper odločbo upravnega organa pritožbo, predlog za obnovo 
postopka, predlog za odpravo oziroma razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici in 
predlog za izrek odločbe za nično (229., 261., 275. in 280. člen ZUP). Državni tožilec tako 
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ohranja pristojnost vlaganja rednih in izrednih pravnih sredstev v upravnih postopkih še pred 
sodnim preizkusom odločitve upravnega organa, kar je po prepričanju Civilno upravnega 
oddelka VDT RS nesistemsko in v nasprotju s temeljnim poslanstvom državnega tožilca zunaj 
kaznovalnega prava. V hierarhiji pravnih sredstev, ki jih imajo poleg državnega tožilca tudi 
državni pravobranilec, drugi državni organi, stranke in drugi udeleženci, ki izkazujejo pravni 
interes, bi morala biti namreč intervencija državnega tožilca tudi na upravnem področju 
omejena na izpodbijanje pravnomočnih sodnih odločb z zahtevo za varstvo zakonitosti. 
 
Po posebnih predpisih je upravičen državni tožilec vložiti tudi tožbo pri Upravnem sodišču RS 
za prepoved delovanja društva ali verske skupnosti, če oceni, da gre za izvajanje 
prepovedane dejavnosti (Zakon o društvih - ZDru-1 in Zakon o verski svobodi - ZVS). Za 
vložitev tožbe je legitimiran tudi v postopkih ugotavljanja vzajemnosti v zvezi z vlogami tujih 
državljanov za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah na ozemlju Slovenije. 
 

9.2 PRIPAD IN REŠEVANJE ZADEV 

V letu 2015 je civilno upravni oddelek prejel skupno 320 zadev in sicer:  
 
- 281 pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti (Ctz vpisnik), 
- 31 drugih vlog (Ctr vpisnik) in 775 zadev v sedmih Ctr zbirnikih, 
- 8 zadev s področja upravnega prava (Utv vpisnik) in 105 zadev v Utv zbirniku. 
 
Do 31. 12. 2015 je ostalo 11 pobud iz tekočega leta nerešenih, vendar je bilo do izdelave 
tega poročila o njih že odločeno. Državno tožilstvo je namreč pri preizkusu pobud za vložitev 
zahteve za varstvo zakonitosti v civilnih postopkih vezano na prekluzivni rok iz 385. člena ZPP, 
ki teče od vročitve sodne odločbe stranki. Oddelek zato zaostankov nima. Skupaj z nerešenimi 
pobudami iz preteklega leta 2014 (18 zadev) je oddelek obravnaval 299 pobud za vložitev 
zahteve za varstvo zakonitosti. V 13 obravnavanih zadevah je bila odločitev formalna (zaradi 
poteka roka), v preostalih 286 zadevah pa je bila opravljena vsebinska državnotožilska 
presoja, pri čemer je bila v 12 zadevah vložena zahteva za varstvo zakonitosti. Pri vrhovnem 
sodišču je ostalo nerešenih 20 zahtev za varstvo zakonitosti in sicer 16 iz leta 2014, štiri pa iz 
predhodnih let. 
 
