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1 Predgovor  

Na podlagi 150. člena in drugega odst. 241. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1) je Vrhovno državno 
tožilstvo RS pripravilo skupno poročilo o delu slovenskih državnih tožilstev v letu 2012. Poročilo temelji na 
podatkih in poročilih, ki so jih za svoje področje dela in za svoja območja pripravila okrožna državna 
tožilstva, Specializirano državno tožilstvo RS in njegov Posebni oddelek, vsi oddelki Vrhovnega državnega 
tožilstva RS ter slovensko predstavništvo v Eurojustu.  
 
V preteklem letu se je priliv novih kazenskih ovadb zoper znane polnoletne storilce kaznivih dejanj zmanjšal 
za 1,3 %, za mladoletne storilce pa za 0,3 %, medtem ko se je pripad ovadb za pravne osebe povečal za 1,8 
%, za neznane storilce pa za skoraj 6,4 %. Če odmislimo slednji podatek, ki je za delo državnih tožilstev še 
najmanj pomemben, lahko rečemo, da se število ovadb zoper znane storilce v zadnjih letih le malo 
spreminja.  
 
Državna tožilstva so v letu 2012 rešila 71 % ovadb, ki so jih prejela zoper polnoletne storilce, 77 % ovadb 
proti mladoletnikom in 54 % ovadb zoper pravne osebe: rezultati neznatno odstopajo od tistih iz leta poprej. 
V letu 2012 se je pri znanih storilcih nadaljeval trend povečevanja deleža zavrženih ovadb (z 42 na 46 %), 
medtem ko ostaja delež praktično nespremenjen pri mladoletnikih in pri pravnih osebah. Razlogi za 
zavrženje ovadbe so med seboj zelo različni. Po eni strani ugotavljamo, da ostaja pri polnoletnih storilcih 
precej stabilen delež zavrženj po uspešno izvedenem odloženem pregonu in poravnavanju ter zaradi 
majhnega pomena dejanja. Razmeroma visok delež zavrženih ovadb iz drugih razlogov skriva različne 
vzroke. Najpogostejši razlog za zavrženje ovadbe je ugotovitev, da dejanje ni kaznivo dejanje, za katero se 
storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni utemeljenega suma, da bi ovadeni storil kaznivo dejanje: 
slednji razlog lahko kaže na težave pri zbiranju informacij ter dokazov o kaznivem dejanju in storilcu v 
predkazenskem postopku. Procesne ovire, zlasti umiki predlogov, za katere se oškodovanci dokaj pogosto 
odločijo v nadaljevanju postopka pa povzročijo, da se zdi delo organov represivne verige, ki je bilo vloženo v 
postopek do trenutka umika, brez pravega učinka. 
 
S postopkoma odloženega pregona in poravnavanja so državni tožilci iz kazenskega pregona izločili zadeve, 
za katere so ocenili, da je mogoče tudi drugačno - alternativno reagiranje na storjeno kaznivo dejanje. Na ta 
način so rešili ovadbe zoper 10,8 % oseb, kar je nekaj manj kot v letu poprej, rezultati pa so bili v skupnem 
enaki kot v letu 2011, torej razmeroma dobri. S tem so dosegli, da se je zmanjšala obremenitev sodišč, v 
manjši meri pa tudi tožilstev samih.  
 
Če se državni tožilec odloči, da sproži kazenski pregon, ima glede na procesne predpise na razpolago različne 
možnosti, upoštevaje vrsto zadeve in stanje stvari v konkretnem primeru. V letu 2012 so se tožilci odločili za 
zahtevo za preiskavo zoper 14 % ovadenih storilcev (enako kot leto prej), medtem ko je bil neposreden 
obtožni akt vložen zoper 28 % ovadenih oseb, kar je nekaj manj kot v letu 2011, ko je bilo neposrednih 
obtožnih aktov 31 %. Po opravljeni preiskavi so bile vložene obtožnice zoper 68 % oseb glede katerih je bila 
uvedena preiskava, kar je več kot leto prej (65 %). Pri mladoletnikih in pri pravnih osebah primerljivi podatki 
nihajo nekoliko bolj, ker sta statistični populaciji manjši. Ti podatki kažejo, da je odločanje državnih tožilcev, 
bolj kot se v kazenskem postopku premikamo naprej, zelo stabilno. 
 
Uspeh obtoževanja se je v preteklem letu ponovno povečal, saj je porasel z 80 na 82 % obtoženih 
polnoletnih oseb, medtem ko se struktura izrečenih sankcij v primerjavi z letom poprej ni spremenila.  Ne 
glede na to na podlagi teh podatkov ocenjujemo, da  delež pogojnih obsodb (76 %, leto prej 77 %) 
najverjetneje ni optimalen, medtem ko je delež izrečenih denarnih kazni (vsega 4 %) prenizek.  



 
Maja 2012 so se začeli uporabljati nekateri novi procesni instituti, med katerimi je treba posebej omeniti 
pogajanja in predobravnavni narok. Obe novosti sta se dobro prijeli in po rezultatih za dobrega pol leta lahko 
rečemo, da gre za pomembni novosti, ki bosta pripomogli k hitrejšemu poteku kazenskih postopkov.  
 
Svoje delo je kljub kronični kadrovski stiski in vedno novim nalogam, v celoti in uspešno opravilo tudi 
Vrhovno državno tožilstvo RS z vsemi svojimi oddelki. 
 
Državna tožilstva v Republiki Sloveniji so leto 2012 končala brez večjih zaostankov. V večini so bile zadeve 
rešene v predvidenih rokih. Vse to in pa zgoraj na kratko opisani doseženi rezultati pomenijo dober uspeh, 
če upoštevamo skoraj kronično kadrovsko podhranjenost večine tožilstev v državi. Število državnotožilskih 
funkcionarjev, ki so bili imenovani na funkcijo in ki so funkcijo aktivno opravljali, je ostalo na ravni iz 
preteklih let. Glede na to je razumljivo, da se je povečala njihova obremenitev, pa tudi, da s takšno zasedbo 
državna tožilstva v prihodnje ne bodo mogla zagotoviti uspešnega in pravočasnega opravljanja svojih nalog, 
tako v kazenskem postopku v ožjem smislu, kot tudi naloge v postopku po Zakonu o odvzemu premoženja 
nezakonitega izvora.  
 
 
 
 
        Prof. dr. Zvonko Fišer 

        generalni državni tožilec RS  
 



2 Organigram državnih tožilstev in krajevna 
pristojnost okrožnih državnih tožilstev 
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3 Priprava letnih poročil državnih tožilstev  

3.1 Priprava poročila 

Skupno poročilo o delu državnih tožilstev v Republiki Sloveniji v letu 2012 je pripravljeno na podlagi 
poročil posameznih okrožnih državnih tožilstev, Specializiranega državnega tožilstva Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: SDT RS) in Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi 
pooblastili (v nadaljevanju: Posebni oddelek) ter poročil oddelkov in notranjih organizacijskih enot 
Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije (v nadaljevanju: VDT RS).  
 
Poročila posameznih okrožnih državnih tožilstev vključujejo poročila in podatke za zunanje oddelke teh 
tožilstev.  

3.2 Oblikovanje poročila 

Poročila državnih tožilstev so bila predhodno usklajena tako, da so podatki enotno obdelani za vsa 
državna tožilstva v Republiki Sloveniji in skupno predstavljeni po posameznih fazah postopka in 
vsebinskih sklopih. 
 
Natančnejši podatki o delu posameznih tožilstev so na razpolago v uradu VDT RS oziroma v uradih 
posameznih državnih tožilstev in jih ta lahko posredujejo na posebno zahtevo v skladu z zakonom.  

3.3 Statistični podatki 

Pomembnejši statistični podatki so predstavljeni v vsebinskem delu poročila. Zaradi primerjav, boljše 
preglednosti in lažjega razumevanja so na ustreznih mestih v poročilu prikazani tudi v preglednih 
grafičnih oblikah.  
 
Celovito so statistični podatki prikazani v priloženih preglednicah (tabelah) v zadnjem delu poročila. 
Preglednice so sestavni del letnega poročila. 
 
V prejšnjih letnih poročilih smo zapisali, da popolna primerljivost statističnih podatkov (predvsem o 
številu prenesenih ovadb) s podatki v poročilu za preteklo leto ni možna. Tudi zato je posebnega 
pomena nadgradnja programov za zbiranje in obdelovanje statističnih podatkov. Ti za leto 2012 
omogočajo natančnejšo in pravilnejšo statistiko o delu državnih tožilcev, saj odpravljajo glavna 
odstopanja, do katerih je prihajalo v prejšnjih letih. Terjajo pravilnejše vnašanje podatkov kar hkrati 
dela računalniške programe uporabnikom prijaznejše. Vendar pa cilj, da bo statistika državnega 
tožilstva natančen, celovit in povsem verodostojen prikaz dela in rezultatov v določenem obdobju, 
vendarle še ni dosežen. Podane so ovire tehnične narave, saj obstoječe zastarele programske opreme 
ni mogoče nadgraditi, da bi v celoti služila potrebam današnjega časa. Zato tožilstvo veliko pričakuje 
od državnega projekta E-pravosodje z novim informacijskim sistemom, ki obeta dolgoročno rešitev 
sedanjih težav na področju informatizacije državnega tožilstva. 
 
Vsi statistični podatki za okrožna državna tožilstva, SDT RS in Posebni oddelek se vodijo po ovadenih, 
obtoženih oziroma obsojenih osebah. Tako so tudi povzeti in prikazani v tem poročilu. Obdelani so 
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praviloma 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).  
 
Ob primerjanju državnotožilskih statističnih podatkov s policijskimi je treba upoštevati, da slednji 
običajno upoštevajo število naznanjenih ali odkritih kaznivih dejanj in ne oseb. Po drugi strani sodna 
statistika praviloma poroča o številu zadev, ki združujejo tudi več obdolžencev in dejanj, zato se njeni 
številčni podatki lahko pomembno razlikujejo od državnotožilskih.  
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4 Podlage za delo državnih tožilstev 

4.1 Ustavne in zakonske podlage 

Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju: URS, Uradni list RS, št. 33/91 s spremembami in 
dopolnitvami) v 135. členu določa, da državni tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe in ima druge z 
zakonom določene pristojnost. Ureditev in pristojnosti državnih tožilstev določa zakon.  
 
Že v letu 2011 je dotedanji zakon, ki je urejal organizacijo državnega tožilstva in njegovo vodenje, 
torej Zakon o državnem tožilstvu (v nadaljevanju: ZDT, Uradni list RS št. 63/94 s spremembami in 
dopolnitvami), nadomestil nov Zakon o državnem tožilstvu (v nadaljevanju: ZDT-1, Uradni list RS št. 
58/11 s spremembami in dopolnitvami), ki se je začel uporabljati 6. 11. 2011. Nov zakon je uvedel 
številne novosti, med drugim je bila spremenjena organizacija in pristojnost Skupine državnih tožilcev 
za pregon organiziranega kriminala, ki je postalo novo, dvanajsto SDT RS, spremenjena je bila sestava 
in pristojnost državnotožilskega sveta, zakon pa uvaja tudi institut politike pregona, ki bo določala 
prioritete in način dela ter kaznovalno politiko. Državna tožilstva opredeljuje kot samostojne državne 
organe, ki so del pravosodja. Organizacijska shema VDT RS in okrožnih državnih tožilstev z območji 
pristojnosti je razvidna iz priloženega organigrama državnega tožilstva.  
 
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 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 sta v obravnavanem obdobju poslovanje državnih tožilstev urejala dva 
državnotožilska reda. Državnotožilski red (Uradni list RS, št. 109/04 s spremembami in dopolnitvami), 
ki je bil sprejet še na podlagi ZDT se je uporabljal do 1. 3. 2012, ko se je pričel uporabljati nov 
Državnotožilski red (v nadaljevanju: DTR, Uradni list RS, št. 7/11 z dne 31. 1. 2012). Skladno z 
določbami ZDT-1 je novi DTR izdal minister za pravosodje, generalni državni tožilec pa je (ob 
državnotožilskemu svetu) v postopku sprejemanja sodeloval z mnenjem.  
 
V organizacijskem smislu je na delo državnih tožilstev v precejšnji meri vplival prenos pristojnosti za 
zadeve državnega tožilstva z dotedanjega Ministrstva za pravosodje na Ministrstvo za notranje zadeve. 
Ta prenos, ki ni temeljil na strokovnih argumentih in je predstavljal unikum v evropskem prostoru, je 
pomenil nekajmesečni zastoj v zagotavljanju pogojev za poslovanje državnih tožilstev, ki jih zagotavlja 
ministrstvo. Poleg tega je bilo zaradi zamenjave pristojnega ministrstva potrebna cela vrsta ustreznih 
prilagoditev v razmerjih, v katerih ministrstvo sodeluje z državnimi tožilstvi, ker je za tožilstva 
pomenilo dodatno delo.  
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Tudi v letu 2012 je VDT RS v zvezi z aktivnostmi različnih državnih organov na področju oblikovanja 
nove zakonodaje, sprememb zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov podajalo predloge, 
mnenja, ocene in pripombe ter tako sodelovalo pri njihovem nastanku. Te aktivnosti so se nanašale na 
različne zakone in podzakonske akte, zlasti pa ponovno na ZDT-1, ki je bil v obravnavanem obdobju 
deležen dveh noveliranj. Prva novela (ZDT-1A) je bila predvsem posledica prej opisane spremembe 
ministrstva, ki je pristojno za zadeve državnih tožilstev, druga novela (ZDT-1B) pa je bila bolj 
vsebinska in je pomenila določene izboljšave, ki so se v času od uveljavitve pokazale kot potrebne. 
Kljub relativno obsežnemu in zahtevnemu strokovnemu usklajevanju, ta novela ni doživela epiloga v 
zakonodajnem postopku.  
 
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 (v 
nadaljevanju: KZ-1, Uradni list RS št. 55/2008 in 39/2009), Kazenskega zakonika (v nadaljevanju: KZ, 
Uradni list RS št. 63/94 s spremembami in dopolnitvami), Zakona o odgovornosti pravnih oseb za 
kazniva dejanja (v nadaljevanju: ZOPOKD, Uradni list RS št. 59/99 s spremembami in dopolnitvami), 
Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju: ZKP, Uradni list RS, št. 63/94 s spremembami in 
dopolnitvami) in Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (v 
nadaljevanju: ZSKZDČEU, Uradni list RS št. 102/2007).  
 
V letu 2012 je generalni državni tožilec izdal Politiko pregona, ki jo je uvedel ZDT-1. Gre za 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 procesnih 
institutov ter sodelovanje tožilstva z drugimi organi in institucijami.  
 
Pri izvrševanju funkcije kazenskega pregona pa poleg politike pregona državne tožilce usmerjajo 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.  
 
Sodelovanje s policijo poleg ZKP temelji tudi na 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 (Uradni list RS, št. 83/2010).  

4.2 Kadrovske podlage 

Število mest državnotožilskih funkcionarjev določa Odredba o številu mest državnih tožilcev (Uradni list 
RS, št. 76/2011 in 69/2012), ki določa skupno 262 mest državnotožilskih funkcionarjev (18 vrhovnih, 
40 višjih, 158 okrožnih in 46 okrajnih državnih tožilcev). 
 
Na dan 31. 12. 2012 je funkcijo državnega tožilca v Sloveniji opravljalo 190 državnotožilskih 
funkcionarjev. Takšna zasedenost državnotožilskih mest pomeni, da se kadrovska zasedba v primerjavi 
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z letom 2011, ko je bilo vseh državnotožilskih funkcionarjev 189, praktično ni spremenila. Istočasno to 
tudi pomeni, da je bilo od vseh z Odredbo določenih mest državnotožilskih funkcionarjev, še vedno 
zasedenih le 72%. V kadrovskem načrtu za leto 2011 je bilo predvidenih 29 mest več kot je bilo 
dejansko zasedenih na dan 31. 12. 2012.  
 
Število državnotožilskih funkcionarjev se v času od leta 2005 giblje okrog povprečnega števila 190 
oseb na funkciji, kar težko zadošča za zadovoljivo izvrševanje funkcije pregona z vsemi obveznostmi, 
ki jih prinaša razvoj družbe in kazenskopravnega sistema. Številka o formalni zasedenosti 
državnotožilskih funkcionarskih mest tudi ne odraža dejanske obremenjenosti državnotožilskih 
funkcionarjev. Zaradi neobstoja možnosti (začasnega) nadomeščanja dlje časa odsotnih funkcionarjev 
(bolniške odsotnosti, dopusti za nego in varstvo otrok, delne upokojitve), kar je sistemska 
pomanjkljivost, je dejanska obremenitev posameznih funkcionarjev večja, kot jo izkazuje že tako nizka 
stopnja formalne kadrovske zasedenosti tožilskih mest. Obremenjenost tožilskih funkcionarjev se 
povečuje tudi iz vrste drugih razlogov: zaradi rasti pripada zadev, večjega števila razpravljajočih 
kazenskih sodnikov, večjega števila razpisanih obravnav, zaradi večanja števila zahtevnejših primerov 
pa tudi zaradi novih pristojnosti oziroma nalog, ki jih prinaša zakonodaja. V kazenskem pravu je 
namreč že več let prisoten jasen trend prenosa posameznih nalog in aktivnosti iz sodne faze 
kazenskega postopka v faze postopka, kjer je poudarjena vloga državnega tožilca. Tudi najnovejša 
instituta pogajanj o krivdi in sporazuma o priznanju krivde, ki v praksi kažeta pozitivne rezultate, jasno 
sledita temu trendu. V teh postopkih je sodna faza postopka razbremenjena (oziroma celo odpade), 
tožilska faza pa je zahtevnejša. Napovedi o načrtovanem prenosu sodne preiskave na tožilstvo, ki smo 
jim priča že dlje časa, potrjujejo, da se bo trend večanja vloge državnih tožilcev v kazenskem 
postopku nadaljeval tudi v prihodnje.  
 
Razkorak med možnostmi, ki jih za zasedbo mest državnotožilskih funkcionarjev predvidevata 
uvodoma navedena odredba in kadrovski načrt ter dejansko zasedenostjo tožilskih mest, ostaja ena 
izmed možnosti za zmanjšanje obremenitev aktivnih državnih tožilcev. Po drugi strani se kadrovskim 
okrepitvam v prihodnje ne bo mogoče izogniti. Na potrebo po tem opozarjamo že vrsto let. Nerealno 
bi bilo namreč pričakovati, da bo mogoče nove naloge in pristojnosti, ki jih zakonodaja nalaga 
tožilstvu, mogoče učinkovito izvrševati ob nezadostni kadrovski podpori.  
 