Vrhovno sodišče je v letu poročanja odločilo o 17 zahtevah za varstvo zakonitosti, pri čemer 
je štirim ugodilo, devet jih je zavrnilo, trizavrglo, ena zadeva iz leta 2008 pa je bila 
umaknjena zaradi odpadlega pravnega interesa. Ker je funkcija zahteve za varstvo zakonitosti 
v podpori vrhovnemu sodišču pri razjasnjevanju odprtih pravnih vprašanj, oblikovanju enotne 
sodne prakse in pri odpravljanju nezakonitih razpolaganj strank v sodnih postopkih, uspeha 
vloženih zahtev za varstvo zakonitosti ni mogoče ocenjevati po pozitivnih ali negativnih 
odločitvah vrhovnega sodišča. Njihova uspešnost ni v zasledovanju zasebnega 
pravovarstvenega interesa strank konkretnega postopka in ugoditvi njihovemu zahtevku, 
temveč v identificiranju in izpostavljanju pomembnih in aktualnih pravnih vprašanj na tistih 
pravnih področjih, na katerih predstavlja zahteva za varstvo zakonitosti edino pravno 
sredstvo, preko katerega lahko vrhovno sodišče odloča o teh vprašanjih in s tem skrbi za 
razvoj prava in poenotenje sodne prakse. Vsaka zahteva za varstvo zakonitosti zato ne glede 
na izid postopka prispeva k zaznavanju in odpiranju spornih ter aktualnih pravnih vprašanj, 
glede katerih sodne prakse še ni, ali pa se še ni izoblikovala in ustalila.  
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Z vidika zasledovanja navedenega cilja je potrebno posebej izpostaviti zahteve za varstvo 
zakonitosti, vložene v letu poročanja glede pravnih vprašanj, o katerih še ni sodne prakse 
vrhovnega sodišča, oziroma so bile vložene na pravnih področjih, ki so bila pozneje 
spremenjena z odločitvijo Ustavnega sodišča RS ali s posegom zakonodajalca in sicer: a) 
zadevo Ctz 53/2015, v kateri je bilo izpostavljeno vprašanje časovne omejitve prednostnega 
poplačila preživninskih terjatev iz 3. točke prvega odstavka 197. člena ZIZ, b) zadevo Ctz 
115/2015 glede vprašanja aktivne legitimacije upravnika večstanovanjske stavbe na 
pogodbenopravni podlagi za izterjavo prispevkov v rezervni sklad, c) zadevo Ctz 179/2015 
glede ovir za odpust obveznosti po 1. točki 399. člena ZFPPIPP v postopku osebnega stečaja 
v zvezi z izbrisom obsodbe iz kazenske evidence po 82. členu KZ-1 in d) zadevo Ctz 225/2015 
glede vprašanja vzpostavitve izgubljenega izvirnika javne listine - notarskega zapisa, ki 
vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo glede vknjižbe stvarne pravice. 
 

Izredna pravna sredstva v civilnem postopku 
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Poleg zgoraj predstavljenih zadev je oddelek prejel še 775 revizijskih odločb vrhovnega 
sodišča, ki so bile vpisane v zbirne spise po posameznih pravnih področjih (civilno, 
gospodarsko in delovno pravo). Vse prejete revizijske odločbe smo strokovno obdelali in v 
mesečnih pregledih, ki jih prav tako vodimo v Ctr zbirnikih, predstavili stališča sodne prakse 
glede pomembnih in aktualnih pravnih vprašanj. Spremljanje sodne prakse najvišjega 
rednega sodišča, prav tako pa tudi Ustavnega sodišča RS, je namreč pomembno za delo 
državnih tožilcev na civilno-upravnem oddelku in za njihovo oceno pomena pravnih vprašanj, 
ki so izpostavljena v prejetih pobudah za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. 
 
Oddelek je v letu 2015 prejel 8 zadev s področja upravnega prava, od katerih so bile štiri 
vsebinsko obravnavane, vendar brez intervencije tožilca. Iz preteklega leta so ostale nerešene 
štiri zadeve. Poleg tega smo prejeli in v zbirni spis Utv vpisali še 105 odločb ministrstva za 
pravosodje o ugotavljanju vzajemnosti, kar je bistveno več kot preteklo leto, ko jih je bilo 67. 
Nepravilnosti, ki bi narekovale ukrepanje tožilca niso bile ugotovljene.  
 
Vrhovni državni tožilci sodelujemo tudi v zakonodajnih postopkih in vsebinsko prispevamo k 
oblikovanju zakonskega gradiva. Tako smo tudi v letu 2015 v okviru delovne skupine, ki jo je 
imenovalo ministrstvo za pravosodje, sodelovali pri pripravi sprememb ZVEtL.  
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9.3 PRIKAZ VSEBINSKIH USMERITEV PRI VLAGANJU ZAHTEV ZA 

VARSTVO ZAKONITOSTI 

Vsebinske usmeritve pri vlaganju zahtev za varstvo zakonitosti so poleg zagotavljanja pravne 
varnosti naravnane na pomembnost pravnega problema in ne na uspeh v civilnem postopku. 
Kot je bilo v poročilu že poudarjeno, državno tožilstvo z vlaganjem zahtev ne zasleduje 
pravnega interesa strank konkretnega postopka, temveč pravni interes, da se v javnem 
interesu zagotovi preizkus zadev, ki so pomembne za zagotovitev pravne varnosti, razvoj 
prava in poenotenje sodne prakse. Pri tem zasleduje usmeritve Konference generalnih 
tožilcev Evrope (Sankt Peterburg 2008) in Priporočil Sveta Evrope o vlogi tožilcev zunaj 
kazenskega prava, z dne 6. 9. in 19. 9. 2012 ter najnovejše usmeritve Posvetovalnega sveta 
evropskih tožilcev (CCPE) v Mnenju št. 9 (2014) z dne 17. 12. 2014 o evropskih normah in 
načelih glede tožilcev, vsebovanih v tako imenovani Rimski listini. V teh dokumentih je 
izpostavljeno poslanstvo tožilca, ki je v varovanju in zastopanju javnega interesa, pri čemer je 
poudarjena naraščajoča potreba po zaščiti ranljivih skupin (na primer otrok, mladine, 
invalidov, oseb z nizkimi dohodki) in področij, ki v javnem interesu zaslužijo posebno 
pozornost (na primer varstvo okolja, zaščita potrošnikov). Med temeljnimi vodili, ki jih mora 
spoštovati tožilec pri opravljanju svojih dolžnosti zunaj kaznovalnega prava pa je tudi 
spoštovanje načela delitve oblasti in odgovornosti, pravice vsakogar braniti svoje interes pred 
neodvisnim in nepristranskim sodiščem in načela, da mora biti vsako ukrepanje tožilca pod 
kontrolo pristojnega sodišča, katerih pravnomočne odločbe imajo zavezujočo moč. Z vidika 
navedenih vrednot in usmeritev bi morala biti intervencija državnega tožilca zunaj 
kaznovalnega prava urejena celovito na vseh področjih njegovega delovanja in omejena na 
vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti v javnem interesu. 
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II.  ANALITIČNI DEL 
 

10 Analiza in ocena doseganja ciljev 

10.1 VPRAŠANJE MERJENJA UČINKOVITOSTI 

Državno tožilstvo sprejema idejo odprte javne uprave, zato zaradi objektivnega vrednotenja 
svojega dela že dalj časa zbira in objavlja podatke o svojem poslovanju v letnem poročilu. 
Nujno potreben korak pri modernizaciji sistema zbiranja statističnih podatkov na tožilstvu je 
bil izveden v letu 2013 s konsolidacijo vpisnikov, vendar je bilo potrebno za premik od 
sprotnega spremljanja dela (day-to-day activity) k ocenjevanju učinkovitosti (evaluacija) in 
načrtovanju rezultatov (ciljev), kar naj bi vsebovala temeljna akta tožilskega menedžmenta – 
letno poročilo in letni program dela, jasno opredeliti, kateri vidiki poslovanja tožilstva se bodo 
ocenjevali, tako da bodo merila kar najbolje odražala količino in kvaliteto dela. Še prej bi 
morali biti nedvoumno in smiselno definirani podatki, ki se v teh merilih uporabljajo. Treba je 
priznati, da delo v zvezi s tem ni bilo v celoti opravljeno, saj je statistični pojmovnik v pripravi, 
ministrstvo pa ni zagotovilo posebnih metodoloških navodil za uporabo Pravilnika. Kakovost 
ocenjevanja je nujno odvisna od kakovosti vhodnih podatkov, kar moramo imeti v mislih pri 
pregledu poročil državnih tožilstev, v katerih so nekatera področja spremljanja popolnoma 
nova.  
 
Pravilnik ne ureja vsebine analitičnega dela skupnega poročila, saj je le-ta določena v drugem 
odstavku 150. člena ZDT-1 in jo Pravilnik v šestem odstavku 16. člena zgolj povzema(1). 
Obsega analizo vzrokov za morebitne razlike glede primerjave odstopanj posameznih državnih 
tožilstev od državnega povprečja, oceno doseganja načrtovanih ciljev politike pregona, 
ukrepe za izboljšanje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti dela ter izvajanja politike 
pregona za posamezna in za vsa državna tožilstva skupaj ter ukrepe za izboljšanje 
učinkovitosti za državna tožilstva, pri katerih dosežki bistveno odstopajo od načrtovanih. Ta 
del naj bi vseboval tudi oceno primernosti števila državnotožilskih mest in tožilskega osebja 
ter drugih pogojev za delo državnih tožilstev z ustreznimi predlogi za njihovo izboljšanje. 
Ugotovitve pri spremljanju državnotožilske prakse z opozorili o vzrokih in okoliščinah za 
nastanek, povečevanje, spreminjanje ali razvoj kriminalitete na določenem področju in o 
možnih zakonskih in drugih ustreznih ukrepih za njihovo odpravo ali zmanjševanje so 
obravnavane pri pregledu postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj, zato jih tukaj ne 
ponavljamo. 
 