Kot smo ugotavljali že več let, se je zaradi povečanja števila sodnikov na podlagi projekta Lukenda 
porušilo razmerje med številom državnih tožilcev in kazenskih sodnikov. Kot smo ugotavljali že v letu 
2011, da je število državnih tožilcev dosegalo le približno 80 % števila kazenskih sodnikov, čeprav bi 
moralo biti razmerje zaradi obsega in narave dela v korist števila državnih tožilcev, velja isto tudi za 
leto 2012. Tudi trend večanja števila obravnavnih dni v tednu se je v letu 2012 nadaljeval. Kljub 
priporočilom in veljavnim standardom, da naj bi državni tožilec imel največ dva obravnavna dneva 
tedensko, tega ne more zagotavljati praktično nobeno državno tožilstvo, niso pa redki primeri, da so 
državni tožilci udeleženi celo na štirih obravnavnih dnevih tedensko. Takšna obremenjenost z 
obravnavami ogroža kvalitetno pripravo in delo na zadevah ter povsem onemogoča izvajanje 
smernice, da naj državni tožilec na sodišču zastopa zadevo, ki mu je dodeljena v reševanje. Potreba 
po tem, da obtožbo zastopa njen avtor, se je v novi luči pokazala ob uvedbi predobravnavnega naroka 
sredi leta 2012, ki v praksi neredko pomeni takojšnji zaključek kazenskega postopka zaradi priznanja 
krivde obdolženca. 
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Tabela 1: Trend naraščanja obremenitve imenovanih in aktivnih državnotožilskih funkcionarjev 

  
Imenovani državnotožilski 

funkcionarji –letno povprečje 

Aktivni 
državnotožilski 

funkcionarji – letno 
povprečje  

Obravnavane 
zadeve (Kt+Ktm) 

2008 155,49 114,99 43.558 

2009 151,84 112,99 47.603 

2010 154,55 115,8 52.642 

2011 150,21 111,20 51.884 

2012 152,87 115,16 52.156 

 

Tabela 2: Trend naraščanja obremenitve imenovanih in aktivnih državnotožilskih funkcionarjev 

  
Obremenitev na imenovanega 

državnotožilskega funkcionarja 
Obremenitev na aktivnega 

državnotožilskega funkcionarja 

2008 280,14 378,8 

2009 313,5 421,3 

2010 340,6 454,6 

2011 345,40 466,57 

2012 341,18 452,91 

 

Graf 1: Trend naraščanja obremenitve imenovanih in aktivnih državnotožilskih funkcionarjev 2012 
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Zaradi varčevalnih ukrepov, ki so posledica omejenih proračunskih sredstev, v letu 2012 ni bilo 
mogoče zaposlovati novi državnotožilskih pripravnikov. To je za tožilsko organizacijo škoda, saj se je v 
preteklosti izkazalo, da so pripravniki, ki so bili izbrani na javnem natečaju, pogosto zelo dobri 
kandidati za poznejše zaposlovanje na državnih tožilstvih na mestu strokovnih sodelavcev. S takšnim 
pristopom se je že v preteklih letih zagotovilo, da se za večino razpisanih mest državnotožilskih 
funkcionarjev dejansko dobi primerne kandidate. Okrajni tožilci iz vrst nekdanjih strokovnih sodelavcev 
so sposobni takoj samostojno opravljati delo državnega tožilca in tako rekoč ne potrebujejo 
uvajalnega obdobja ter hitro razbremenijo okrožne državne tožilce z vključitvijo v dežurno službo in 
udeležbo na obravnavah. Z izpadom zaposlovanja pripravnikov, kot posledico proračunskih omejitev, 
te prakse, ki je za tožilsko delo zelo koristna, ne bo več mogoče izvajati.  
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Tabela 3: Seznam načrtovanih in zasedenih mest po tožilstvih in delovnem področju na dan 31. 12. 
2012 

Državni tožilci Uradniki Drugo osebje Pripravniki Državno 
tožilstvo načrt zasedba načrt zasedba načrt zasedba načrt zasedba 

VDT RS 24 16 17 15 17 15 0 0 

SDT RS* 13 20 15 11 4 4 0 0 

DTS ** 1 1 1 0 1 1 0 0 

ODT CE 24 20 12 11 7 6 4 3 

ODT KK 8 8 3 3 8 8 2 1 

ODT KP 14 11 5 5 9 7 1 0 

ODT KR 11 10 3 3 9 9 1 1 

ODT LJ 56 42 34 32 29 26 9 4 

ODT MB 27 25 18 15 9 9 2 0 

ODT MS 10 10 8 7 6 6 2 2 

ODT NG 9 6 4 4 4 4 2 1 

ODT NM 11 9 4 3 6 6 1 1 

ODT PT 10 8 6 5 3 3 3 2 

ODT SG 8 5 5 4 5 5 1 0 
Skupaj 226 191 135 118 117 109 28 15 

* Podatki pri SDT RS zajemajo tudi načrtovana in zasedena mesta v Posebnem oddelku, vključno s policisti 

** Državnotožilski svet 

 

Graf 2: Razmerje med državnimi tožilci in javnimi uslužbenci  
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Zaradi proračunskih omejitev in posledičnih varčevalnih ukrepov, smo na državnih tožilstvih z 
omejevanjem nadomestnih zaposlitev pri javnih uslužbencih število zaposlenih zadrževali pod nivojem, 
ki ga sicer dovoljuje kadrovski načrt. Na ta način se je v določeni meri sicer znižal obseg sredstev, ki 
so potrebna za plače, a preobremenjenost javnih uslužbencev, ki je posledica takega omejevanja, ne 
prispeva h kvalitetnejšemu poslovanju državnih tožilstev.  



15 

4.3 Finančne in materialno-tehnične podlage 

V letu 2012 je celoten proračun državnih tožilstev znašal 18.198.295 evrov. Pretežni del proračuna 
državnega tožilstva – 88,75 % vse porabe – so enako kot v preteklih letih obsegala sredstva za plače 
v višini 16.150.246 evrov, medtem ko so sredstva za materialne stroške, alternativno reševanje sporov 
in male investicije skupaj znašala 11,25 % vse porabe oziroma 2.048.050 evrov.  
 
Z vidika finančnega poslovanja v letu 2012 je treba posebej omeniti dva dogodka, ki sta zaznamovala 
to leto. Prvi je sprejem Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF) iz začetka leta, 
drugi pa je postopek sprejemanja proračuna za leti 2013 in 2014, ki je potekal v drugi polovici leta. 
ZUJF je v poslovanje državnih tožilstev vnesel pomembne omejitve, ki so jih tožilstva z visoko stopnjo 
samoomejevanja in racionalizacije uspela upoštevati, brez da bi pri tem v večjem obsegu trpela 
kvaliteta izvrševanja funkcije pregona. Na dolgi rok, če bodo te omejitve trajnejše, pa negativnih 
posledic verjetno ne bo mogoče izključiti. Te se bodo zaradi nezadostnih sredstev za plače kazale 
zlasti v smislu slabše kadrovske zasedbe tako v kvantitativnem kot kvalitativnem smislu. Prvi znaki te 
nevarnosti so se pokazali že v letu 2012, kot je bilo pojasnjeno v poglavju 4.1.  
 
Postopek sprejemanja proračuna za leti 2013 in 2014 pa kaže, da bodo finančni pogoji v prihodnje še 
slabši. Proračun, ki na postavkah za plače za naslednji dve leti ne zagotavlja zadostnih sredstev niti za 
trenutno kadrovsko zasedbo državnih tožilstev (ki je že tako prešibka, kot je bilo pojasnjeno v 
poglavju 1.1) težko zagotavlja pogoje za učinkovit izvrševanje funkcije kazenskega pregona. Na to in 
na posledice, ki iz tega lahko izhajajo, smo pristojne v postopku priprave proračuna večkrat opozarjali, 
žal neuspešno.  
 
Večina državnih tožilstev deluje v ustreznih prostorih. 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 imajo 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. 
Tako kot že v letu 2011, se tudi v letu 2012 kot pomembnejša postavka pri nekaterih državnih 
tožilstvih pojavljajo stroški za zagotavljanje prevodov listin, ki so uporabljene kot dokaz v sodnih 
postopkih.  
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5 Kazenske ovadbe  

5.1 Uvodna pojasnila 

Gibanja pripada in reševanja zadev za pretekla leta so pregledno prikazana v začetnih statističnih 
tabelah, primerjalno in za daljše časovno obdobje. Za leto 2012 so podatki predstavljeni celovito in 
opremljeni s kratkimi pojasnili, predvsem v razmerju do podatkov za prejšnje leto in v medsebojni 
povezavi posameznih statističnih prerezov.  
 
Ko primerjamo statistične podatke za leto 2012 in statistične podatke o delu državnih tožilstev za 
pretekla leta (v tožilskih poročilih za prejšnja leta), je treba upoštevati, da je bila leta 2005 v celoti 
prenovljena statistična obdelava podatkov. Uvedeni način omogoča pridobitev večjega števila 
podatkov o reševanju ovadb in načinih ter izidu odločanja v nadaljnjih fazah postopka. S tem je 
zagotovljeno celovito statistično primerjanje dela posameznih državnih tožilstev in pridobljene so 
enotne podlage za oceno dela tožilstva kot celote.  

5.2 Ovadeni storilci kaznivih dejanj 

Leta 2012 je bilo državnim tožilstvom skupaj ovadenih 37.299 znanih storilcev kaznivih dejanj. V tem 
številu je zajetih 33.352 (89,42 %) ovadenih polnoletnih oseb, 2.342 (6,28 %) ovadenih mladoletnikov 
in 1.605 (4,3 %) ovadenih pravnih oseb.  

Tabela 4: Ovadeni znani storilci kaznivih dejanj v letih 2008-2012 

Leto 
Polnoletne 

osebe Mladoletniki 
Pravne 
osebe 

Skupaj 
ovadenih 
znanih 

storilcev 

Indeks 
na 

prejšnje 
leto 

Indeks na 
izhodiščno 
leto 2008 

2012 33.352 2.342 1.605 37.299 99 110 

2011 33.775 2.428 1.338 37.541 95 111 

2010 35.478 2.619 1.246 39.343 106 116 

2009 33.646 2.671 892 37.209 110 110 

2008 30.686 2.573 595 33.854 * * 

Skupaj 166.937 12.633 5.676 185.246     
 

V primerjavi z letom 2011 se je skupno število ovadenih znanih oseb zmanjšalo za 242 oseb oziroma 
za 1 %. V letu 2012 je tako število ovadenih znanih storilcev kaznivih dejanj skoraj enako kot v 
prejšnjem letu in v letu 2009, še vedno pa je število za 10 % višje kot v letu 2008.  
 
Zmanjšanje skupnega števila ovadenih znanih oseb je rezultat manjšega števila ovadenih polnoletnih 
oseb (za 1,3 % manj) in ovadenih mladoletnikov (za 3,5 % manj), medtem ko se je število ovadenih 
pravnih oseb povečalo za 20 %. 
 
V primerjavi s predhodnim letom se je leta 2012 povečalo število prejetih ovadb zoper neznane 
storilce, in sicer za 3.889 oziroma za 6,8 %. Zmanjšalo pa se je število ovadenih znanih storilcev brez 
naknadno odkritih storilcev, in sicer za 618 oziroma za 1,7 %. Naknadno je bilo odkritih 2.298 
storilcev, kar pomeni povečanje za 376 oziroma za 19,6 %, tako da je, kot je že navedeno, skupno 
število ovadenih znanih oseb 37.299. 



17 

Tabela 5: Ovadeni znani in neznani storilci kaznivih dejanj v letih 2008-2012  

Leto 

Ovadeni 
neznani 
storilci 

Ovadeni 
znani 

storilci 

Naknadno 
odkriti 
storilci 

Skupaj 
odkriti 
storilci 

Odstotek 
ovadenih 
znanih 

storilcev 

Odstotek ovadenih 
znanih in 

naknadno odkritih 
storilcev 

2012 60.873 35.001 2.298 37.299 36 38 

2011 56.984 35.619 1.922 37.541 38 40 

2010 54.292 37.197 2.146 39.343 40 42 

2009 56.152 34.925 2.284 37.209 37 40 

2008 52.230 31.796 2.058 33.854 37 39 

Skupaj 280.531 174.538 10.708 185.246 37 40 
 

Zbirni podatki kažejo, da se je število ovadenih neznanih storilcev glede na leto 2011 povečalo, 
zmanjšalo pa se je, čeprav zanemarljivo, skupno število odkritih storilcev. Tako delež ovadenih znanih 
storilcev brez naknadno odkritih storilcev, kot tudi delež vseh odkritih storilcev, skupaj z naknadno 
odkritimi storilci, sta se glede na skupno število ovadenih storilcev zmanjšala v primerjavi z letom 2011 
in letih pred tem.  

Graf 3: Razmerje med ovadenimi znanimi in neznanimi storilci kaznivih dejanj v letih 2008-2012 
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5.3 Reševanje ovadb  

Skupna delovna obremenitev državnih tožilcev z novimi zadevami je bila leta 2012 večja kot v letu 
2011. Glede na leto 2011 se je povečal pripad kazenskih ovadb zoper neznane storilce. Zopet se je, po 
umiritvi v letu 2011, ko je bilo število narokov za 5,9 % manjše kot v letu 2010, občutno povečalo 
število narokov, ki se jih mora udeležiti državni tožilec (za 7,5 %). Glede na naraščanje števila narokov 
v letih 2008 in 2009, ko se je v letu 2008 v primerjavi z letom pred tem število narokov povečalo za 
12,6 %, v letu 2009 pa za 2,2 %, je število narokov še vedno previsoko glede na število državnih 
tožilcev. Trend zmanjševanja števila tožilcev se je sicer ustavil, vendar pa se število tudi skoraj ne 
povečuje. Ob koncu leta 2012 je zasedenih 191 državnotožilskih mest, kar je dva več kot v letu 2011. 
Ker število znanih storilcev kaznivih dejanj v primerjavi z letom 2011 ostaja skoraj enako, število 
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udeležbe na narokih pa se je povečalo, je ob skoraj nespremenjenem številu tožilcev celotna 
obremenitev tožilcev ostala še vedno visoka.  
 
Državna tožilstva so v opisani zasedbi državnih tožilcev, državnotožilskih uradnikov, drugega osebja in 
pripravnikov ob vseh drugih delovnih obveznostih težko obvladovala pripad novih zadev. Kljub temu je 
državnim tožilcem uspelo naraščanje števila ovadenih storilcev, kjer zadeve ostanejo nerešene, 
obdržati na ravni, primerljivi s prejšnjimi leti, saj je bilo ob koncu leta 2012 nerešenih zadev zoper 
15.956 storilcev, kar je 1,2 % več kot ob koncu leta 2011. 
 
Skupaj s prenesenim številom storilcev, kjer zadeve ostajajo nerešene, so državni tožilci leta 2012 
obravnavali 47.638 znanih polnoletnih storilcev (leta 2012 so obravnavali 47.508 polnoletnih storilcev) 
in 3.028 znanih mladoletnikov (leta 2011 so obravnavali 3.139 mladoletnikov). Nadaljuje se trend 
povečevanja obravnavanja pravnih oseb. Državni tožilci so skupaj s prenesenim številom pravnih oseb, 
kjer zadeve ostajajo nerešene, v letu 2012 obravnavali 2.701 pravnih oseb (17,5 % več kot leta 2011, 
ko so obravnavali 2.298 pravnih oseb, in 39 % več kot leta 2010, ko so obravnavali 1.941 pravnih 
oseb).  

Graf 4: Razmerje med rešenimi in nerešenimi ovadbami zoper polnoletne osebe, proti mladoletnikom 
in zoper pravne osebe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leta 2012 je, v primerjavi z letom 2011, delež števila polnoletnih storilcev, kjer so bile ovadbe rešene, 
ostal enak - 71 % oziroma 33.621 storilcev (v letu 2010 je bi delež 73%), delež števila mladoletnih 
storilcev, kjer so bile ovadbe rešene, je malo nižji - 77 % oziroma 2.335 storilcev (v letu 2011 je bil 
delež 79 %), delež števila pravnih oseb, kjer so bile ovadbe rešene, pa je se je znižal za eno odstotno 
točko - s 55 % na 54 % oziroma 1.455 pravnih oseb (v primerjavi z letom 2010 pa je ostal enak - 54 
%). 
 
Za oceno uspešnosti in storilnosti tožilstva je poleg podatkov o številu storilcev, kjer so bile ovadbe 
rešene, potrebno upoštevati tudi podatke o tožilskem delu za nadaljevanje pregona po prvi tožilski 
odločitvi. Gre za vložitev obtožbe po opravljeni preiskavi (tabele 27), za vlaganje drugih obtožnih 
aktov (tabele 28), za vložene pritožbe zoper sodne odločbe (tabele18–21), poleg tega pa tudi za vse 
(spremljajoče) procesne aktivnosti (tabela 7) in vse oblike alternativnega pregona (tabele 9–15 ter 31-
34).  
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5.4 Stanje nerešenih ovadb 

Državna tožilstva spremljajo razloge, zaradi katerih ovadbe v posameznih zadevah niso rešene. Iz 
statističnih podatkov izhaja, da je bilo pri državnih tožilcih na dan 31. 12. 2012 število polnoletnih 
storilcev, kjer so bile ovadbe nerešene, 14.017 oziroma 52 % (leto prej 53 %), število mladoletnih 
storilcev, kjer so bile ovadbe nerešene, 693 oziroma 45 % (leto prej 57%) ter število pravnih oseb, 
kjer so bile ovadbe nerešene, 1.246 oziroma 55 % (leto prej 51 %). Praviloma gre pri tem za ovadbe, 
prejete ob koncu leta (v decembru je tudi drugače povečan pripad zadev) in za tiste, ki zahtevajo 
daljšo preučitev. Delno pa so vzroki za to v že omenjenih okoliščinah (večji priliv zadev, ki ga je 
moralo reševati enako število državnih tožilcev). Kljub temu je večina ovadb rešena v predpisanem 
roku 90 dni od prejema zadeve. 
 

Graf 5: Stanje nerešenih ovadb zoper polnoletne osebe, proti mladoletnikom in zoper pravne osebe na 
31. 12. 20012 
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Število storilcev, kjer so bile ovadbe nerešene pri sodišču, policiji, drugih organih in državnih tožilcih 
na posameznih okrožnih državnih tožilstvih, v SDT RS in Posebnem oddelku je natančneje razvidno iz 
tabel 23p, 23m in 23po. 

5.5 Dopolnjevanje ovadb 

Za uspešno delo državnih tožilcev je zelo pomembna kakovost vloženih kazenskih ovadb, ki mora 
omogočati hitro in pravilno odločitev o vsebini in načinu pregona domnevnih storilcev kaznivih dejanj. 
Zato je pomemben tudi podatek o številu primerov, v katerih je bilo potrebno vložene ovadbe 
dopolniti. 
 
Iz zbranih statističnih podatkov je razvidno, da je bilo potrebno lani za 14 % oziroma od vseh 47.638 
ovadenih storilcev, ki smo jih v tem letu obravnavali, za 6.772 polnoletnih storilcev zahtevati 
dopolnitev ovadb z dodatnim delom policije oziroma drugih organov, ker tožilec na podlagi zbranega 
gradiva ni mogel sprejeti končne odločitve. Ta odstotek je večji kot v letu 2011, ko je bilo potrebna 
takšna dopolnitev v 12 % zoper polnoletne storilce. Enak kot v letu 2011 ostaja odstotek primerov - 7 
% oziroma 3.244 (v letu 2010 pa 8%), pri katerih so bila predlagana posamezna preiskovalna dejanja 
pri pristojnem sodišču, predvsem zaradi izvedbe ali zavarovanja dokaza v ustrezni procesni obliki. 
Skupni delež takih zadev, je leta 2012 za polnoletne storilce znašal 21 % oziroma 10.016 primerov, 
leto pred tem pa 20 %. 
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Graf 6: Delež ovadb, za katere so državni tožilci zahtevali dopolnitev ali preiskovalna dejanja  
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Nadaljuje se dobro delo organov odkrivanja pri mladoletnikih. Pri mladoletnikih delež potrebnih 
dopolnitev v lanskem letu v primerjavi z letom 2011 ostaja enak (9 % oziroma za 270 mladoletnikov). 
Pri pravnih osebah se delež dopolnitev ovadb in predlaganih posameznih preiskovalnih dejanj zvišuje z 
19 % leta 2010 na 20 % leta 2011 in 23 % (617 primerov) leta 2012,kar je tudi posledica povečanega 
števila ovadenih pravnih oseb. Natančnejši podatki so razvidni iz tabel 24p, 24m in 24po. 

5.6 Način reševanja ovadb  

Odločitev tožilca o vloženi kazenski ovadbi je lahko pokazatelj kvalitete zbranih dokazov v kazenski 
ovadbi, delno pa odraža tudi politiko pregona, ki jo uveljavlja državno tožilstvo. Politika pregona se v 
tem delu odraža zlasti z zavrženjem ovadb z uporabo instituta nesorazmernosti med majhnim 
pomenom kaznivega dejanja in posledicami ter z uporabo odloženega pregona in poravnavanja kot 
obliko alternativnega reševanja kazenskih zadev. 
 
V letu 2012 se v primerjavi s prejšnjim obdobjem nadaljuje trend naraščanja deleža zavrženih ovadb. 
V letu 2012 je bilo skupaj zoper 17.182 ovadenih oseb zavrženih ovadb (49%) (44 % v letu 2011). 
Zoper 15.331 (46 %) polnoletnih oseb je bilo ovadb zavrženih (v letu 2011 43 %, v letu 2010 pa 42 
%), zoper mladoletnike se je delež zavrženih ovadb znižal na 41 % (957) v primerjavi z leti 2011, 
2010 in 2009, ko je znašal 45 %, delež zavrženih ovadb zoper pravne osebe pa se je zvišal na 61 % 
(894) (leta 2011 je bil delež 58 %). Višji delež zavrženj pri pravnih osebah je tudi posledica dejstva, 
da med postopkom velikokrat pravna oseba že preneha obstajati. Pri oceni teh podatkov je potrebno 
upoštevati tudi razloge za zavrženje kazenskih ovadb (poglavje 5.7). Primere, v katerih je prišlo do 
uporabe odloženega pregona ali poravnavanja, namreč ne moremo prištevati k tistim zadevam, za 
katere pregon iz vsebinskih ali formalnih razlogov ni bil mogoč ali je bil opuščen. V vseh zadevah, pri 
katerih je bila uporaba odloženega pregona ali poravnavanja uspešna (poglavje 7), je namreč 
vendarle prišlo do uporabe oziroma izvršitve ustrezne sankcije ali naložene naloge. 
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Graf 7: Odločitev tožilca o kazenski ovadbi zoper polnoletne osebe, proti mladoletnikom in zoper 
pravne osebe  
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Iz statističnih podatkov je razvidno, da je bila pri ostalih rešenih kazenskih ovadbah zoper 4.764 ali 14 
% polnoletnih storilcev zahtevana preiskava, zoper 9.374 oziroma 28 % vložen neposredni obtožni 
akt, preostalih 4.152 oziroma 12 % pa je bilo rešenih na drug način (odstop zadeve, združitev zadeve, 
dopolnitev preiskave). Pri mladoletnikih je delež zahtevanih pripravljalnih postopkov, ker so obvezni, 
ustrezno višji (1.002 oziroma 43 %). V 376 primerih (16 %) rešenih kazenskih ovadb zoper 
mladoletnike, ovadba ni bila zavržena, niti niso bili zahtevani pripravljalni postopki, ampak se je 
kazensko ovadbo rešilo na drug način. Pri pravnih osebah je delež zahtev za preiskavo 12 % oziroma 
178 primerov, delež neposrednih obtožnih aktov 6 % oziroma 89 primerov, 294 (20 %) primerov pa je 
bilo rešenih na drug način.  
 
Podatki v primerjavi s prejšnjimi leti tako kažejo, da se politika pregona državnih tožilcev v obdobju 
poročanja ni bistveno spremenila. Tožilstvo je pomemben selektivni mehanizem za razbremenitev 
kazenskih sodišč, saj z uporabo ustreznih procesnih in materialnopravnih institutov izloči skoraj 
polovico kazenskih zadev manjšega pomena, pri pravnih osebah pa tri petine. V znatnem delu teh 
zadev se uveljavijo alternativne oblike kazenskega pregona, kar pomeni, da storilci ne ostajajo brez 
obravnavanja ali nekaznovani. 
 
Natančnejši podatki o odločitvah tožilcev na posameznih okrožnih državnih tožilstvih, v SDT RS in 
Posebnem oddelku so razvidni iz tabel 25p, 25m in 25po. 

5.7 Razlogi za zavrženje ovadb 

Državna tožilstva so tudi leta 2012 posebej analizirala razloge, zaradi katerih je, glede na možne 
zakonske podlage, prišlo do zavrženja kazenske ovadbe zoper posameznega storilca. Državni tožilec 
zavrže ovadbo, 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 
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.  
 
Iz deleža posameznih razlogov je razvidna tudi politika pregona državnega tožilstva, predvsem iz 
razlogov glede podane 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 tabelah 26p, 26m in 26po niso posebej razčlenjeni), štejejo predvsem ovadbe, ki so zavržene, ker ni 
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bilo zadostne dokazne podlage za utemeljen sum, da je storilec storil naznanjeno kaznivo dejanje ali 
če naznanjeno dejanje ni bilo kaznivo dejanje, ali so obstajale druge okoliščine, ki so izključevale 
kazenski pregon. Zaradi majhnega deleža zastaranja pregona pri državnem tožilcu, ki v letu 2012 
znaša 1 % in je še manjši kot v letu 2011 (2 %), ta razlog v grafičnem prikazu ni posebej zajet. Pri 
mladoletnikih je posebej prikazan delež zadev, pri katerih postopek ni bil uveden ob upoštevanju 
narave in okoliščin dejanja ter mladoletnikovega prejšnjega življenja in osebnih lastnosti (načelo 
smotrnosti).  

Graf 8: Razlogi za zavrženje kazenske ovadbe (brez zastaranja) zoper polnoletne osebe, proti 
mladoletnikom in zoper pravne osebe 
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Statistični podatki kažejo, da so bile zoper 1.630 oziroma 11 % (leto prej 13 %) polnoletnih storilcev 
in 189 oziroma 20 % (leto prej 21 %) 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 je bilo ovadb zavrženih zoper 2013 oziroma 13 % 
(leto prej 10 %) polnoletnih storilcev in 210 oziroma 22 % (leto prej 27 %) mladoletnikov. Te deleže 
je mogoče oceniti kot primerne glede na strukturo in stopnjo nevarnosti obravnavane kriminalitete, pri 
kateri predvsem na premoženjskem področju prevladuje bagatelna kriminaliteta.  
 
Skupno zoper 2.840 oseb je bilo ovadb za kazniva dejanja, ki se preganjajo na predlog, zavrženih 
zaradi umika predloga oškodovanca (leta 2011 je bilo umikov predloga oškodovanca 2.338). Delež 
umikov pri polnoletnih osebah (2.626-krat oziroma 17 %) je višji kot leta 2011 (16 %), pri 
mladoletnikih je ostal enak (16 % oziroma 154-krat), pri pravnih osebah pa se je delež znižal iz 9 % v 
letu 2011 na 7 % (oziroma 60-krat) v letu 2012. Zaradi spremenjene odločitve oškodovanca v 
znatnem obsegu postane nepotrebno celotno predhodno opravljeno delo policije, tožilstva in drugih 
organov, tudi sodišča.  
 
Delež zavrženja iz drugih razlogov (8.842 primerov oziroma 58 % zoper polnoletne osebe, 260 
primerov oziroma 27 % proti mladoletnikom in 749 primerov oziroma 84 % zoper pravne osebe) 
zajema 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). Predvsem ko gre za 
odsotnost utemeljenega suma, da je osumljenec storil kaznivo dejanje, torej ko gre za pomanjkanje 
dokazov, tožilstva ugotavljajo, da je to problem kvalitete odkrivanja in preiskovanja v predkazenskem 
postopku. Pri zavrženju ovadb zaradi zastaranja pa je potrebno upoštevati, da razlogi za zastaranje, 
tudi če so podlaga za odločitev tožilca, praviloma ne nastanejo v tožilskem postopku. 
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Predstavljeni statistični podatki, ki so podrobneje prikazani v tabelah 26p, 26m in 26po, se ustrezno 
dopolnjujejo s podatki o zavrženju ovadb na podlagi opravljenega postopka alternativnega pregona, ki 
so navedeni v 7. poglavju tega poročila. 
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6 Kazenski pregon  

6.1 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.  

6.2 Odstop od pregona (delež opustitve pregona) 

V preiskavi 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 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. 
 
Zbrani podatki za polnoletne osebe kažejo, da se državni tožilec leta 2012 v zadevah po končani 
preiskavi zoper 1.032 oziroma 22 % obdolžencev (leto prej 24 %) ni odločil za kazenski pregon, zoper 
3.153 oziroma 68 % je vložil obtožbo (leto prej 65 %), zoper 419 oziroma 9 % (leto prej 12 %) pa je 
bila zadeva rešena na drug način (odstop ali združitev zadev, dopolnitev preiskave, izjava, da odstopa 
od pregona, prekinitev preiskave).  
 
V postopku proti mladoletnikom je prišlo do ustavitve postopka po opravljenem pripravljalnem 
postopku zoper 340 oziroma 32 % mladoletnikov (40 % leta 2011), predlog za izrek ukrepa ali 
kaznovanja je bil vložen zoper 640 oziroma 60 % mladoletnikov (55 % leta 2011), medtem ko je bilo 
83 oziroma 8 % zadev (4 % leto prej) rešeni na drug način.  
 
Pri pravnih osebah se je delež odstopov od pregona po končani preiskavi in delež vloženih obtožnih 
aktov ohranil na približno isti višini kot v letu 2011, potem ko se je v letu 2011 delež odstopov od 
pregona zmanjšal za 11 odstotnih točk, delež vloženih obtožnih aktov pa se je povečal za 23 odstotnih 
točk. Po končani preiskavi je v letu 2012 prišlo do odstopa od pregona v deležu 41 % oziroma zoper 
53 pravnih oseb (39 % leta 2011), do vložitve obtožbe v deležu 37 % oziroma 48 primerih (43 % leta 
2011) in do rešitve na drugačen način v deležu 22 % oziroma 28 (32 % leta 2010) pravnih oseb od 
vseh, zoper katere se je končala sodna preiskava.  
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Natančnejši statistični podatki so razvidni iz tabel 27p, 27m in 27po. Na njihovi podlagi je v 
nadaljevanju tudi grafično prikazana struktura odločitev. Podatki o odstopu od pregona pri 
mladoletnikih se smiselno nanašajo na ustavitev postopka, podatki o vloženih obtožbah pa na vložene 
predloge za izrek ukrepa in kaznovanje. V postopkih zoper pravne osebe je vrsta odločitve tožilca 
zajeta z enakim pravnim aktom kot pri polnoletnih storilcih.  
 

Nekoliko večji delež odstopov od pregona proti mladoletnikom je pričakovana praktična 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. 
 

Graf 9: Odločitev tožilca po končani preiskavi zoper polnoletne osebe, proti mladoletnikom in zoper 
pravne osebe 
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6.3 Obtožni akti (delež obtoževanja)  

Ko je končana preiskava, kot tudi kadar se lahko vloži obtožnica brez preiskave in državni tožilec ob 
obstoju utemeljenega suma 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.  
 
Z upoštevanjem neposredno vloženih obtožnih aktov in obtožnih aktov, vloženih po preiskavi, torej z 
upoštevanjem končne odločitve o obtožbi, so pridobljeni podatki o doseženem številu oziroma deležu 
ovadenih storilcev, ki bodo po tožilski preučitvi ovadbe in po potrebi tudi po opravi preiskave, 
dejansko obtoženi pred sodiščem. Leta 2012 je delež obtoženih polnoletnih storilcev kaznivih dejanj v 
primerjavi z vsemi polnoletnimi storilci, ki so jih državni tožilci obravnavali in glede njih sprejeli končno 
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odločitev, znašal 37 % oziroma 12.527 storilcev (40 % leta 2011), 27 % oziroma 640 mladoletnih 
storilcev (22 % v letu 2011) pa je znašal delež mladoletnikov, zoper katere je bil vložen predlog za 
izrek vzgojnega ukrepa ali kazenske sankcije, v primerjavi s številom vseh obravnavanih 
mladoletnikov, kjer je bila sprejeta končna odločitev. Delež obtoženih pravnih oseb glede na vse 
obravnavane pravne osebe je enako kot v letu 2011 znašal 10 % oziroma 137 pravnih oseb.  

Graf 10: Delež obtoževanja zoper polnoletne osebe, proti mladoletnikom in zoper pravne osebe v 
končnih odločitvah tožilca  
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Delež obtoževanja za posamezna okrožna državna tožilstva, za SDT RS in Posebni oddelek je 
natančneje razviden iz tabel 28p, 28m in 28po.  
 
Iz statističnih podatkov je razvidna tudi struktura obtožnih aktov, ki je bila v letu 2012 podobna kot v 
letu 2011. Zoper polnoletne storilce je bilo vloženih 8.531 obtožnih predlogov (68 %) (obe leti prej po 
74 %), zoper 843 (7 %) neposrednih obtožnic (leto prej 5 %) in zoper 3.153 storilcev (25 %) obtožnic 
po preiskavi (leto prej 21 %). Zoper pravne osebe je bilo vloženih 71 (52 %) obtožnih predlogov (leto 
prej 47 %), 18 (13 %) neposrednih obtožnic (leto prej 18 %) in 48 (35 %) obtožnic po preiskavi 
(enako kot v letu pred tem).  

6.4 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 smo prikazali v deležu 
obsodilnih sodb, glede na vse sodbe, ki so bile izdane v letu poročanja.  
 
Statistični podatki za leto 2012 kažejo, da so bili državni tožilci v postopku pred sodiščem prve stopnje 
v postopkih zoper obtožene polnoletne osebe za dve odstotni točki uspešnejši kot v zadnjih letih, saj 
so dosegli, da je bilo zoper polnoletne osebe, katerim je bila izrečena sodba, 9.296 (82 %) obsojenih 
(v letu 2011 je bil ta delež 80 %, še tri leta pred tem je bil delež vselej 79 %). Tudi v postopkih proti 
mladoletnikom se je zvišal uspeh obtoževanja iz 47 % v letu 2011 na 49 %, v postopkih zoper pravne 
osebe pa se je delež obsojenih pravnih oseb iz 28 % v letu 2011 povišal na 32 % v letu 2012.  
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Tabela 6: Delež obsojenih polnoletnih oseb, mladoletnikov in pravnih oseb po državnih tožilstvih 

Polnoletni storilci Mladoletniki  Pravne osebe 

  
Državno 
tožilstvo 

Skupaj 
prejete 
sodbe 

Obsodilne 
sodbe 

Odstotek 
obsojenih 

Skupaj 
prejete 
odločbe 

Izrečen 
ukrep ali 
sankcija 

Odstotek 
obsojenih 

Skupaj 
prejete 
sodbe 

Obsodilne 
sodbe 

Odstotek 
obsojenih 

ODT CE 1.106 881 80 87 25 29 4 3 75 

ODT KK 609 459 75 28 11 39 4 4 100 

ODT KP 1.040 901 87 70 28 40 1 1 100 

ODT KR 705 594 84 41 28 68 3 0 0 

ODT LJ 3.282 2.626 80 274 131 48 15 2 13 

ODT MB 1.488 1.270 85 160 71 44 4 2 50 

ODT MS 847 716 85 25 25 100 5 1 20 

ODT NG 425 362 85 22 9 41 6 2 33 

ODT NM 758 634 84 61 53 87 9 2 22 

ODT PT 536 464 87 13 9 69 2 0 0 

ODT SG 382 312 82 31 10 32 5 1 20 

SDT RS* 54 49 91 0 0 0 1 1 100 

PO 52 28 54 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 11.284 9.296 82 812 400 49 59 19 32 

* V tabelah in grafih je pri Specializiranem državnem tožilstvu zajeto zgolj delo samega tožilstva brez Posebnega oddelka. 

 
Delež obsojenih polnoletnih oseb je visok in kaže na ustrezno tožilsko presojo podlage in pogojev za 
pregon. Pričakovani nižji odstotek izrečenih ukrepov oziroma kazenskih sankcij proti mladoletnikom 
(vendar večji glede na leto poprej) 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. Povečal se je tudi 
delež obsojenih pravnih oseb in je drugi najvišji v zadnjih štirih letih (višji le v letu 2010 – 40 %). 
Natančnejši podatki, ki obsegajo tudi število oseb, zoper katere so bile izdane zavrnilne in oprostilne 
sodbe ter ustavitev postopka proti mladoletnikom, so razvidni iz tabel 29p, 29 in 29po.  

6.5 Izrečene sankcije (delež kaznovanja)  

Državno tožilstvo je pregledalo tudi izrečene glavne sankcije storilcem, kjer je sodišče po obtožnem 
aktu državnega tožilca v letu 2012 odločilo z obsodilno sodbo. Čeprav ima državni tožilec le omejen 
vpliv na kaznovalno politiko sodišča (predvsem s predlogom o vrsti in višini kazni v zaključni besedi in 
z možnostjo pritožbe zoper izrečeno kazen), je njihova struktura pomembna za oceno končnega izida 
postopka po obtožbi državnega tožilca. Zbrani podatki ne odstopajo bistveno od preteklih let.  
 