V zvezi s pojmom učinkovitosti pravosodja, in s tem tudi tožilstva, se opiramo na 
reprezentativno definicijo Sherwooda, da gre za neizogiben kompromis med pravičnostjo, ki 
se kaže v pravilni in zakoniti odločitvi, ter uravnoteženim razmerjem med porabo sredstev 
javnih in zasebnih subjektov ter časa(2). Upoštevaje temeljno poslanstvo državnih tožilcev, da 

                                                        
1 Ocene in analize, ki jih predpisuje Pravilnik za 9. poglavje, se lahko po vsebini nanašajo le na državna 
tožilstva. To poglavje npr. vsebuje oceno doseganja ciljev iz letnega programa dela (točka 9.2), ki se v 
skladu s 146. členom ZDT-1 sprejme na nivoju posameznega državnega tožilstva. 
2 Povzeto po Katarina Zajc, Luka Markelj, Učinkovitost sodstva – primerjalni pregled, Podjetje in delo 
– 2010, št. 8, str. 1569. 
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funkcijo kazenskega pregona opravljajo pravično, nepristransko in učinkovito, smo bili pri 
analizi dosežkov usmerjeni v oceno kvantitativnih in kvalitativnih vidikov poslovanja tožilstev.  
 

10.2 GIBANJE ZADEV IN TRAJANJE POSTOPKOV 

Glede na kazalce kvantitete ocenjujemo, da so državna tožilstva v letu 2015 uspešno 
poslovala. Osnovni podatek, ki prikazuje obremenitev tožilstva, je število prejetih ovadb(3), 
delo pa se odraža v njihovem reševanju z vsebinsko odločitvijo državnega tožilca o tem, ali 
naj sproži kazenski pregon (vložitev zahteve za preiskavo oziroma zahteve za uvedbo 
pripravljalnega postopka proti mladoletniku, vložitev neposredne obtožnice, vložitev 
obtožnega predloga) ali ne (zavrženje ovadbe). Iz prikaza gibanja zadev za obdobje 2010-
2015 (Graf 45) izhaja, da tožilstvo dolgoročno nima težav z obvladovanjem pripada, saj letno 
reši enako število zadev, kot jih prejme(4). V letu 2015 je navkljub padcu števila prejetih 
zadev za 13 % v primerjavi s predhodnim letom ohranilo enako stopnjo storilnosti in uspelo 
znižati število nerešenih ovadb ob koncu leta za 16 %.  
 

Graf 45: Gibanje zadev v obdobju 2010-2015 (kazenske ovadbe zoper znane storilce) 

 
Tudi podatki za posamezna tožilstva za leto 2015 v Tabeli 46 kažejo ugodno sliko, saj imajo 
vsa od njih visoko ali vsaj zadovoljivo stopnjo obvladovanja pripada(5). Še en klasičen 
kazalnik v pravosodnem monitoringu – pričakovani čas rešitve zadeve(6), je izračun 
povprečnega časa, za katerega je mogoče pričakovati, da bo na določenem tožilstvu potreben 
za rešitev zadeve. Ker gre za izračun na podlagi podatkov o številu zadev, ta čas ne prikazuje 
dejanskega trajanja postopkov, je pa koristno opozorilo za vodje tožilstev, kjer presega 

                                                        
3 Po obravnavanih osebah za glavno kaznivo dejanje.  
4 Na primerjavo podatkov znotraj posameznega leta v letošnjem letu uveljavljena sprememba 
metodologije zaradi izločitve medsebojnih odstopov in prenosov zadev nima vpliva.  
5 Stopnja obvladovanja pripada (clearance rate) se izračuna tako, da se število rešenih ovadb v 
obravnavanem obdobju deli s številom prejetih ovadb v tem obdobju x 100 %. Če je CR večji od 100, 
tožilstvo zmanjšuje zaostanke, če je manjši, se zaostanki večajo. 
6 Pričakovani čas rešitve (disposition time) je razmerje med številom nerešenih zadev na koncu 
obravnavanega obdobja in številom rešenih zadev v tem obdobju, pomnoženo z 12 meseci. 
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vrednost 6, da še bolj skrbno spremljajo procese poslovanja zaradi nevarnosti nastanka 
zaostankov, v kolikor se kazalnik v bodoče ne bo spremenil v ugodno smer.  
 