V skladu z uveljavljeno kaznovalno politiko slovenskih sodišč je bil zoper polnoletne osebe izrečen 
odstotek manjši delež pogojnih obsodb (76 % oziroma 7.067-krat) kot v prejšnjem letu (77 %), v 
primerjavi z deležem pogojnih obsodb je precej manjši delež zapornih kazni (17 % oziroma 1.623-
krat), ki pa se je vendarle povečal za 2 % v primerjavi z letom 2011 (15 %). Denarne kazni so bile 
izrečene 380-krat. Skupni znesek izrečenih denarnih kazni znaša okoli 1.033.000 evrov, od tega 
glavnih denarnih kazni okoli 373.000 evrov, stranskih denarnih kazni pa okoli 660.000 evrov. Po 
skupnem znesku doseženih izrečenih denarnih kazni izstopajo SDT RS (390.000 evrov), Okrožno 
državno tožilstvo (v nadaljevanju: ODT) v Ljubljani (224.000 evrov), ODT v Kranju (126.000 evrov) in 
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ODT v Krškem (124.000 evrov). Delež denarnih kazni se je sicer za en odstotek zmanjšal (4 %, leta 
2011, 2010 in 2009 je delež znašal 5 %). Še nižji je delež sodnih opominov in drugih sankcij.  

 

Graf 11: Prikaz vrste izrečenih sankcij polnoletnim storilcem  
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Pri mladoletnikih je 3 % delež kazni enak kot je bil leta 2010 (3 %), a večji od leta 2011 (1 %). Delež 
mladoletnikov, ki jim je bil izrečen zavodski ukrep (13 %) se povečuje tretje leto zapored (11 % v letu 
2011 in 9 % v letu 2010). Sodišče sicer še vedno največkrat (84 %) izreče zunajzavodske oziroma 
druge vzgojne ukrepe (ukor, navodila in prepovedi, nadzorstvo organa socialnega varstva), kar kaže 
na manjšo represivno naravnanost sodišč v postopku proti mladoletnikom.  

Graf 12: Prikaz vrste izrečenih sankcij mladoletnikom 
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Pravnim osebam je bila 4-krat oziroma v 21 % izrečena denarna kazen, kar je sicer manjši delež kot v 
letu 2011 (36 %), a večji kot v letu 2010, ko je znašal 19 % in 14-krat oziroma v 74 % izrečena 
pogojna obsodba (64 % v letu 2011). Kazen prenehanja pravne osebe v letu 2011 enako kot že leto 
prej ni bila izrečena. 
 
Statistični podatki o izrečenih kazenskih sankcijah polnoletnim storilcem, pravnim osebam in 
mladoletnikom, slednjim vključno z izrečenimi vzgojnimi ukrepi, so razvidni iz tabel 30p, 30m, in 30po. 

6.6 Pregled posameznih procesnih aktivnosti 

Predmet posebnega statističnega spremljanja so poleg vlaganja obtožnih aktov tudi druge procesne 
aktivnosti državnih tožilcev: predlogi osebnih omejevalnih ukrepov, predlogi za stvarne omejevalne 
ukrepe, predlogi za odvzem predmetov in premoženjske koristi, uporaba prikritih preiskovalnih 
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ukrepov, udeležba na narokih in obravnavah, usmerjanje policije po 160.a členu ZKP in opravljanje 
dežurne službe ter nujnih preiskovalnih dejanj. 
 
Najpomembnejši so osebni omejevalni ukrepi za zagotovitev navzočnosti obdolženca (pripor, hišni 
pripor, varščina, javljanje na policijski postaji, prepoved približevanja določenemu kraju ali osebi, 
obljuba, da ne bo zapustil prebivališča, privedba). Od teh ukrepov so pripore, hišne pripore ter 
prepoved približevanja določenemu kraju ali osebi sodišča na predlog državnih tožilcev leta 2012 
odredila zoper 744 obdolžencev, kar je 9 % več kot v letu 2011 (685 leta 2011). 
 

Stvarni omejevalni ukrepi (začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi) so bili 
odrejeni zoper 98 obdolženih fizičnih in pravnih oseb (zoper 41 obdolžencev v letu 2011), kar je 139 
% porast. Takšen porast je moč pripisati povečani intenzivnosti dela tožilcev na tem področju, 
predvsem pregona hujših oblik kriminala. 
 
Povečalo se je število zadev, v katerih so sodišča na predlog državnih tožilcev odredila uporabo 
prikritih preiskovalnih ukrepov. V letu 2012 je bilo 174 takšnih zadev, 157 leta 2011. Zmanjšalo pa se 
je število zadev, v katerih so državni tožilci v predkazenskem postopku pisno usmerjali delo policije in 
drugih pristojnih organov in institucij. V letu 2012 je bilo takšnih zadev 277 (349 v letu 2011). V 
primerjavi z letom 2011, ko sta bili ustanovljeni dve specializirani preiskovalni skupini, je bilo v letu 
2012 ustanovljenih 7 specializiranih preiskovalnih skupin in 1 skupna preiskovalna skupina.  
 
Državni tožilci so se leta 2012 udeležili 31.577 narokov v kazenskih zadevah, kar je za 7,6 % večkrat  
kot v letu 2011 (29.333 narokov).  

Tabela 7: Pregled posameznih procesnih aktivnosti po državnih tožilstvih 

Državno 
tožilstvo 

Usmerjanje 
policije ter 

drugih 
pristojnih 
organov in 
institucij 

Ustanovitev 
specializirane 
preiskovalne 

skupine 

Ustanovitev 
skupne 

preiskovalne 
skupine 

Odrejeni 
stvarni 

omejevalni 
ukrepi 

Odrejeni 
prikriti 

preiskovalni 
ukrepi 

Udeležba 
na 

narokih 

Odrejeni 
osebni 

omejevalni 
ukrepi 

ODT CE 28 0 0 3 8 4.098 56 

ODT KK 6 0 0 3 6 2.221 88 

ODT KP 41 0 0 10 15 1.877 53 

ODT KR 6 0 0 1 6 1.626 55 

ODT LJ 64 0 0 7 45 9.759 231 

ODT MB 20 0 0 6 11 3.963 71 

ODT MS 14 0 0 3 9 1.759 36 

ODT NG 33 0 0 3 9 897 30 

ODT NM 9 0 0 1 3 1.827 44 

ODT PT 1 0 0 0 2 1.814 22 

ODT SG 0 0 0 0 2 1.046 10 

SDT RS 55 7 1 61 55 490 45 

PO 0 0 0 0 3 161 3 

VDT RS 0 0 0 0 0 39 0 

Skupaj 277 7 1 98 174 31.577 744 
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6.7 Novi instituti po ZKP-K 

Tabela 8: Novi instituti po ZKP-K 

Predobravnavni narok  
Narok za izrek kazenske 

sankcije  

Državno 
tožilstvo Pogajanja 

Sporazumi 
o priznanju 

krivde 

Izjava o 
priznanju 

krivde 
Okrajna 
sodišča  

Okrožna 
sodišča Skupaj 

Okrajna 
sodišča 

Okrožna 
sodišča Skupaj 

ODT CE 28 20 244 23 558 581 56 172 228 

ODT KK 5 5 5 0 62 62 0 6 6 

ODT KP 25 26 39 32 116 148 4 16 20 

ODT KR 6 6 79 14 151 165 7 72 79 

ODT LJ 6 6 337 193 698 891 18 264 282 

ODT MB 35 29 170 221 272 493 57 94 151 

ODT MS 3 2 118 50 136 186 23 95 118 

ODT NG 6 6 84 34 102 136 22 56 78 

ODT NM 15 15 75 19 136 155 9 66 75 

ODT PT 32 20 88 23 130 153 16 53 69 

ODT SG 0 0 59 21 132 153 6 49 55 

SDT RS 4 4 32 1 133 134 0 32 32 

PO 1 1 5 5 7 12 3 3 6 

Skupaj 166 140 1.335 636 2.633 3.269 221 978 1.199 

6.7.1 Pogajanja 

Novela ZKP-K je uzakonila sklenitev sporazuma o obdolženčevem priznanju krivde za storjeno kaznivo 
dejanje oziroma pogajanja med obdolžencem in državnim tožilcem. 
 
Od uveljavitve zakona dne 15. 5. 2012 so tako bila opravljena pogajanja na nivoju države v okoli 130 
zadevah (spisih) s 180-timi obdolženci. V dveh tretjinah je pogajanje predlagal državni tožilec. Kot je 
bilo mogoče pričakovati, so pogajanja zanimiva za obdolžence pri težjem kriminalu, ko je za kazniva 
dejanja predpisana visoka zaporna kazen in pri tistih zoper katere je odrejen pripor. Pogajanja so se 
nanašala na kazniva dejanja s področja prepovedanih drog, prometnih deliktov, orožja, ponarejanja 
denarja, umorov, ubojev, velikih tatvin in tatvin, goljufij ter ponarejanja listin. Nemalo je primerov, ko 
institut uporabljajo obsojenci, ki že prestajajo zaporne kazni, zoper njih pa teče še en postopek. V več 
zadevah so bila pogajanja uspešno končana in so tako bili sklenjeni sporazumi s 140-timi obdolženci. 
V dosedanjih primerih je praviloma prišlo do dogovora o nepogojnih kazni zapora. 
 
Posamezna tožilstva izpostavljajo naslednje primere: 
 
Kazenska zadeva s področja prepovedanih drog, kjer je bila vložena obtožnica zoper štiri obdolžence 
(trije so bili v priporu), v predkazenskem postopku pa so se uporabljali prikriti preiskovalni ukrepi. Po 
dvomesečnih pogajanjih so bili sklenjeni sporazumi z vsemi obdolženci, sodišče je sporazume sprejelo, 
kazensko zadevo končalo na enem predobravnavnem naroku in enem naroku za izrek kazenske 
sankcije in je v celoti sprejelo kazni, dogovorjene v sporazumih. Od vložitve obtožbe pa do 
pravnomočnosti kazenske zadeve je tako preteklo pet mesecev. Ocenjujemo, da bi bil ob neuspešnih 
pogajanjih ta rok več kot eno leto, z uspešnim pogajanjem in s tem s skrajšanjem postopka pa smo 
proračunu prihranili kar nekaj deset tisoč evrov. 
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Kazenske zadeve s področja prometnih deliktov s smrtnimi posledicami (šlo je za medijsko odmevne 
zadeve), kjer se je čas kazenskega postopka po vložitvi obtožbe do pravnomočnosti zadeve bistveno 
skrajšal, zmanjšali pa so se tudi stroški kazenskega postopka. 
 
Kazenska zadeva, v kateri je bila zoper tri ruske državljane, žensko in dva moška, podana kazenska 
ovadba zaradi kaznivega dejanja goljufije po 3. v zvezi s 1. odstavkom čl. 211 KZ-1, ker so v igralci ob 
igranju pokra v novogoriški igralnici s pomočjo skritih kamer in sprejemnikov goljufali pri igri in tako 
igralnico oškodovali za skupaj 69.900 evrov, je državna tožilka po končani preiskavi ob vložitvi 
obtožnice z vsemi tremi obdolženci sklenila sporazum, na podlagi katerega je bila vsakemu izmed njih 
izrečena pogojna obsodba z določeno zaporno kaznijo enega leta in šest mesecev in preizkusno dobo 
štirih let ter denarne kazni v skupni višini 52.253 evrov. 
 
Ocenjujemo, da je institut pogajanja, ob uspešni sklenitvi sporazuma o priznanju krivde, bistveno 
pripomogel k skrajšanju kazenskega postopka na sodišču in zmanjšanju stroškov. Toda »slaba« stran 
tega instituta je povečano angažiranje državnega tožilca v postopku pogajanj, sam postopek pa je 
dokaj zbirokratiziran in tudi dolgotrajen, saj je potrebno o samem pogajanju pisati zapisnik in sestaviti 
tudi sam sporazum, pogajanja sama pa praviloma niso končana le na enem naroku. Menimo pa, da 
lahko državni tožilec v primeru, ko obdolženec krivdo za storjeno kaznivo dejanje prizna, doseže enako 
kazensko sankcijo za obdolženca z uporabo instituta predobravnavnega naroka, pri čemer je postopek 
v tem primeru precej krajši, ker v tem primeru instituta sporazuma o priznanju krivde ni potrebno 
izvajati. To pa je tudi razlog zakaj ni več sklenjenih sporazumov o priznanju krivde. 
 
Sicer pa ocenjujemo, da so bile 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 in v nobenem primeru niso bile nižje od 1/3 pričakovane, po 
sodišču izrečene kazni. 

6.7.2 Izjava o priznanju krivde 

Novela ZKP-K je uveljavila tudi institut priznanja krivde, ko obdolženec na predobravnavnem naroku 
ali na glavni obravnavi prizna krivdo za kazniva dejanja po obtožbi. Takšnih primerov, ob upoštevanju 
sklenjenih sporazumov, je bilo 1.335, kar glede na število obsodilni sodb (9.296) niti absolutno niti 
relativno ne predstavlja velike številke. 

6.7.3 Predobravnavni narok in narok za izrek kazenske sankcije 

Novela ZKP-K je uveljavila tudi instituta predobravnavnega narok in naroka za izrek kazenske sankcije. 
Tako je bilo na okrožnih sodiščih opravljenih skupaj 2.633 predobravnavnih narokov (statistično se 
prikazujejo kazenske zadeve), na okrajnih sodiščih pa le v 636-tih zadevah. Ocenjujemo, da okrajna 
sodišča tega instituta ne uporabljajo dovolj, čeprav je praksa na okrožnih sodiščih potrdila tezo, da ti 
predobravnavni naroki bistveno skrajšajo čas trajanja kazenskega postopka in bi okrajna sodišča 
morala v tej smeri storiti več (več razpisanih predobravnavnih narokov). 
  
So pa okrajna in okrožna sodišča opravila skupaj 1.199 narokov za izrek kazenske sankcije (od tega le 
221 na okrajnih sodiščih), kar pomeni, da je v 1.199 kazenskih zadevah vsaj en obdolženec priznal 
krivdo na predobravnavnem naroku ali na sami glavni obravnavi (statistično se prikazujejo kazenske 
zadeve), res pa je, da do priznanja obdolženca v navedenih primerih prihaja praviloma pri lažjih, 
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dokazno manj zahtevnih kazenskih zadevah (predvsem iz okrožne pristojnosti), medtem ko se 
obdolženci v zahtevnih zadevah za priznanje krivde praviloma zaenkrat ne odločajo. 
 
Nedvomno navedeni novi instituti po naši oceni pomembno razbremenjujejo sodnike, saj se bo zaradi 
njihove uporabe skrajšal čas reševanja zadev na sodiščih, zmanjšali stroški kazenskega postopka, ker 
zaradi tega odpade izvajanje vseh dokazov na glavni obravnavi in sodišče v nadaljevanju odloča le o 
dokazih, pomembnih za izrek kazenske sankcije. Novi instituti pa nalagajo dodatne aktivnosti 
državnemu tožilcu, saj mora biti aktiven tako v fazi pogajanj glede sklenitve sporazuma o priznanju 
krivde, kot tudi v fazi udeležbe na predobravnavnem naroku, ki terja njegovo dobro pripravljenost, 
tudi zaradi bojazni, da bo prekludiran pri nadaljnjem podajanju dokazov.  
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7 Alternativne oblike kazenskega pregona 

7.1 Obseg in uspešnost alternativnega reagiranja na 

kazniva dejanja  

Skladno z določili ZKP ima tožilec možnost, v kolikor so izpolnjeni zakonski pogoji, namesto začeti 
kazenski pregon slednjega odvrniti z alternativnim reagiranjem. V prvi vrsti je to poravnavanje po 161. 
a členu in odloženi pregon po 162. členu ZKP, ob tem pa tudi kaznovalni nalog po 445. a členu ZKP. 
Državni tožilec tako lahko pod pogoji, ki so določeni v zakonu, zadevo (tudi, če je že vložen obtožni 
predlog) odstopi v postopek poravnavanja za vsa kazniva dejanja iz pristojnosti okrajnega sodišča in 
za nekatera taksativno našteta kazniva dejanja s strožjo predpisano kaznijo. Enako velja tudi za 
inštitut odloženega pregona.  
 
Na ta način se je mogoče izogniti kazenskemu pregonu v primerih, ko pregon ni neizogibno potreben 
in obstajajo utemeljeni razlogi za drugačno reagiranje tožilca na storjeno kaznivo dejanje. Uspešno 
zaključena poravnava oziroma odloženi pregon in posledično zavrženje kazenske ovadbe imata 
nedvomno pozitiven učinek na storilca kaznivega dejanja, reševanje zadev na ta način pa pomeni tudi 
zmanjšanje pritiska na sodišče.  

Tabela 9: 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 227 469 341 73 

ODT KK 50 327 214 65 

ODT KP 3 93 63 68 

ODT KR 355 294 180 61 

ODT LJ 132 899 589 66 

ODT MB 58 350 197 56 

ODT MS 0 321 171 53 

ODT NG 23 206 117 57 

ODT NM 99 146 67 46 

ODT PT 40 291 53 18 

ODT SG 0 216 103 48 

SDT RS 0 0 0 0 

PO 0 17 12 71 

Skupaj 987 3.629 2.107 58 

 
Leta 2012 so državna tožilstva v Sloveniji prejela ovadbe zoper 35.694 polnoletnih in mladoletnih 
oseb. Za odvračanje kazenskega pregona so se državni tožilci odločili v zadevah zoper 3.629 oseb ter 
jih uspešno zaključili z zavrženjem kazenskih ovadb zoper 2.107 oseb, kar je 58 %. Ta odstotek je 
stabilen, kar vodi k zaključku, da se državni tožilci odločajo za uporabo odvračanja kazenskega 
pregona – alternativnih oblik reagiranja in tudi za vložitev kaznovalnega naloga v izkustveno 
preizkušenem obsegu. K temu je nedvomno pripomoglo tudi dejstvo, da državni tožilci razmeroma 
pogosto uporabljajo možnost, ki jim jo daje drugi odstavek 163.a člena ZKP, po katerem se lahko 
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odločijo za uporabo alternativnih oblik reagiranja (tudi za vložitev kaznovalnega naloga) potem, ko si 
predhodno pridobijo dodatne podatke neposredno od osumljenca ali od oškodovanca 
 
Zaradi uskladitve z ZDT-1, ki je spremenil nekatere dotedanje določbe o odloženem pregonu, je 
generalni državni tožilec oktobra 2012 izdal Splošno navodilo za enotno uporabo določb 162. čl. ZKP o 
odloženem kazenskem pregonu. 