Tabela 46: Obvladovanje pripada in pričakovani čas rešitve 
 

Državno 
tožilstvo 

Prejete 
zadeve 

Rešene 
zadeve 

Nerešene 
zadeve na dan 

31.12. L-1 
Obvladovanje 

pripada 

Pričakovani 
čas rešitve  
(v mes) 

 
ODT CE 3.338 3.427 1.910 103 6,7 

ODT KK 1.014 1.435 341 142 2,9 

ODT KP 1.796 2.105 925 117 5,3 

ODT KR 1.898 1.959 752 103 4,6 

ODT LJ 8.090 9.626 4.343 119 5,4 

ODT MB 3.491 3.659 1.638 105 5,4 

ODT MS 1.614 1.673 413 104 3,0 

ODT NG 1.170 1.349 359 115 3,2 

ODT NM 1.556 1.747 670 112 4,6 

ODT PT 1.044 1.035 562 99 6,5 

ODT SG 551 728 274 132 4,5 

OPP 225 415 161 184 4,7 

SDT RS 460 436 547 95 15,1 

Skupaj 26.247 29.594 12.895 113 5,2 

Poprečje 
ODT 2.324 2.613 1.108 112 5,1 

Poprečje 
ODT, STD 
RS, OPP 2.019 2.276 992 113 5,2 

 
Na področju konkretnih kršitev kazenskopravno zavarovanih dobrin je državni tožilec kot 
izključni organ, ki odloča o kazenskem pregonu(7), dejansko odgovoren za izpolnjevanje 
ustavne dolžnosti države, da zaščiti človekove pravice in svoboščine na svojem ozemlju (5. 
člen URS). Zato je bistveno, da poteka izvrševanje tožilskih pooblastil brez neutemeljenega 
odlašanja. Iz preglednic, ki prikazujejo dejanski čas, potreben za tipična procesna dejanja po 
deležih zadev, v katerih so bila ta dejanja opravljena, je razvidno, da so se pri večini opravil 
časi v primerjavi s predhodnim letom skrajšali. Deleži vloženih predlogov za opravo nujnih 
preiskovalnih dejanj (Tabela 47) kažejo, da je tri četrtine pobud rešenih v izjemno kratkem 
času do dveh dni. Pri reševanju bagatelnih zadev je opazno skrajšanje postopka, saj je 
čedalje več zadev zavrženih v času do 30 dni (Tabela 48). Čas za zavrženje zadev iz okrožne 
pristojnosti, ki se je podaljšal, je odvisen tudi od tega, da je v izračun vključen čas 
dopolnjevanja ovadbe na policiji in opravljanja posameznih preiskovalnih dejanj na sodišču. V 
zvezi s tem velja opozoriti tožilstva, ki imajo visok odstotek zahtevanih dopolnitev ovadb in 
preiskovalnih dejanj, na prakso aktivnega sodelovanja z območno policijsko upravo in 
policijskimi postajami, ki jo nekatera tožilstva uspešno izvajajo. 
 
 

                                                        
7 Za kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti.  
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Značilnost državnotožilske funkcije je, da z rešitvijo ovadbe delo tožilca ni končano, in sicer 
dobi v tistih primerih, ko zahteva pregon, vlogo stranke sodnega postopka, ki z udeležbo na 
narokih in drugimi procesnimi dejanji sodeluje do zaključka zadeve na sodišču. Udeležba 
tožilcev na sodnih narokih(8) predstavlja za tožilce znatno breme. Lansko leto je bila udeležba 
precej nižja (za 20 oziroma 10 %) kot v letih 2014 in 2013, vendar je primerljiva z udeležbo v 
predhodnih letih. Odstopanja v razmerju med opravljenimi naroki in zasedenimi tožilskimi 
mesti, ki se gibljejo med + 43 % (ODT na Ptuju) in – 18 % (ODT v Novi Gorici) glede na 
povprečje, so grob pokazatelj še vedno neuravnotežene kadrovske zasedbe tožilstev.  