7.2 Odloženi kazenski pregon  

7.2.1 Uspešnost postopka odloženega pregona  

V letu 2012 so se državni tožilci odločili za postopek odloženega kazenskega pregona zoper 2.488 
polnoletnih oseb.  
 
V 966 primerih (39 %) osumljeni oziroma oškodovanec nista dala soglasja za uporabo tega inštituta. 
Obseg negativnega soglasja ostaja na ravni preteklih let.  
 
Soglasje k odloženemu pregonu je državni tožilec pridobil v zadevah zoper 1.522 oseb. Po 
opravljenem postopku je nalogo v celoti izpolnilo 1.166 oseb (77 %), kar ostaja na ravni iz preteklih 
let. Slednje kaže na to, da je inštitut razumljen tudi med storilci kaznivih dejanj kot pozitivna oblika 
alternativnega reagiranja tožilca, istočasno pa tudi na pravilne odločitve državnih tožilcev pri izbiri 
storilcem naloženih nalog.  

Tabela 10: 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 266 90 176 126 66 192 72 

ODT KK 266 94 172 168 15 183 69 

ODT KP 50 8 42 35 0 35 70 

ODT KR 247 92 155 143 0 143 58 

ODT LJ 512 45 467 344 37 381 74 

ODT MB 309 156 153 123 43 166 54 

ODT MS 260 129 131 85 37 122 47 

ODT NG 115 51 64 53 15 68 59 

ODT NM 94 51 43 27 6 33 35 

ODT PT 233 184 49 22 0 22 9 

ODT SG 131 66 65 35 0 35 27 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

PO 5 0 5 5 0 5 100 

Skupaj 2.488 966 1.522 1.166 219 1.385 56 

 
Med posameznimi okrožnimi državnimi tožilstvi je še vedno opaziti precejšnje razlike pri uporabi 
inštituta odloženega kazenskega pregona, kar si je moč razložiti le z razlikami v pristopu, ki ga imajo 
do tega inštituta državni tožilci na posameznih tožilstvih. Razlike ostajajo enake kot v prejšnjih letih. 
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Ugotoviti je, da tožilstva, ki pogosteje uporabljajo inštitut odloženega kazenskega pregona, dosegajo 
znatno boljše rezultate kot tožilstva, ki se tega inštituta poslužujejo izjemoma.  

Tabela 11: 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 67 22 45 44 11 55 82 

ODT KK 15 8 7 7 3 10 67 

ODT KP 7 0 7 7 0 7 100 

ODT KR 26 3 23 23 0 23 88 

ODT LJ 29 6 23 12 0 12 41 

ODT MB 30 0 30 25 2 27 90 

ODT MS 27 4 23 22 1 23 85 

ODT NG 8 0 8 8 0 8 100 

ODT NM 8 2 6 5 0 5 63 

ODT PT 13 8 5 5 0 5 38 

ODT SG 5 1 4 4 0 4 80 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

PO 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 235 54 181 162 17 179 76 
 

Statistični podatki za pogojno odloženi pregon pri mladoletnih storilcih kaznivih dejanj so podobni 
podatkom iz prejšnjih let. Število oseb v postopku odloženega pregona je sicer nekoliko manjše kot 
leta 2011, vendar je to pripisati tudi manjšemu številu ovadenih mladoletnih oseb. Izmed 181 
mladoletnikov, zoper katere se je tožilec odločil za postopek odloženega kazenskega pregona, jih je 
kar 162 oziroma 85 % izpolnilo naloženo jim nalogo.  

7.2.2 Naloge v postopku pogojno odloženega pregona  

Naloge, ki jih je mogoče naložiti osumljencu v postopku pogojno odloženega pregona so določene v 
prvem odstavku 162. člena ZKP in jih je mogoče ustrezno kombinirati ter kumulirati. Samo po sebi je 
razumljivo, da so nekatere izmed nalog predstavljene širše in se jih zato uporablja pogosteje, medtem 
ko pridejo druge v poštev redkeje in le pri nekaterih kaznivih dejanjih. Nabor nalog je bil z novelo 
ZKP-K razširjen še na zdravljenje v ustreznem zdravstvenem zavodu in obiskovanje ustrezne 
psihološke ali druge posvetovalnice, državni tožilci pa jih v letu poročanja še niso naložili kot nalogo. 
Tako kot doslej je tudi v letu 2012 najpogosteje uporabljena naloga bila poravnava škode (pri 531 
osebah, 510 v letu 2011), takoj za njo pa vplačilo v korist javne ustanove (pri 491 osebah, 485 v letu 
2011). Plačilo v dobrodelne namene je bilo kot naloga naloženo 352 osumljenim osebam (375 v letu 
2011), 33 osebam je bila naložena naloga poravnati preživninsko obveznost (17 v letu 2012), 172 
storilcem (148 v letu 2011) pa je bila naložena oprava splošno koristnega dela.  
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Graf 13: Pregled nalog pri odloženem pregonu zoper polnoletne storilce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splošno koristno delo pa je bilo kot naloga najpogosteje naloženo mladoletnikom in sicer v 107 
primerih, 78 mladoletnikov je izpolnilo nalogo ter poravnalo škodo, 14 mladoletnikom je bila naložena 
naloga vplačila v korist javnih ustanov, 9 pa vplačilo v dobrodelne namene.  
 
Graf 14: Pregled nalog pri odloženem pregonu proti mladoletnikom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iz naslova odloženega pregona je bilo v korist prejemnikom vplačil v letu 2012 nakazanih 300.532,63 
evrov, kar je znesek, ki je višji kot v letu 2011, ko je ta bil 275.214,41 evrov. Znesek pomeni za 
nekatere javne ustanove, pa tudi društva, ki sredstva prejemajo, pomemben vir prihodkov, zato je 
interes potencialnih prejemnikov za uvrstitev v seznam prejemnikov velik.  
 
Skupni zneski po državnih tožilstvih vplačanih v postopku pogojno odloženega pregona so razvidni iz 
tabele.  

Tabela 12: Vplačila pri odloženem pregonu  

Državno 
tožilstvo 

Skupna višina v plačil 
vsem prejemnikom v 

letu 2012 v evrih 

ODT CE 17.060  

ODT KK 67.477,06  

ODT KP 11.585  

ODT KR 35.750  

ODT LJ 108.143  

ODT MB 19.194,87  

ODT MS 18.225,70  

ODT NG 8.000  

ODT NM 7.080  

ODT PT 2.870  

ODT SG 4.047  

SDT RS 0  

PO 1.100  

Skupaj 300.532,63  
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7.3 Poravnavanje 

Namen poravnavanja v primerjavi s pogojno odloženim pregonom je bolj ambiciozen, saj želi 
udeležencema v konfliktnem razmerju pomagati, da bi odstranila ali omilila vzroke njunega konflikta, 
za kar potrebujeta aktivno vlogo nevtralne tretje osebe, to je poravnalca.  

Tabela 13: 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 125 74 59 74 12 86 69 

ODT KK 46 21 46 21 0 21 46 

ODT KP 25 15 60 15 0 15 60 

ODT KR 21 14 67 14 0 14 67 

ODT LJ 333 150 45 150 38 188 56 

ODT MB 11 4 36 4 0 4 36 

ODT MS 31 23 74 23 0 23 74 

ODT NG 82 38 46 38 2 40 49 

ODT NM 44 29 66 29 0 29 66 

ODT PT 45 26 58 26 0 26 58 

ODT SG 79 63 80 63 0 63 80 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

PO 12 7 58 7 0 7 58 

Skupaj 854 464 54 464 52 516 60 

 
Postopek poravnavanja je v letu 2012 stekel zoper 854 polnoletnih oseb, kar je za 678 oseb manj kot 
v letu 2011. Razlog za tako drastičen upad je v tem, da okrožna državna tožilstva v drugi polovici leta 
niso imela finančnih sredstev za nagrade poravnalcem.  
 
Poravnavanje je bilo uspešno zoper 464 oseb, kar predstavlja 54 % vseh v poravnavo danih oseb, 
sporazum sklenjen pred poravnalcem je bil izpolnjen.  
 
Po končanem postopku poravnavanja so bile zavržene kazenske ovadbe zoper 516 oseb. V to številko 
so vključene tudi zavržene kazenske ovadbe zoper 52 oseb, ko sporazum ni bil dosežen, podani so bili 
drugi razlogi (npr. umik predloga za pregon storilca kaznivega dejanja s strani oškodovanca).  
 
Dobri rezultati, izkazani skozi uspešnost poravnavanja in njihov stalen trend v tej smeri, bi morali biti 
več kot prepričljiv argument v prid inštitutu poravnavanja tudi pri tistih državnih tožilstvih, ki ta inštitut 
še vedno uporabljajo zelo rezervirano.  
 
Iz vsebine poročil okrožnih državnih tožilstev so vzroki za neuspešno poravnavanje zelo različni, pri 
čemer je najpogostejši nestrinjanje med postopkom poravnavanja. Na strani osumljenega je razlog za 
neodzivnost njegov odnos do dejanja ali premajhna kritičnost ali pa to, da se za dejanje ne čuti 
krivega in želi to dokazati v kazenskem postopku, izjemoma pa je to tudi nestrinjanje s pogoji, ki jih 
postavlja oškodovanec.  
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V zadevah se 127 oseb tako osumljencev ali oškodovancev ni odzvalo na vabilo, soglasje k 
poravnavanju ni dalo 171 oseb (osumljeni ali oškodovanec), sporazuma pa stranki nista dosegli v 56-
ih zadevah, 36 storilcev kaznivega dejanja pa ni izpolnilo sporazuma. 
 
Najpogostejši ukrep, določen v sporazumu o poravnavi, je opravičilo (242), 136 storilcev se je v 
sporazumu zavezalo plačati, 18 pa popraviti škodo, dva storilca sta vrnila predmete kaznivega dejanja, 
pet jih je opravilo delo v korist oškodovanca, šest pa v korist drugih oseb.  
 
Inštitut poravnavanja se uporablja tudi v postopkih proti mladoletnikom, kjer sicer številčno odstopa 
navzdol, vendar pa je to razumljivo, saj je tudi obravnavanih mladoletnih storilcev kaznivih dejanj 
znatno manj kot polnoletnih. V postopek poravnavanja so leta 2012 okrožni državni tožilci odstopili 52 
mladoletnih storilcev (88 leta 2011). S sklenitvijo sporazuma in nato z zavrženjem kazenske ovadbe so 
zaključili postopek zoper 27 mladoletnikov, kar je 52 %. Mladoletniki so vse sporazume izpolnili.  

Graf 15: Naloge pri doseženih sporazumih v postopkih zoper polnoletne storilce 
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Graf 16: Naloge pri doseženih sporazumih v postopkih proti mladoletnikom 
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Tabela 14: 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 

ODTCE 11 8 73 8 0 8 73 

ODTKK 0 0 0 0 0 0 0 

ODTKP 11 6 55 6 0 6 55 

ODTKR 0 0 0 0 0 0 0 

ODTLJ 25 8 32 8 0 8 32 

ODTMB 0 0 0 0 0 0 0 

ODTMS 3 3 100 3 0 3 100 

ODTNG 1 1 100 1 0 1 100 

ODTNM 0 0 0 0 0 0 0 

ODTPT 0 0 0 0 0 0 0 

ODTSG 1 1 100 1 0 1 100 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

PO 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 52 27 52 27 0 27 52 

Razlogi za neuspešen izid postopka poravnavanja pri polnoletnih storilcih in pri mladoletnikih so zelo 
podobni in so razvidni iz dveh grafov v nadaljevanju ter iz tabel 33p in 33m v prilogi.  

Graf 17: Razlogi za neuspešno poravnavanje v postopkih zoper polnoletne storilce 

 
 
 

 

 
 
 

 

Graf 18: Razlogi za neuspešno poravnavanje v postopkih proti mladoletnikom  
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7.4 Kaznovalni nalog  

Kaznovalni nalog je v našem kazenskem procesnem pravu institut, ki omogoča poenostavitev in 
skrajšanje kazenskega postopka. Za polnoletne storilce kaznivih dejanj iz pristojnosti okrajnega 
sodišča lahko državni tožilec, ob vložitvi obtožnega predloga sodišču predlaga, naj izda kaznovalni 
nalog, s katerim izreče obdolžencu s strani tožilca konkretno predlagano kazensko sankcijo ali ukrep, 
ne da bi pred tem opravilo glavno obravnavo. 
 
Kaznovalne naloge so tožilci najpogosteje predlagali zoper storilce kaznivih dejanj zoper premoženje, 
zoper varnost javnega prometa in zoper življenje in telo.  

Tabela 15: 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 
Denarna 
kazen 

Pogojna 
obsodba Drugo 

ODT CE 115 104 90 84 81 0 83 1 

ODT KK 225 199 88 166 83 6 158 2 

ODT KP 508 460 91 400 87 27 373 0 

ODT KR 157 123 78 109 89 51 57 1 

ODT LJ 623 593 95 544 92 31 505 8 

ODT MB 414 276 67 170 62 0 167 3 

ODT MS 171 161 94 122 76 5 117 0 

ODT NG 86 79 92 65 82 12 45 8 

ODT NM 211 192 91 173 90 6 166 1 

ODT PT 150 128 85 59 46 2 56 1 

ODT SG 52 35 67 32 91 2 30 0 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 

PO 2 1 50 1 100 0 0 1 

Skupaj 2.714 2.351 87 1.925 82 142 1.757 26 

 
 

V letu 2012 so državna tožilstva predlagala izdajo kaznovalnega naloga zoper 2.714 oseb, 121 manj 
kot v letu 2011. Sodišča so izdala kaznovalne naloge zoper 2.351 oseb (8 več kot v letu 2011), izmed 
teh je 1925 v letu poročanja postalo pravnomočnih (54 več kot v letu 2011). V letu 2012 je znaten 
upad števila v kaznovalnih nalogih predlaganih in nato s strani sodišča izrečenih denarnih kazni in 
sicer z 236 na 142. Močno pa je poraslo število predlaganih in izrečenih pogojnih obsodb in sicer je 
bila pogojna obsodba izrečena 1757 obdolžencem (1587 leta 2011).  
 
Predstavljeni podatki kažejo, da je bil kazenski postopek zoper skoraj 2.000 oseb pravnomočno 
končan, ne da bi bilo treba opraviti glavno obravnavo, kar je pomemben prispevek k zmanjšanju 
obremenitev, tako državnih tožilstev kakor tudi kazenskih sodišč. Ta inštitut kaže dobre rezultate, zato 
je na tem mestu upravičen pomislek o povsem neenakomerni uporabi tega inštituta na različnih 
okrožnih državnih tožilstvih. Nadaljnji in ne tako nepomemben razmislek pa bo potreben tudi k izbiri v 
kaznovalnem nalogu predlagane kazenske sankcije, upoštevaje pri tem, da je kar v 99 % predlagana 
in tudi izrečena pogojna obsodba.  
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8 Pregled postopkov po posameznih sklopih 
kaznivih dejanj  

8.1 Uvodno pojasnilo  

Državno tožilstvo posebej spremlja gibanje in značilnosti določenih kaznivih dejanj glede na njihovo 
večjo nevarnost, odmevnost in zahtevnost obravnavanja. Pri tem spremlja splošne značilnosti kaznivih 
dejanj: število poskusov, motive in vzroke, značilne in nove pojavne oblike, kazniva dejanja, storjena v 
hudodelski združbi, storilce in oškodovance (zlasti strukturo po starosti, izobrazbi, spolu), povratništvo, 
problematiko pri odkrivanju, dokazovanju in preprečevanju ter posebej tudi najpomembnejše 
obravnavane zadeve z opisom dejanskega stanja in ukrepov v okviru pregona in izrečene sankcije. 
 
Natančnejši statistični podatki za posamezna obravnavana kazniva dejanja so razvidni iz tabel 35p, 
35m in 35po. 

8.2 Umori in poskusi umorov 

V letu 2012 so okrožna državna tožilstva prejela kazenske ovadbe zoper 26 oseb zaradi kaznivega 
dejanja umora in zoper 27 oseb zaradi poskusa kaznivega dejanja umora, kar v primerjavi z letom 
2011 kaže porast za tri ovadene osebe zaradi dokončanih kaznivih dejanj umora in šest oseb zaradi 
poskusa kaznivega dejanja umora.  
 
Od skupno 67-ih obravnavanih zadev ob upoštevanju 14-ih prenesenih nerešenih ovadb iz prejšnjega 
obdobja, so državni tožilci zoper 16 oseb kazenske ovadbe zavrgli, zoper 36 oseb so vložili zahteve za 
preiskavo, zoper 36 oseb pa so po opravljeni preiskavi vložili obtožbe, zoper štiri osebe pa so po 
opravljeni preiskavi odstopili od pregona.  
 
Sodišča so na prvi stopnji obsodila 20 oseb, oproščena ni bila nobena oseba, prav tako ni bila izrečena 
nobena zavrnilna sodba. Na izrek prvostopne sodbe čaka še 50 obtoženih oseb.  
 
Zoper izrečene sodbe je bilo vloženih devet pritožb. 
 
ODT v Celju je zavrglo ovadbe zoper dva storilca kaznivega dejanja umora, ker sta po dejanju 
napravila samomor. V obeh primerih je šlo za družinsko tragedijo, ko je mož umoril ženo, v drugem 
primeru pa oče sina.  
 
ODT v Ljubljani obravnava sedem oseb zaradi kaznivega dejanja umora po četrtem odstavku 116. 
člena KZ-1 v zvezi s členom 20 KZ-1 ter zaradi kaznivega dejanja nasilništva po prvem odstavku 296. 
člena KZ-1 v zvezi s členom 20 KZ-1. Ti naj bi na bencinskem servisu Petrola v Kočevju eno osebo 
pretepli s količkom za merjenje višine snega in sekiro, jo brcali in ji prizadejali tako hude poškodbe, da 
je na kraju samem poškodbam podlegla, pretepli pa so tudi zunajzakonsko partnerico te osebe, v 
času, ko je bil njun enoletni otrok v avtomobilu. Vsem je bila izrečena obsodilna sodba. Vložili so 
obtožbo zoper osebo, ki je pri postopku mejne obravnave in parcelacije iz neposredne bližine ustrelila 
v glavo geometra in ga ubila. 
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Na pritožbo okrožne državne tožilke je višje sodišče izreklo enotno kazen trideset let zapora 
obtoženemu, ki je na zahrbten način, v času, ko sta spala, iz brezobzirnega maščevanja in 
koristoljubnosti ubil dva človeka, ker sta ga odpustila iz službe. 
 
ODT v Mariboru je na podlagi 6. člena Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih 
zadevah vložilo preiskavo zoper slovenskega državljana, osumljenega, da je v Srbiji umoril tri osebe.  
 