10.3 KAZALNIK UČINKOVITOSTI 

Z uporabo kazalnika, ki ga zakon imenuje učinkovitost in opredeljuje kot razmerje med 
številom rešenih zadev in vsoto števila državnih tožilcev ter tožilskega osebja (147. člen ZDT-
1), smo opravili analizo, v kateri so izpostavljena tožilstva, ki za 8 % ali več odstopajo od 
povprečne vrednosti kazalnika. Zaradi dopolnitve prikaza produktivnosti sta navedena še 

                                                        
8 Udeležba se prikazuje po število zadev, ki so bile obravnavane na naroku.  

Tabela 47: Trajanje postopkov od 
pobude policije do vložitve 
predloga za nujno preiskovalno 
dejanje 
 

Tabela 48: Trajanje postopkov od prejema do zavrženja 
ovadbe 
 

Trajanje postopka 2015 2014

do 2 dni 74% 68%

od 3 do 5 dni 9% 11%

od 6 do 10 dni 6% 8%

nad 10 dni 11% 13%

Trajanje 

postopka 

2015

Bagatelne 

zadeve

2015

Kt-zadeve iz 

okrajne 

pristojnosti

2015

Kt-zadeve iz 

okrožne 

pristojnosti

2014

Bagatelne 

zadeve

2014

Kt-zadeve iz 

okrajne 

pristojnosti

2014

Kt-zadeve iz 

okrožne 

pristojnosti

do 30 dni 58% 39% 14% 51% 37% 19%

od 31 do 60 

dni 13% 10% 7% 13% 10% 8%

od 61 do 120 

dni 14% 16% 17% 16% 16% 18%

nad 120 dni 14% 35% 61% 20% 37% 56%

Tabela 49: Trajanje postopkov od prejema ovadbe do 
vložitve neposredne obtožnice oz. obtožnega akta 
 

Tabela 50: Trajanje postopkov od prejema 
ovadbe do odločitve o alternativi 
 

Trajanje postopka

 2015
Kt-zadeve iz 
okrajne 
pristojnosti

2015
Kt-zadeve iz 
okrožne 
pristojnosti

 2014
Kt-zadeve iz 
okrajne 
pristojnosti

2014
Kt-zadeve iz 
okrožne 
pristojnosti

do 30 dni 16% 12% 18% 14%

od 31 do 60 dni 10% 9% 10% 5%

od 61 do 120 dni 19% 22% 20% 20%

nad 120 dni 55% 57% 53% 62%

Trajanje 
postopka

2015
Odložen 
pregon

2015
Poravnava

nje

2014
Odložen 
pregon

2014
Poravnava

nje

do 30 dni 31% 24% 32% 16%

od 31 do 60 dni 16% 9% 16% 11%

od 61 do 120 
dni 23% 12% 22% 14%

nad 120 dni 30% 55% 30% 59%
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izračun rešenih zadev na zasedena mesta državnih tožilcev in njihovo dejansko prisotnost 
(Tabela 51). Izračuni ne odražajo nujno pristne slike, saj ima na primer ODT v Kopru po 
prvem kazalniku visok količnik, kar naj bi pomenilo uspešno poslovanje, po tretjem količniku, 
ki bolje upošteva kadrovske vire, ki so bili tožilstvu na razpolago v referenčnem letu, pa nizek, 
čeprav gre za sorodne kazalnike. 
 
Po vseh treh kriterijih, pa tudi po kazalniku gospodarnosti (proračun glede na rešene 
zadeve(9)), ima ljubljansko tožilstvo najbolj ugodne rezultate, kar pomeni, da ima glede na 
okoliščine poslovanja najbolj ustrezno organizacijsko strukturo. Primerjava tega tožilstva, ki je 
po zasedbi večje od šestih najmanjših skupaj, z ostalimi tožilstvih ne daje bolj zanesljivih 
zaključkov razen očitnega, da so manjša tožilstva stroškovno potratnejša. Presoja smotrnosti 
teritorialne razporeditve in organizacijske ustroja tožilstva ni predmet tega poročila, ampak je 
stvar pravosodne zakonodaje.  
 