ODT v Mariboru je vložilo zahtevo za preiskavo zoper moškega, zaradi utemeljenega suma, da je na 
grozovit način umoril zunajzakonsko partnerko, tako, da jo je najprej davil, ji obraz večkrat ožgal z 
avtomobilskim električnim vžigalnikom, jo 24-krat z izvijačem zabodel in vrgel v reko.  
 
Med storilci kaznivih dejanj prevladujejo moški, oškodovanci pa so tako moški kot ženske. Za izvršitev 
kaznivih dejanj je bilo največkrat uporabljeno strelno orožje, pa tudi nož, motika, sekira, davljenje in 
obešanje. Med motivi za storitev kaznivega dejanja prevladuje koristoljubje, maščevanje ter družinski 
oziroma partnerski spori.  
 

8.3 Ropi in poskusi ropov  

Okrožna državna tožilstva so v letu 2012 prejela ovadbe zoper 147 oseb, kar je 59 manj kot v letu 
2011, upoštevaje prenesene ovadbe iz prejšnjih obdobij, pa obravnavalo skupno 229 oseb – 21 manj 
kot v letu 2011.  
 
Kazenske ovadbe so bile zavržene zoper 24 oseb, zoper štiri osebe je bila vložena neposredna 
obtožba, zoper 137 oseb je bila vložena zahteva za preiskavo. Po končani preiskavi je bil postopek 
ustavljen zoper tri osebe, zoper 120 oseb pa je bila vložena obtožba.  
 
Sodišča so na prvi stopnji zoper 119 oseb izrekla obsodilne sodbe, štiri osebe so bile oproščene, zoper 
štiri osebe pa je bila izrečena zavrnilna sodba. Na izrek prvostopne sodbe čaka še 168 obtoženih oseb.  
 
ODT v Ljubljani je obravnavalo rop zlatarne, ki so ga izvršili štirje sostorilci, pri čemer je eden od 
storilcev za zastraševanje uslužbenk uporabil pištolo.  
 
ODT v Mariboru je obravnavalo rop banke, ki ga je skupaj še z dvema sostorilcema izvršil policist, vsi 
so bili oboroženi z avtomatsko puško, pri begu iz banke pa so eno izmed uslužbenk vzeli za talko. 
 
Pri izvršitvi kaznivih dejanj ropa prevladujejo moški, zaznana je bila tudi ugotovljena dokajšnja stopnja 
brutalnosti storilcev ter uporaba orožja oziroma nevarnih predmetov. Poleg bencinskih servisov se je 
povečalo število ropov bank, zlatarn in pošt, pri čemer so storilci praviloma oboroženi, dejanja 
največkrat izvršena v sostorilstvu, med storilci pa je tudi več povratnikov. 

8.4 Izsiljevanja in poskusi izsiljevanj  

Okrožna državna tožilstva so v letu 2012 obravnavala skupno 389 storilcev kaznivih dejanj izsiljevanja 
oziroma poskusov izsiljevanja, pri čemer so prejela ovadbe zoper 287 oseb, ostale ovadbe pa so bile 
prenesene iz prejšnjega obdobja. Primerjalno z letom 2011, ko je bilo ovadenih 280 oseb, je rahel 
porast.  
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Od prejetih ovadb so okrožna državna tožilstva zavrgla ovadbe zoper 103 osebe, vložila 22 
neposrednih obtožnih predlogov, sedem neposrednih obtožb, zoper 109 oseb vložila zahtevo za 
preiskavo. Po končani preiskavi je bil postopek ustavljen zoper 14 oseb, zoper 75 oseb pa je bila 
vložena obtožba. 
 
Sodišče je zoper 82 oseb izreklo obsodilne obsodbe, 10 oseb je oprostilo, zoper devet oseb pa je bila 
izrečena zavrnilna sodba. Na izrek prvostopne sodbe čaka še 229 oseb. Med storilci kaznivih dejanj 
izsiljevanja in poskusov izsiljevanja so pretežno moški, pogosto tudi povratniki. Tudi med oškodovanci 
v obravnavanih zadevah so pretežno osebe moškega spola. 
 
V letu 2012 je sodišče obtožencema, zoper katera je ODT v Ljubljani vložilo obtožbo zaradi kaznivega 
dejanja izsiljevanja, ko je eden od storilcev oškodovanki pred stanovanjsko hišo odvrgel ročno bombo, 
ki je eksplodirala in od nje zahteval še 350.000 evrov, izreklo kazen zapora, sodba pa še ni 
pravnomočna.  

8.5 Kazniva dejanja na škodo otrok 

V tem poglavju poročilo zajema kazniva dejanja na škodo otrok in sicer:  
− nasilništvo po 299. členu KZ in po 296. členu KZ-1, 
− zanemarjanje otroka in surovo ravnanje po 201. členu KZ-1, 
− 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 prvem odstavku 174. člena KZ-1  
− za odvzem mladoletne osebe po 190. členu KZ-1 in 
− neplačevanje preživnine po 194. členu KZ-1.  

 
Število ovadenih oseb zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja nad otroki je v letu 2012 ostalo na 
enakem nivoju kot v prejšnjih letih, potem ko je leta 2009 to število močno poraslo prav zaradi 
inkriminacije novega kaznivega dejanja nasilja v družini. Okrožna državna tožilstva so v letu 2012 
prejela kazenske ovadbe zoper 1.580 oseb ter skupaj z nerešenimi ovadbami iz leta 2011 obravnavala 
1.299 oseb (1.140 v letu 2011). 
 
Kazenske ovadbe so državni tožilci zavrgli zoper 804 osebe (687 oseb leta 2011), obtožne akte vložili 
zoper 356 oseb (255 leta 2011), zoper 332 pa so zahtevali opravo preiskave (328 leta 2011). Po 
končani preiskavi so tožilci vložili 222 obtožb (202 leta 2011), sodišča pa so izdala 361 obsodilnih sodb 
(240 leta 2011). Oprostilne sodbe so sodišča izrekla 23 obdolžencem (44 leta 2011), nezadovoljni z 
izrečeno kazensko sankcijo pa so se tožilci pritožili v 32 primerih. Ob zaključku leta sodišča niso 
sprejela odločitev v zadevah zoper 549 oseb (608 leta 2011). 
 
Otroci so žrtve fizičnega, psihičnega in spolnega nasilja najpogosteje v družinskem krogu. V kolikor to 
nasilje prihaja od zunaj, so praviloma starši to nasilje sposobni prepoznati in otroka tudi ustrezno 
zaščititi. Nasilje v družini, tudi ko ni usmerjeno neposredno na otroka, v svoji obsežnosti tega tudi 
prizadene. Nasilje, usmerjeno na mater, je glede na dinamiko odnosov in čustvena razmerja otrok do 
obeh staršev tisto, ki najpogosteje prizadene čustveni svet otroka, pogosto pa so otroci žrtve tudi 
fizičnega nasilja, ko se postavijo v bran materi. V letu poročanja je bila podana kazenska ovadba 
zoper storilca izredno grobega fizičnega nasilja s posledico telesne poškodbe šestletnega sina, ki je 
branil mater.  
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Čustvena razmerja v družini, ob teh pa prepletenost materialnih koristi in interesov vseh družinskih 
članov, predstavljajo velike ovire pri odkrivanju kaznivih dejanj na škodo otrok in njihovem 
dokazovanju. Slednje najizraziteje stopi v ospredje pri kaznivem dejanju spolnega napada na osebo 
mlajšo od petnajst let, to je kaznivem dejanju, ki otroka najbolj zaznamuje in na njem pušča težko 
popravljive posledice.  
 
Najpogosteje so se tožilci srečali s kazenskimi ovadbami zaradi kaznivega dejanja zanemarjanja otroka 
in surovega ravnanja. Izvršitvene oblike so izjemno pestre, od čustvenega, preko grobega verbalnega 
nasilja, spremljanega z vzgojnimi ukrepi, ki občutno presegajo meje običajnih, k stopnjevanemu 
fizičnemu nasilju. Žrtve tega kaznivega dejanja, ki ga v večjem obsegu izvršujejo moški – očetje ali pa 
partnerji mater, so tako dečki kot deklice v vseh starostnih obdobjih. 
 
Kazenske ovadbe zaradi kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe so bile podane zaradi 
preprečevanja enega izmed roditeljev, da bi bil otrok pri drugem, ki ima do tega pravico. Pogosto je 
izvršitev tega kaznivega dejanja posledica povsem skrhanih odnosov med staršema in njune popolne 
nepripravljenosti za dogovor o izvedbi stikov v korist otroka. V enem izmed primerov, ki je roditelj ob 
tem kaznivem dejanju storil tudi kaznivo dejanje ugrabitve po drugem in prvem odstavku 134. člena 
KZ-1, je svoje tri otroke kljub njihovemu odločnemu upiranju odpeljal od matere in od njih izsilil izjavo, 
da želijo živeti z njim. Pri dejanju je prišla do polnega izraza tudi dinamika razširjene družine, kot 
sostorilec je namreč pri kaznivem dejanju sodeloval tudi dedek otrok. 
 
Pri večini kaznivih dejanj iz sklopa kaznivih dejanj na škodo otrok, gre za kontinuirano ravnanje 
storilca, ki z različnimi izvršitvenimi oblikami izpolni dejanske stanove več kaznivih dejanj. Motivi in 
vzroki kaznivih dejanj se kažejo predvsem v osebnostnih motnjah storilcev, zlasti, ko gre za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost. Tako imamo na strani storilcev čustveno nezrelost in pogosto 
odvisnost od alkohola. Na strani otroka - žrtve gre za prestrašenost in nepoučenost, za njen odnos do 
storilca kot avtoritete. Nenazadnje gre tudi za zavest o eksistenčni odvisnosti od storilca in to tako pri 
žrtvi kot tudi pri staršu, ki otroka ne ogroža, a žrtve ni sposoben zaščititi. Vse to ima praviloma za 
posledico izjemno dolg čas do odkritja kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 
petnajst let. Povedano ima močan vpliv ne le na razkritje kaznivega dejanja, temveč tudi na dokazni 
postopek, ki je zato izredno zapleten, zahteven in praviloma traja nesorazmerno dolgo. Odmik časa pa 
ima pri družinskih članih in slednjič tudi pri otroku - žrtvi za posledico normalizacijo nasilja. Razkritje 
dejanja, predkazenski in kazenski postopek pa pomenijo sekundarno viktimizacijo, ki povzroča 
dodatne pritiske in travme.  
 
Upoštevaje slednje in dejstvo, da gre pri kaznivem dejanju nasilja nad otroki za kontinuirano ravnanje 
storilca, so tožilci ob oceni teže dejanja, predlagali pripor iz razloga ponovitvene nevarnosti, ali pa 
prednostno obravnavanje, če pripor ni bil odrejen. Pri odmeri kazni so sodišča upoštevala vse 
okoliščine (olajševalne in obteževalne) in stopnjo ogrožanja otroka. Storilcem kaznivega dejanja 
spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, so bile praviloma izrečene prostostne kazni in le 
izjemoma pogojne obsodbe.  
 
Na izpostavljenost in ranljivost otrok in prepletenost kriminalnih ravnanj kaže kazenska zadeva, v 
kateri je državni tožilec vložil obtožbo zoper storilca - očeta zaradi treh kaznivih dejanj spolnega 
napada na osebo mlajšo od petnajst let (tri hčere) in kaznivih dejanj prikazovanja, posesti, izdelave in 
posredovanja pornografskega gradiva po 3. odstavku 176. čl KZ-1.  
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8.6 Otroška internetna pornografija 

Trend rasti števila kazenskih ovadb zoper storilce kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in 
posredovanja pornografskega gradiva po 176. členu KZ-1, ki se je pokazal v letu 2011, se je 
nadaljeval tudi v letu 2012. Tako so v tem letu okrožna državna tožilstva prejela kazenske ovadbe 
zoper 55 storilcev tega kaznivega dejanja (med njimi zoper eno mladoletno osebo), medtem ko v letu 
2011 zoper 40 oseb, v letu 2010 pa le zoper 18 oseb. 
 
Skupaj s kazenskimi ovadbami zoper 24 oseb, prenesenimi iz prejšnjih let, so tako državni tožilci 
odločali skupno o ovadbah zoper 79 oseb.  
 
Kazenske ovadbe so zavrgli zoper 14 oseb, vložili 22 neposrednih obtožb, zahtevali 14 preiskav in en 
pripravljalni postopek. Po končani preiskavi so tožilci vložili obtožbe zoper 23 obdolžencev, obsodilne 
sodbe so bile izrečene 17-im, en obdolženec je bil oproščen, zoper enega pa je bila izdana zavrnilna 
sodba. Ob koncu leta sodišča še niso odločila o obtožbah, vloženih zoper 43 obdolžencev. 
 
Plod mednarodnega sodelovanja je tudi kazenska ovadba londonske metropolitanske policije, ki jo je 
ta v okviru operacije YEROMANY podala proti mladoletnemu storilcu, ki je na svojem računalniku 
hranil 5.635 slikovnih in 99 video datotek z vsebinami otroške pornografije.  
 
Prepletenost kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega 
gradiva ter kaznivega dejanja spolnega napada na osebo mlajšo od petnajst let je prišla do polnega 
izraza v dveh kazenskih zadevah. Oče je od svojih treh hčera zahteval najrazličnejše spolne prakse, 
poleg tega pa jih je zlorabljal za izdelavo slik pornografske vsebine, saj je gole fotografiral ter eno 
izmed njih tudi posnel z video kamero, medtem ko je nad njo izvrševal različna spolna dejanja. Ob 
hišni preiskavi so ob tem pornografskem gradivu zasegli tudi pornografsko gradivo na elektronskih 
nosilcih podatkov in sicer 372.150 fotografij in videotek, ki prikazujejo spolno zlorabljene otroke 
oziroma pornografsko in drugačno seksualno gradivo, ki vključuje mladoletne osebe. Zoper 
obdolženca je bila vložena obtožba, sodišče ni sledilo predlogu tožilca za odreditev pripora in zadeve 
tudi ne obravnava prednostno, glede na to, da se je obdolženi iz družine, torej od oškodovank odselil.  
 
Obtožba zaradi obeh kaznivih dejanj, torej kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in 
posredovanja pornografskega gradiva in kaznivega dejanja spolnega napada na osebo mlajšo od 
petnajst let je bila vložena tudi zoper obdolženca, ki je od začetka leta 2011 do avgusta 2011 kot 
pomočnik vzgojitelja v vrtcu z mobilnim telefonom snemal intimne dele deklic, rojenih med letom 2005 
in 2008, se v njihovi navzočnosti samozadovoljeval in izvajal druge spolne praktike. V predkazenskem 
postopku so mu bili zaseženi elektronski nosilci podatkov z najmanj 86.000 slikovnimi datotekami ter 
1.200 video datotekami, ki vsebujejo posnetke spolne zlorabe otrok. Za obe kaznivi dejanji je 
obdolžencu sodišče izreklo enotno kazen štiri leta in deset mesecev zapora, sodba je pravnomočna. 

8.7 Kazniva dejanja, povezana z mamili 

V sklop kaznivih dejanj, povezanih z mamili, štejemo kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in 
prometa z mamili po 196. členu KZ in kaznivo dejanje omogočanja uživanja mamil po 197. členu KZ, 
kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi 
v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu KZ-1 ter kaznivo 
dejanje omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu po 187. členu KZ-1. V 
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statističnih tabelah smo podatke o kaznivih dejanjih, povezanih z mamili, prikazali ločeno za 
inkriminaciji po 196. in 197. členu KZ ter posebej za inkriminaciji po 186. in 187. členu KZ-1, v 
tekstovnem delu pa zaradi lažje primerjave s preteklim obdobjem o njih poročamo skupaj.  
 
Okrožna državna tožilstva in SDT RS so v letu 2012 prejela ovadbe zoper 989 (984 leta 2011) 
polnoletnih oseb ter so tako, skupaj z nerešenimi ovadbami zoper 358 oseb iz prejšnjega obdobja, 
obravnavala ovadbe zoper 1.347 (1.266 leta 2011) polnoletnih oseb. V to število so vključene tudi 
ovadbe zaradi kaznivih dejanj storjenih v organiziranih hudodelskih združbah. Navedeni podatki 
predstavljajo enako število ovadenih oseb v letu 2011 in 2012.  
 
Državni tožilci so ovadbe zoper 116 polnoletne osebe zavrgli (leta 2011 zoper 104 oseb), zoper 820 
oseb so zahtevali uvedbo preiskave (v letu 2011 zoper 772 oseb), po opravljeni preiskavi so odstopili 
od pregona zoper 119 polnoletnih oseb in vložili obtožbe zoper 601 osebo (leto prej zoper 551 oseb), 
zoper 47 pa neposredno obtožnico (leta 2011 zoper 41 oseb). 
 
Sodišča so v letu 2012 odločila o 683 obdolžencih (leta 2011 o 599), 1.101 pa jih še čaka na izrek 
prvostopne sodbe (1.097 leta 2011). Obsodilna sodba je bila izrečena 622 obdolžencem (leto prej 
509), oprostilna 34 (44 v letu 2011), v 27 primerih pa je bila izrečena zavrnilna sodba (leta 2011 v 46 
primerih). Delež obsodilnih sodb je tako 91 %, torej nad nivojem preteklega obdobja (v letu 2011 je 
bil 85 %), upadel je delež zavrnilnih sodb (iz 8 % leta 2011) na 4%, ponovno pa je upadel delež 
oprostilnih sodb (iz 8 % leta 2011) na 5 %. Povečano število obsodilnih sodb, hkrati z upadom 
oprostilnih in zavrnilnih sodb kaže, da so državni tožilci v letu 2012 imeli veliko dokazno močno 
podprtih obtožb. 
 
Kaznovalna politika na področju prepovedanih drog je različna, odvisna je od vrste droge, količine in 
oblike sodelovanja (hudodelske združbe). Za lažje vrste drog (konoplja itd.) in manjše količine trdih 
drog (heroin, kokain) sodišča praviloma izrekajo pogojne obsodbe, obdolžencem, ki so gojili konopljo 
v posebej prirejenih prostorih z ustrezno opremo (laboratoriji) se izrekajo zaporne kazni od enega do 
treh let, za promet s prepovedanimi drogami v večjih količinah in v hudodelskih združbah sodišča 
izrekajo dokaj visoke zaporne kazni od enega do 15 let (SDT RS), izrekajo pa tudi stranske denarni 
kazni in odvzemajo pridobljeno premoženjsko korist ter zasežena droga. ODT v Celju poroča o zadevi 
zoper šest obdolžencev zaradi v hudodelski združbi storjenih kaznivih dejanj po 3. in 1. odstavku 186. 
člena KZ-1. Vsem so bile izrečene obsodilne sodbe z visokimi zapornimi kaznimi (11 let zapora, šest let 
zapora, sedem let in osem mesecev zapora, pet let zapora, šest let zapora in pet let zapora), ODT v 
Krškem pa o zadevi, kjer je bila izrečena kazen štiri leta zapora državljanu Srbije, ki je v skritem 
prostoru tovornega vozila čez mejni prehod na Obrežju prevažal 110 kg konoplje. ODT v Ljubljani 
poroča o treh zadevah, kjer so bile obdolžencem izrečene zaporne kazni od dveh let zapora do štirih 
let in šest mesecev zapora, ODT v Mariboru pa o 16-tih zadevah, kjer so bile 19-im osebam izrečene 
zaporne kazni od treh mesecev do pet let zapora, sedem obdolžencem pa se je izrečena zaporna 
kazen nadomestila z delom v splošno korist (od 300 do 1.086 ur). 
 