Zagotovo je na mestu nasvet tistim tožilstvom, kjer rezultati najbolj odstopajo od povprečja, 
da v sodelovanju s tožilstvi, ki so jim najbolj sorodna po obsegu in imajo ugodnejše vrednosti 
kazalnikov, identificirajo dobre prakse poslovanja in preučijo možnosti njihovega prenosa. 
Podatki o razmerju med številom osebja in državnega tožilstva so izpostavili potrebo, da VDT 
RS v naslednji fazi kadrovskih okrepitev z administrativnim osebjem usmeri prizadevanja v 
izboljšanje tega razmerja pri tožilstvih, kjer je izrazito slabo.  
 
Tabela 51: Učinkovitost, gospodarnost 
 

Državno 
tožilstvo 

Zasedba 
osebje 

Zasedba 
državni 
tožilci 

D
e
ja
ns
ka
 

p
ri
so
tn
os
t 

Osebje 
/državni 
tožilci 

Rešene 
ovadbe 

Učinkovitost 
Rešene 
ovadbe/ 
zasedba 
dt+osebje 

Učinkovitost 
Rešene 
ovadbe/ 

zasedba dt 

Učinkovitost  
Rešene 
ovadbe/ 
dejanska 
prisotnost 

Gospodarnost 
proračun/ 
Rešene 
ovadbe 

ODT LJ 70 50 8570 1,40 9.626 80 193 1,12 384 

ODT KP 14 13 2430 1,08 2.105 78 162 0,87 487 

ODT KK 10 9 1574 1,11 1.435 76 159 0,91 492 

ODT NG 11 7 1484 1,57 1.349 75 193 0,91 499 

ODT NM 13 11 1706 1,18 1.747 73 159 1,02 441 

Poprečje 
ODT 

20 16 2710 1,25 2613 71 163 0,96 - 

ODT CE 25 24 3800 1,04 3.427 70 143 0,90 454 

ODT KR 15 13 2399 1,15 1.959 70 151 0,82 464 

ODT PT 9 6 1085 1,50 1.035 69 173 0,95 565 

OPP 3 3 659 1,00 415 69 138 0,63 - 

ODT MB 32 24 3961 1,33 3.659 65 152 0,92 459 

ODT MS 16 10 1842 1,60 1.673 64 167 0,91 485 

ODT SG 8 5 961 1,60 728 56 146 0,76 683 

SDT RS 15 26 6167 0,58 436 11 17 0,07 6873 

 

                                                        
9 Glede na to, da je pretežen del proračuna (86 %) tožilstva namenjen plačam zaposlenih, zakonsko 
predpisana kazalnika učinkovitost in gospodarnost dejansko prikazujeta razmerja med vrednostjo 
enakih vrst kategorij. 
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10.4 IZVAJANJE POLITIKE PREGONA 

V okviru ocenjevanja vsebinske komponente učinkovitosti tožilstva smo usmerili pogled na 
vprašanje, katere vrste odločitev so tožilstva sprejemala v zadevah. Izhodišče za presojo je 
politika pregona generalnega državnega tožilca, s katero so zaradi zagotavljanja enakega 
kazenskopravnega varstva ustavnih in drugih dobrin določene prioritete tožilskega dela.  
 
Temeljna dolžnost državnega tožilca je sprejeti odločitev o tem, ali bo sprožil kazenski 
pregon, ali ne. Iz Grafa 52 je razvidno(10), da je delež negativnih odločitev o pregonu glede 
na vse odločitve o ovadbah z okoli 40 % v letu 2010 narasel na 60 % v letu 2015, delež 
zahtev za preiskavo je ves čas podoben (13 %), delež obtožnih predlogov in neposrednih 
obtožnic pa se je v teh letih postopoma zmanjšal z 32 na 24 %. V celoti gledano kaže 
zmanjšanje zahtev za pregon za 37 % in povečanje števila zavrženj za ¼ glede na leto 2010 
(oziroma za okoli 4.000 zadev) na dejstvo, da so tožilstva okrepila selekcijo zadev in s tem 
omogočila sprostitev tožilskih (in sodnih) virov za kvalitetnejšo obravnavo prioritetnih oblik 
kriminalitete.  
 
Graf 52: Odločitve o pregonu 

 

Analiza razlogov za zavrženje ovadb (Graf 53) je pokazala, da so tožilci bolj pogosto ocenili, 
da naznanjeno dejanje ni kaznivo dejanje oziroma da ni utemeljenega suma, da je 
osumljenec storil kaznivo dejanje (drugi razlogi, skoraj 2.000 zadev več kot v letu 2010) in da 
je podana nesorazmernost med kaznivim dejanjem in posledicami potencialnega kazenskega 
pregona (skoraj 2000 zadev več kot v letu 2015). Navedeno nikakor ne pomeni, da je prišlo 
do razlik pri uporabi dokaznega standarda utemeljenega suma, saj Graf 54 jasno kaže, da je 
bil delež zavrženj iz drugih razlogov glede na vsa zavrženja zelo stabilen. Medtem kot razvoj 
pri obravnavi bagatelne kriminalitete na spodnjem robu kaznivosti z uporabo instituta 
nesorazmernosti kaže na povečanje kritičnosti tožilcev in te odločitve v letu 2015 obsegajo 
okoli 20 % zavrženj, je treba povečati delež obravnavanja zadev na načina, ki sta alternativna 
kazenskemu pregonu – z odloženim pregonom in poravnavanjem. Trend upadanja deleža teh 
                                                        
10 Upoštevane so le ovadbe zoper polnoletne osumljence. 
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odločitev se je sicer ustavil in sedaj znaša 10 %, vendar bi ga bilo treba dvigniti vsaj na nivo 
iz leta 2010, ko je dosegal 14 %.  
 
Iz primerjave deležev odločitev o uvedbi pregona, obtoževanju po preiskavi in obtoževanju 
nasploh (Tabela 55) na prvi pogled izhaja, da so nekatera tožilstva nekoliko bolj nagnjena k 
obtoževanju (ODT v Kopru, Krškem in Murski Soboti) druga manj (ODT v Novi Gorici, Celju in 
Kranju), vendar iz tega brez analize strukture zadev, ki jih obravnavajo, ni mogoče izpeljati 
poglobljenih sklepov. Razlike nikjer ne presegajo več kot 13 odstotnih točk, kar dejansko 
pomeni zelo poenoteno državnotožilsko prakso. Daleč od tega, da bi šteli delež obsodb za 
ključno merilo tožilskega uspeha, vendar je vseeno treba poudariti, da je le-ta narasel z 79 % 
iz leta 2010 na 87 % v letu 2015. Kazenska represija se zaradi tega ni povečala, saj se je 
število obsojenih v primerjavi z leti 2014 in 2013, ko je presegalo 10.000 oseb, znižalo na 
8.000 oseb. Zelo majhna odstopanja med tožilstvi (do štiri odstotne točke) kažejo na 
usklajeno presojo pogojev za obtožbo, kar je v skladu z načelom pravne varnosti.  
 
Graf 53: Razlogi za zavrženje ovadb – število zadev 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 54: Razlogi za zavrženje ovadb - deleži 
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Tabela 55  
 

Državno tožilstvo 
% odločitev o 
uvedbi pregona 

% obtožb po 
preiskavi % obtoževanja 

% obsodilnih 
sodb  

SDT RS 66 87 54 99 

ODT KP 50 82 48 91 

ODT KK 49 74 44 88 

ODT MS 42 79 39 85 

ODT NM 41 72 39 85 

ODT MB 39 77 37 88 

Poprečje ODT 38 75 35 87 

ODT PT 36 76 34 88 

ODT LJ 34 69 31 85 

ODT NG 33 80 29 86 

ODT CE 32 66 28 87 

ODT KR 32 70 30 84 

ODT SG 29 78 29 91 

OPP 18 63 16 66 
 

Premiki v kaznovalni politiki, razvidni iz Grafa 56, na katero lahko sicer tožilci omejeno 
vplivajo, so pozitivni vendar po naši oceni premajhni. Zato si je potrebno, tam kjer je mogoče 
in primerno, prizadevati za povečanje deleža denarnih kaznih, ki je od leta 2010 s petih 
narasel le na šest %. Pri deležu denarnih kazni prihaja tudi do največjih razlik med 
posameznimi tožilstvi, saj so odstopanja tudi do 190 % nad in 70 % pod povprečjem. 
 
Graf 56: Izrečene kazenske sankcije – deleži 
 
 

 