Državni tožilci so v letu 2012 zoper odločitve sodišča prve stopnje vložili 64 pritožb (leta 2011 je bilo 
28 pritožb). V 24 primerih z njimi tudi uspeli, v 86 primerih sodišča pritožbam niso ugodila. 
 
V obdobju poročanja so državni tožilci obravnavali tudi kazenske ovadbe proti 109 mladoletnikom in 
sicer 95 novo prejetih in 14 prenesenih iz preteklega obdobja. Gre za porast zadev v primerjavi z 
letom prej, ko so državni tožilci odločali o ovadbah proti 85 mladoletnikom. Ovadbe proti devet 
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mladoletnikom so zavrgli (enako leta 2011), proti 65 mladoletnikom pa vložili zahtevo za uvedbo 
pripravljalnega postopka (leta 2011 proti 56 osebam). Po njegovem zaključku je bil v 19 primerih (leto 
prej v 19) postopek ustavljen, v 42 (leta 2011 v 38) so državni tožilci sodišču predlagali izrek 
vzgojnega ukrepa, v petih (leta 2011 v dveh) pa kaznovanje mladoletnika. V letu 2012 nismo 
obravnavali mladoletnikov, ki bi sodelovali pri prometu s prepovedanimi drogami kot člani hudodelske 
združbe. 
 
Sodišče v 15 primerih še ni izreklo prvostopne sodbe, v 18 (leta 2011 v 16) je izdalo sklep o ustavitvi 
postopka, v 38 (leto prej v 26) pa mladoletnikom izreklo sankcijo. V vseh primerih razen enem, ko je 
sodišče mladoletniku izreklo kazen, je bil izrečen vzgojni ukrep. Tožilci so se z odločitvami sodišč 
strinjali in se tudi v letu 2012, enako kot leto poprej, zoper njihove odločbe niso pritožili.  
 
Okrožna državna tožilstva in SDT RS o kakšni novi problematiki v zvezi z obravnavanimi kaznivimi 
dejanji ne poročajo, ugotavljajo pa značilnosti, ki se ponavljajo že skozi vrsto let. Kazniva dejanja, 
povezana z mamili pretežno izvršujejo storilci moškega spola, starost je od 20 do 70 let, večinoma so 
brezposelni, nižje izobraženi (osnovna in srednja poklicna šola) in tudi sami odvisniki od prepovedanih 
drog. Prav to je razlog, da je med storilci tovrstnih kaznivih dejanj veliko povratnikov, pa tudi, da je 
dejanja sorazmerno težko dokazati, saj klasičnih oškodovancev ni, vsi vpleteni v trgovanje z mamili, 
pa se med seboj ščitijo. Problematika pri odkrivanju in dokazovanju teh kaznivih dejanj ostaja lojalnost 
odjemalcev do prodajalcev drog, zaradi katere tekom kazenskega postopka spremenijo oz. zanikajo 
izjavo, podano v predkazenskem postopku s katero so obremenili storilca. Ker je pri klasičnih metodah 
policijskega dela, pogosto njihova izjava edini obremenjujoči dokaz, po opravljeni preiskavi beležimo 
8% odstopov od pregona. Med organiziranimi storilci kaznivih dejanj je razmeroma visok delež tujcev. 
Ti večinoma prihajajo z območja nekdanje Jugoslavije, zlasti iz Srbije in Kosova, Bolgarije, Nemčije, 
Turčije, Dominikanske Republike in Albanije. Zelo raznolike so tudi izvorne in namembne države 
droge, med katerimi velja primeroma omeniti Švico, Italijo, Nemčijo, Nizozemsko, Belgijo in Španijo. 
Od prepovedanih drog še vedno prevladuje konoplja, ki ji sledita heroin in kokain, pojavljajo pa se še 
metadon, amfetamini in zdravila ter nekaj primerov prometa z nedovoljenimi snovmi v športu, in sicer 
z anaboličnimi androgenimi steroidi. 
 
Okrožna državna tožilstva so leta 2012 obravnavala več hudodelskih združb, ki so se ukvarjale s 
prodajo heroina in sicer zoper 51 oseb. Zoper 38 oseb je bila vložena zahteva za preiskavo, zoper 36 
oseb pa nato vložena obtožba. 32 obdolžencem so bile izrečene zaporne kazni, praviloma zaporne. V 
večini primerov so se dokazi zbrali z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov.  
 
ODT v Kopru poroča o zadevi, v kateri je bil obdolženec izročen Sloveniji iz Dominikanske republike. 
Kaznivo dejanje je storil kot član združbe, ki je pretihotapila v Republiko Slovenijo 72 kg kokaina, 
namenjenega na Nizozemsko. Ostali člani združbe so bili že pravnomočno obsojeni za isto kaznivo 
dejanje. 
 
ODT v Kranju poroča, da so izvajali tudi večje število prikritih preiskovalnih ukrepov zoper več oseb. 
Na podlagi teh ukrepov so bile uspešno izvedene štiri realizacije in sicer najprej v mesecu maju, ko je 
bilo k preiskovalnemu sodniku privedenih kar devetnajst oseb, zoper trinajst oseb je bil odrejen pripor 
in zoper eno osebo hišni pripor. Petim osebam se očita izvršitev kaznivega dejanja, povezanega z 
mamili v organizirani kriminalni združbi in tudi posamična kazniva dejanja z mamili (člen 186/3-1 KZ-
1), preostalim od teh pa se očita le kaznivo dejanje po členu 186/1 KZ-1. Gre za postopek, v katerem 
se obdolženim očita promet z velikimi količinami prepovedanih drog, prikriti preiskovalni ukrepi pa so 
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se izvajali od aprila 2011 do maja 2012. Tako se vodilnemu članu te organizirane kriminalne združbe 
očita promet s prepovedanimi drogami in sicer 2,4 kg heroina, 13 kg kokaina, 24,95 kg konoplje in 
11,3 kg amfetamina. V obravnavani zadevi je že vložena obtožnica in je kazenski postopek že v teku. 
Vse te osebe v tej kriminalni združbi ne predstavljajo samega vrha, pač pa gre za osebe, ki so bile v 
tem postopku bodisi kurirji ali pa se jim očitata le eno ali dve kaznivi dejanji nakupa prepovedane 
droge zaradi prodaje. V konkretnem primeru gre za osebe, ki so delovale na mednarodnem nivoju, 
nakup in prodaja droge se je vršila tudi v drugih državah in sicer v Bosni in Hercegovini in Črni Gori. 
Eden od vodilnih storilcev organizirane kriminalne združbe je na begu oziroma se nahaja v Črni Gori, 
dva od obdolženih pa sta tuja državljana in sicer Hrvaške in Črne Gore, oba pa sta na prestajanju 
zaporne kazni v Zagrebu. 
 
Naslednja realizacija je bila septembra 2012, ovadenih je bilo pet oseb, zoper dve osebi je bil odrejen 
hišni pripor. Gre za zadevo, v kateri se storilcem očita preprodaja nedovoljenih snovi v športu in 
omogočanje teh nedovoljenih snovi v športu. V tem primeru gre za preprodajo manjših količin 
prepovedanih snovi v športu, pri čemer gre za izredno ozek krog odjemalcev, večinoma je šlo za 
prodajo teh snovi med samimi obdolženci. Vsi storilci so do sedaj še nekaznovane osebe in precej 
mlajše osebe, stare od 20 do 25 let. Vsi obdolženci so slovenski državljani in imajo v Sloveniji tudi 
stalna bivališča. V tej zadevi je že vložena obtožnica. 
 
Naslednja realizacija je bila oktobra 2012. Ovadenih je bilo deset oseb, zoper tri osebe je bil odrejen 
pripor. Gre za manjše količine prodanih drog, predvsem heroina in metadona, v večjem številu gre za 
prodajo enega odmerka prepovedane droge. V tej zadevi gre pretežno za obdolžence, ki so bili že 
kaznovani za istovrstna kazniva dejanja. 
 
Naslednja realizacija je bila v decembru 2012, ovadba je bila podana zoper enajst oseb, od šestih 
privedenih oseb pa je bil zoper pet oseb odrejen pripor. V tej zadevi gre pretežno za prodajo 
prepovedane droge tajnim policijskim delavcem, veliko število prodaj pa je bilo med člani združbe, 
nekaj teh prodaj pa je bilo tudi avstrijskim državljanom. Gre za primere prodaje droge tajnim 
delavcem in sicer največ do 100 g prepovedane droge. Prikriti ukrepi so se izvajali od marca do 
decembra 2012.  
 
Tožilstvo poroča tudi o zadevi, v kateri je bil zoper pet oseb odrejen pripor in zoper eno osebo hišni 
pripor. Gre za postopek, v katerem so obdolženci kot člani organizirane kriminalne združbe delovali 
prav tako na mednarodnem nivoju in tako organizirali prevoz skupaj približno 50 kg prepovedane 
droge kokain v Italijo, ki so ga dobavljali iz Dominikanske republike in Južne Amerike. V tej zadevi je 
bila vložena obtožnica. 
 
ODT v Krškem poroča o zadevah, v katerih sta dva državljana Slovenije in en državljan Avstrije, ki so 
skupaj z državljanom Srbije, ki je bil zaradi tega že obsojen, v letu 2011 v eni od hiš v Krškem 
sodelovali pri gojenju več kot 1.000 rastlin konoplje; o državljanki Hrvaške, ki je tihotapila 2,5 kg 
heroina; o štirih tujcih, ki so tihotapili med 820 g in 5 kg konoplje in o državljanu Bosne in 
Hercegovine, ki je prenašal okrog 750 kosov tablet in ampul z nedovoljenimi snovmi v športu. Vsi so 
bili prijeti na mejnem prehodu Obrežje. 
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ODT v Ljubljani poroča o naslednjih zadevah: 
 
V prvi zadevi so se dokazi v predkazenskem postopku zbirali na podlagi prikritih preiskovalnih ukrepov. 
Zoper šest oseb je bila vložena obtožba, ker so neupravičeno ponujali naprodaj prepovedano drogo, jo 
večkrat prodali in jo z namenom nadaljnje prodaje hranili. 
 
V drugi zadevi, kjer so se dokazi v predkazenskem postopku prav tako zbirali na podlagi prikritih 
preiskovalnih ukrepov, je bila zoper dve osebi vložena obtožba zaradi večkratnih prodaj heroina 
odvisnikom. 
 
V tretji zadevi, v kateri se je obdolžencu očitalo, da je v osebnem avtomobilu prevažal najmanj 
1.124,7 g konoplje in najmanj 9,87 g amfetamina, v stanovanju pa je hranil še večje število enake 
droge in o četrti zadevi, ko je bila zoper obdolženca vložena obtožba, ker je v gostinskem lokalu 
ponudil v prodajo 4 g prepovedane droge konoplje, pakirane v 4 plastičnih samozapiralnih vrečkah in 
zaradi prodaje hranil v žepu jakne okoli 10 g rastline konoplje pakirane v 14 vrečkah in istega dne v 
svoji sobi v stanovanju hranil 17 g heroina pakiranega v 20 vrečkah ter 1,94 g konoplje pakirane v 
dveh zavitkih.  
 
Omeniti je potrebno tudi zadevo, v kateri je tožilstvo zoper starejšega mladoletnika vložilo predlog za 
kaznovanje, zaradi kaznivega dejanja neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami po 1. 
odstavku 186. člena KZ-1, saj je neupravičeno prodajal in zaradi prodaje hranil substance, ki so 
razvrščene kot prepovedana droga s tem, ko je leta 2012 najmanj 12-krat prodal drugi osebi 
vsakokrat po pet gramov kokaina in pet gramov heroina za ceno 220 evrov, doma hranil še 58 g 
heroina in 14,5 g amfetamina, vse za nadaljnjo prodajo. Starejši mladoletnik je bil na podlagi 
vloženega predloga za kaznovanje pravnomočno obsojen na eno leto in šest mesecev mladoletniškega 
zapora, sodišče pa mu je odvzelo zasežene predmete in premoženjsko korist v znesku 1.000 evrov.  
 
ODT v Mariboru poroča o naslednjih zadevah: 
 
V prvi zadevi so zoper obdolženca vložili zahtevo za preiskavo zaradi utemeljenega suma storitve 
kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami po 1. odstavku 186. 
člena KZ-1, ki naj bi ga storil s tem, da je na parceli in balkonu vikend hišice gojil skupno 93 sadik 
konoplje v velikosti od 40 do 210 cm ter na podstrešju vikend hišice sušil 30 sadik konoplje, v velikosti 
od 70 do 90 cm, iz katerih je bilo posušeno skupno 11.519,25 g konoplje. 
 
V drugi zadevi so vložili obtožbo zoper dve osebi, ker sta kot sostorilca neupravičeno dala v promet 
prepovedani drogi heroin in kokain, ko sta tretjemu za nadaljnjo prodajo izročila skupno 254,24 g 
heroina in 47,08 g kokaina. 
 
V tretji zadevi so obdolžencu očitali, da je neupravičeno zaradi nadaljnje prodaje hranil skupno 89,95 
g heroina. 
 
V četrti zadevi so obtožili sedem oseb, da so organiziral mrežo prekupčevalcev in posrednikov ter 
skupaj z njimi različnim odjemalcem kontinuirano neupravičeno prodajal in neupravičeno posredovali 
pri prodaji heroina in kokaina, dve osebi pa da sta posredovali pri nakupu in zaradi prodaje kupili 
prepovedano drogo. 
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V peti zadevi je tožilstvo očitalo štirim obdolžencem, da so dejanje storili v hudodelski združbi na ta 
način, da je prvi neupravičeno proizvajal in kontinuirano neupravičeno prodajal konopljo, drugi 
neupravičeno zaradi prodaje kupoval in prenašal ter neupravičeno prodajal konopljo, tretji organiziral 
neupravičene nakupe konoplje in financiranje nabave le-te ter posredoval pri nakupu konoplje, četrti 
pa skrbel predvsem za financiranje neupravičenega nakupa konoplje za nadaljnjo prodajo, ter so tako 
nabavili 3.994,94 g konoplje, gojili 103 sadike konoplje in hranili okoli 24.000 g konoplje. 
 
ODT v Murski Soboti poroča o zadevi, ko je storilec tajnemu policijskemu delavcu prodal oz. poskušal 
prodati dobrih pet kg prepovedane droge konoplje za znesek 14.700 evrov.  
 
Poročajo še o zadevi organizirane hudodelske združbe, povezane s proizvodnjo prepovedane droge 
konoplje, v kateri so storilci kot člani hudodelske združbe v kletnih prostorih stanovanjske hiše v 
laboratoriju za umetno vzgojo konoplje, začeli vzgajati 83 rastlin konoplje, ob tem pa so prostore 
predhodno pripravili na ta način, da so jih z mavčnimi stenami razdelili na šest manjših prostorov, pri 
čemer so trije prostori bili namenjeni za umetno vzgojo konoplje, saj so se v prostorih nahajale 
posebne aparature za tako vzgojo in sicer ventilatorji, radiatorji, merilci vlage in temperature, cevi za 
dovajanje svežega zraka, posebne svetilke, 800 kg težki generator za proizvodnjo električne energije 
ter ostali predmeti in sredstva za hitro vzgojo konoplje. Pri odkrivanju in dokazovanju kaznivega 
dejanja so bili uporabljeni prikriti preiskovalni ukrepi. Zoper dva storilca je bil odrejen pripor oziroma 
hišni pripor, zasežena jim je bila prepovedana droga, pripomočki in aparature za vzgojo konoplje. 
 
V letu 2012 je tožilstvo zaključilo tudi večjo kazensko zadevo v zvezi z nedovoljenim prometom s 
prepovedanimi drogami, kjer so se storilci, večina že specialni povratniki, ukvarjali s prodajo 
prepovedanih drog, predvsem heroina. Dokazi so bili zbrani s pomočjo prikritih preiskovalnih ukrepov 
tajnega prisluškovanja in opazovanja po 150. in 149.a členu ZKP. V obravnavani kazenski zadevi je šlo 
za združbo, ki je na območju Ljubljane kupovala večjo količino heroina, kokaina in konoplje ter ga na 
območju Pomurja na drobno preprodajala uživalcem prepovedane droge. Storilcem sta bila odvzeta 
zasežena droga in protipravno pridobljena premoženjska korist, pridobljena s prodajo prepovedane 
droge. Kazenska zadeva je tudi že pravnomočno končana, najvišja izrečena zaporna kazen pa je bila 
tri leta in šest mesecev zapora.  
 
ODT na Ptuju poroča o zadevah, kjer so po teži, zlasti pa po količini mamil izstopali primeri, ko so 
storilci preko mejnega prehoda Gruškovje pretihotapili večjo količino mamil. V prvem primeru je 
državljan Avstrije preko mejnega prehoda iz Hrvaške v Slovenijo v svojem osebnem avtomobilu 
prevažal 34,3 kg konoplje, v drugem primeru pa gre za hrvaškega državljana, ki je imel v svojem 
osebnem avtomobilu znamke VW Cady v pnevmatiki za kolo skritih 3.970 g konoplje.  
 
ODT v Slovenj Gradcu poroča o zadevi, v kateri je prvo obdolženi doma izdelal iz konopljinih listov in 
masla 100 g konopljinega masla, nato pa tako izdelano konopljino maslo dal drugo obdolženemu, da 
je ta izdelal za nadaljnjo prodajo in zase kekse s konopljo, t.i. »kukije«. Prav tako je iz najmanj 200 g 
izdelanega konopljinega masla spekel 100 »kukijev« za nadaljnjo prodajo, od katerih je vsaj 50 prodal 
drugo obdolženemu, kateri jih je zaradi nadaljnje prodaje izročil tretje obdolženemu. Na svojem domu 
je v zamrzovalniku hranil 844 g konopljinega masla z namenom, da ga uporabi za proizvodnjo 
»kukijev«, ki bi jih prodal uporabnikom na območju Koroške.  
 
Drugo obdolženi je neupravičeno predeloval substance, ki so razglašene kot prepovedana droga, prav 
tako pa prodajal slednje s tem, da je spekel iz 100 g konopljinega masla, ki mu ga je pred tem izročil 
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prvo obdolženi, 50 keksov s konopljo, 40 keksov s konopljo prodal tretji osebi za ceno 200,00 evrov in 
100 g konoplje za ceno 100,00 evrov. Tretje obdolženi je prodal 25 keksov s konopljo, ter 100 g 
konoplje, poleg tega pa še storil kaznivo dejanje po 187. členu KZ-1, saj je najmanj dvakrat drugemu 
dal v uživanje cigareto napolnjeno s konopljo in najmanj dva keksa s konopljo, ter najmanj trikrat 
cigareto napolnjeno s konopljo v kajenje drugo obdolženemu.  
 
Največje in najtežje zadeve, tako po številu obdolžencev kot tudi z vidika dokazovanja, pa je 
obravnavalo SDT RS, ki poroča o naslednjih zadevah: 
 
V letu 2012 so se nadaljevale glavne obravnave pri Okrožnem sodišču v Mariboru v zadevi, ki je bila 
na prvi stopnji zaključena z izrekom sodbe, ko je bilo osem obdolžencev spoznanih za krive storitve 
kaznivih dejanj neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami po 3. in 1. odstavku 186. člena KZ-
1 in so jim bile izrečene kazni med dobrim letom zapora in slabimi šestimi leti zapora (enemu od 
obdolžencev pogojna obsodba). Odvzet je bil tudi osebni avtomobil znamke BMW 118 in protipravno 
pridobljena premoženjska korist. Šlo je za dva sklopa izvrševanj dejanj, in sicer so obdolženci v prvem 
sklopu v hudodelski združbi prodajali in poskušali prodati tajnim delavcem večje količine prepovedane 
droge kokain (prodaja skoraj 500 g ter trikrat poskušali prodati dvakrat po pol kg in enkrat en kg), ob 
realizaciji pa so obdolženci hranili 500 g heroina, slabih 100 g kokaina in manjšo količino psilocina, pa 
tudi več elektronskih tehtnic in snovi za pripravo in povečanje volumna prepovedanim drogam. V 
drugem sklopu so obdolženci delovali v mreži uličnih preprodajalcev kokaina, heroina in konoplje. 
 
V drugi zadevi so se izvajali prikriti ukrepi, pri čemer se je organizator v Sloveniji neposredno 
dogovarjal z organizatorji v Nemčiji, Nizozemskem in Ekvadorju; modus tihotapljenja droge je bil 
preko voznikov tovornjakov ali v treh kovčkih iz Peruja v Madrid in naprej v Bruselj ali Milano, ter v 
Slovenijo. Glavnemu organizatorju se je tudi očitalo pranje denarja. Po izvedeni preiskavi je bila 
vložena obtožnica, v okviru glavne obravnave sta organizator prevozov in njegov pomočnik očitana 
dejanja priznala, pri čemer jima je bila izrečena večletna zaporna kazen, visoka denarna kazen kot 
stranska kazen, oprano premoženje pa je bilo odvzeto.  
 
V tretji zadevi je SDT RS od septembra 2010 do maja 2012, skupaj s Policijsko upravo Ljubljana, 
Sektorjem kriminalistične policije, vodilo predkazenski postopek zaradi kaznivih dejanj neupravičene 
proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi 
sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po členu 186/I KZ-1 in 186/I in III KZ-1. V okviru 
navedenega postopka so se zoper 11 oseb izvajali vsi predpisani prikriti ukrepi, in sicer pridobivanje 
podatkov o elektronskem komunikacijskem prometu po 149.b členu ZKP, tajno opazovanje po 149.a 
členu ZKP, nadzor elektronskega komunikacijskega prometa po 150. členu ZKP, prisluškovanje v tujem 
prostoru po 151. členu ZKP, tajno delovanje po 155.a členu ZKP in navidezni odkupi po 155. členu 
ZKP.  
 
Med izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov je bilo na ozemlju Slovenije zaseženih (klasični zasegi, 
navidezni odkupi) okoli 0,6 kg kokaina, okoli 1,2 kg heroina, okoli šest kg hašiša; v tujini pa je bilo 
zaseženih še dodatno okoli 4,2 kg kokaina. V zvezi z drogo, ki ni bila zasežena, je bila izkazana 
organizacija transporta kokaina iz Španije in Nizozemske ter Bosne in Hercegovine, in sicer iz 
Nizozemske v Slovenijo 14 kg kokaina; iz Španije v Slovenijo 14 kg kokaina ter poskusa izvesti prevoz 
še dodatnih pet kg kokaina; ter iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo pet kg heroina. Po izvedenih 
hišnih preiskavah je ostalo v policijskem pridržanju 10 osumljenih oseb, zoper katere je bil pozneje 
tudi odrejen pripor. V okviru hišnih preiskav je bilo zaseženih okoli 2,8 kg kokaina, en kg heroina in 
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6,1 kg amfetamina (speed). Tožilstvo je zoper 13 oseb, zaradi izvršitve več kot 50 kaznivih dejanj (v 
okviru štirih hudodelskih združb in ene mreže prekupčevalcev) neupravičene proizvodnje in prometa s 
prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo 
prepovedanih drog po členu 186/I KZ-1 in 186/I in III KZ-1 in po čl. 186/I KZ-1 vložilo zahtevo za 
preiskavo, po končani preiskavi pa obtožnico, ki je že pravnomočna. V navedeni zadevi je potekalo 
intenzivno mednarodno sodelovanje predvsem s Srbijo in Italijo, v določenem segmentu tudi s Češko, 
manj intenzivno pa s Španijo. Do predobravnavnega naroka je tožilstvo v skladu z ZKP in KZ-1 s 
šestimi obdolženimi sklenilo sporazume o priznanju krivde, štirje obdolženi pa so na predobravnavenm 
naroku priznali krivdo (izrečene so jim bile večletne zaporne kazni, visoke denarne kazni, odvzeta 
protipravna premoženjska koristi, naložilo pa se jim je tudi plačilo stroškov postopka). Za večino 
navedenih je že tudi bila izdana sodba, za ostale obdolžene, ki niso priznali krivde pa je razpisan 
začetek glavne obravnave. 

8.8 Pranje denarja 

Kaznivo dejanje pranja denarja (245. člen KZ-1, 252. člen KZ) se je še pred nekaj leti v pravosodni 
praksi pojavljalo le v neznatnem številu. Po priporočilih posebnega odbora Sveta Evrope Moneywal, ki 
je že štirikrat ocenil aktivnosti Slovenije in v svoji zadnji oceni (na strani 66 pod točko 273 slovenskega 
prevoda) ocenil, da so se ohranili visoki standardi in stopnja neoporočenosti in primerne 
usposobljenosti državnih tožilcev, so državna tožilstva v Sloveniji temu kaznivemu dejanju posvetila še 
dodatno pozornost. Skupaj so državna tožilstva namreč imela v delu 143 domnevnih storilcev kaznivih 
dejanj, kar je velik porast (94 v letu 2011). Zaradi večjega števila tovrstnih kaznivih dejanj je na 
sodišču še vedno v delu 53 zadev po storilcih, v katerih sodišča še niso izrekla sodbe.  
 
Kljub pravkar navedenim podatkom pa je treba najprej poudariti primere, v katerih je prišlo do 
obsodilne sodbe, ki tudi v mnogo večjih državah, ki jih je zajel pregled posebnega odbora Sveta 
Evropa Moneywal, ne presegajo števila 10. Pri tem je zanimivo, da je bilo v letu 2012 največ, to je pet 
sodb, izrečenih zoper pravne osebe. Toda posebno pozornost zaslužijo pravnomočno obsojeni storilci.  
 
V zvezi z delom SDT RS je v letu 2012 postala pravnomočna sodba zoper tri storilce: zoper prvega je 
bila izrečena pravnomočna sodba s kaznijo eno leto in tri mesece zapora, zoper drugega s kaznijo eno 
leto zapora, tretjemu pravnomočno obsojenemu storilcu pa je sodišče izreklo pogojno obsodbo. Sicer 
pa so v letu 2012 tožilstva vložila obtožbe zoper 22 oseb, zaradi česar je mogoče pričakovati, da bodo 
v bližnji bodočnosti stekli postopki tudi na sodiščih. To velja tudi glede 28 vloženih zahtev za preiskavo 
in je tako mogoče povzeti, da zgolj ena oprostilna sodba predstavlja pričakovan in zelo ugoden delež v 
skupni aktivnosti tožilstev na področju kaznivih dejanj pranja denarja. Večji je delež zavrženih ovadb, 
saj so tožilstva zavrgla ovadbe zoper 29 storilcev. Vzroki so že nekaj let ustaljeni, da namreč ni v 
zadostni meri dokazano predhodno kaznivo dejanje, iz katerega naj bi storilec pral denar. VDT RS pa 
skuša vzpodbuditi, da bi v praksi zaživela tudi t. i. avtonomna kazniva dejanja pranja denarja, torej 
dejanja storjena z zavestjo, da denar izvira iz katerekoli kriminalne dejavnosti, ne da bi bila ta 
natančno definirana ali celo pravnomočno obsojena. O izrednih pravnih sredstvih, ki jih je VDT RS v 
tej zvezi vložilo, bo lahko poročalo šele v poročilu za leto 2013.  
 
Sicer pa predhodna dejanja, iz katerih storilci perejo denar, še vedno v največji meri ostajajo delikti v 
zvezi z mamili, vedno večji delež pa prevzemajo davčne zatajitve (zlasti ODT v Ljubljani, ODT na 
Ptuju), marsikdaj storjene tudi v tujini. Tako je bila neposredna obtožnica vložena zoper italijanskega 
državljana, ki je iz nerezidentnega računa francoske družbe, odprtega pri banki v Kopru, v gotovini 
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dvignil postopoma 15 milijonov evrov, ki so bili nakazani iz Italije iz poslovanja dveh italijanskih 
gospodarskih družb. ODT v Mariboru je vložilo obtožnico zoper štiri osebe, ki so protipravno 
premoženjsko korist iz trgovine z orožjem v višini 113.194,66 evrov oprale s posameznimi fiktivnimi in 
dejanskimi, vendar koristoljubnimi finančnimi operacijami, s katerimi so zlorabili programsko opremo 
in uporabili računalniški virus. ODT Murska Sobota je poročalo o lažnih asignacijskih pogodbah, ki so 
omogočale nakazila denarja v velikih vrednostih na bančne račune drugih oseb. O gospodarskem 
kriminalu, ki naj bi vodil v pranje denarja preko davčnega vrtiljaka ali kaznivega dejanja zlorabe 
položaja (preko 500.000 evrov) poročajo tudi ODT v Novi Gorici, vendar je zadeva še v 
predkazenskem postopku, v katerega ODT v Novi Gorici vključuje tudi Komisijo za preprečevanje 
korupcije. ODT v Slovenj Gradcu pa kot način pranja denarja prikaže še izkoriščanje t. i. missing 
traderjev, to je slamnatih gospodarskih družb za neobstoječe gospodarske posle, zaradi zatajitve DDV. 
 
Ob zaključku tega poglavja pa je treba opozoriti še, da je SDT RS vložilo zahtevo za preiskavo še 
zoper štiri osebe, ki so bile povezane s prirejanjem rezultatov nogometnih tekem in organiziranjem 
nedovoljenih iger na srečo po 212. členu KZ-1. SDT RS je pri pregonu teh kaznivih dejanj sodelovalo v 
sočasni akciji z drugimi državami in državnimi tožilstvi v državah v članicah Evropske unije (v 
nadaljevanju EU). 

8.9 Korupcijska kazniva dejanja  

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 264. 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), ki pa na tožilstvih niso bila obravnavana. 
 
V letu 2012 smo za navedena kazniva dejanja prejeli ovadbe zoper 129 oseb, 128 fizičnih in eno 
pravno osebo. V primerjavi z letom 2011 se je število ovadenih oseb zmanjšalo, saj smo v letu 2011 
prejeli ovadbe zoper 137 fizičnih oseb ter 21 pravnih oseb. Skupaj z zadevami prenesenimi iz prejšnjih 
obdobij so državni tožilci obravnavali 218 oseb, pri čemer so za 50 oseb ovadbe zavrgli, zoper 42 oseb 
so zahtevali preiskovalni postopek, zoper 35 oseb pa so vložili obtožne akte (10 obtožnih predlogov, 
štiri neposredne obtožbe in zoper 21 oseb obtožbe po preiskovalnem postopku). Sodišča so izrekla 
sodbe zoper 28 oseb, od tega zoper 22 oseb obsodilno, za šest oseb pa oprostilno sodbo.  

Tabela 16: Statistični prikaz osnovnih tožilskih podatkov za štiri leta  

Leto 
Prejete 
ovadbe 

Vložerni 
obtožni akti 

Prejete 
sodbe 

Uspeh 
obtoževanja 
(obsodilne 

sodbe) 

2008 74 9 16 10 

2009 103 16 10 8 

2010 82 22 11 2 

2011 158 33 6 2 

2012 129 35 28 22 
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V letu 2012 se je intenziteta in uspešnost obravnavanja tovrstnih kaznivih dejanj na tožilstvih 
povečala. Ob tem, da so tožilci prejeli manj kazenskih ovadb, pa je bilo vloženih več obtožnih aktov, 
izdanih pa je bilo tudi več sodb.  
 
Spodaj navedeni primeri prikazujejo vsebinske značilnosti korupcijskih kaznivih dejanj. 
 
V letu 2012 je bila s področja korupcije končana zadeva, v kateri so bili obsojeni trije storilci. Izrečena 
je bila obsodilna sodba za kaznivo dejanje jemanja podkupnine po 1. odstavku 261. člena KZ-1 in sicer 
je bila nekdanjemu gradbenemu inšpektorju izrečena kazen 1 leto in 7 mesecev zapora ter stranska 
denarna kazen 4.996,50 evrov, drugi storilki (projektantki) je bila izrečena zaporna kazen v višini 1 
leta in 2 mesecev zapora ter stranska denarna kazen 4.996,50 evrov, tretjemu storilcu (arhitektu – 
projektantu), pa je bila za pomoč pri kaznivem dejanju jemanja podkupnine izrečena pogojna 
obsodba, z določeno kaznijo 9 mesec zapora ter s preizkusno dobo 2 let ter s stransko denarno 
kaznijo 1.499,95 evrov. Sodba še ni pravnomočna, saj se je poleg zagovornikov pritožil tudi tožilec, 
ker se ni strinjal z višino izrečenih kazni. 
 
Vložena je bila zahteva za preiskavo zoper eno osebo zaradi kaznivega dejanja dajanja podkupnine po 
262. členu KZ-1. Ta osumljeni je bil tudi v priporu, saj je šlo za tujca, ki je na mejnem prehodu dal 
policistu 200 evrov, da bi mu le ta neutemeljeno žigosal potne liste. Po plačilu varščine pa bo sojenje 
počakal na prostosti.  
 
Zoper tri storilce je bila vložena zahteva za preiskavo zaradi storitve kaznivega dejanja sprejemanja 
koristi za nezakonito posredovanje po 263. členu KZ-1, pri čemer je en storilec v priporu zaradi 
ponovitvene nevarnost. Gre za storilca, ki se je skupaj s sostorilcema izdajal za davčnega inšpektorja 
in gostincem zagotavljal, da jim bo za plačilo uredil, da se bodo izognili davčni inšpekciji poslovanja.  
 
V letu 2012 je bila vložena zahteva za preiskavo in tudi uvedena preiskava zoper pet fizičnih oseb 
zaradi kaznivega dejanja jemanja podkupnine po 2. odstavku 267. člena KZ ter zoper eno osebo 
zaradi petih kaznivih dejanj dajanja podkupnine po 2. odstavku 268. člena KZ ter tudi zoper pravno 
osebo zaradi petih kaznivih dejanj dajanja podkupnine po 2. odstavku 268. člena KZ. V tem primeru je 
bila zahtevana in uvedena preiskava zoper fizične osebe in tudi pravno osebo, ker je bil podan 
utemeljen sum,da so zdravniki, tedaj uradne osebe, ki imajo po 4. členu Zakona o zdravniški službi 
pravici izdajati recepte za zdravilo, (ki ga proizvaja ovadena pravna oseba), plačilo zanj pa krije Zavod 
za zdravstveno zavarovanje RS, torej so plačana iz javnih sredstev, prejeli od obdolžene farmacevtske 
družbe, proizvajalke predpisovanega zdravila dodatne koristi zato, da so predpisovali zdravilo te 
farmacevtske družbe. Obdolžena farmacevtska družba in njen zastopnik sta dodatne koristi nudila tako 
zdravnikom, kot njihovim družinskim članom in jim plačala turistično potovanje v Dubrovnik. 
 
Po opravljenih prikritih preiskovalnih ukrepih in opravljeni preiskavi je vložena obsežna obtožnica 
zoper petnajst obdolženih, ki se jim očita več korupcijskih kaznivih dejanj. Posameznim obdolžencem 
se očita od dve do celo 17 kaznivih dejanj, tako kaznivih dejanj dajanja in prejemanja podkupnine po 
262. oziroma 261. členu KZ-1 in sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje po 263. členu KZ-1 
ter vrsto drugih s temi povezanih kaznivih dejanj. Obdolženim obtožnica očita, da so navedena kazniva 
dejanja storili v zvezi s pridobivanjem vozniških dovoljenj, ne da bi kandidati opravili šolo vožnje v 
avtošoli.  
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Zaradi kaznivega dejanja jemanja podkupnine po 2. odstavku 261. člena KZ-1 je bila zoper župana 
mestne občine vložena zahteva za preiskavo, ker je mestnemu svetu predlagal sprejem amandmaja k 
odloku o proračunu za leto 2010, s katerim je predlagal povečanje obsega zadolževanja občine za 
dobrih 12 milijonov evrov v korist tržnice, s tem pa je le-tej omogočil najem finančnega leasinga. V 
zameno za takšen predlog pa od direktorja gospodarske družbe prejel umetniško sliko v vrednosti 
12.803 evrov. V isti zadevi so bila zoper dve osebi predlagana posamezna preiskovalna dejanja zaradi 
kaznivega dejanja dajanja podkupnine in pomoči h kaznivemu dejanju dajanja podkupnine po 2. 
odstavku 262. člena KZ-1 in v zvezi s čl. 38 KZ-1.  
 
Zoper župana mestne občine je bil vložen obtožni predlog zaradi kaznivega dejanja sprejemanja koristi 
za nezakonito posredovanje po 2. odstavku 263. člena KZ-1 storjenega s tem, da je posredoval pri 
direktorici Javnega mestnega stanovanjskega sklada, da je v imenu sklada kot lastnika stanovanja, 
sklenila najemno pogodbo za službeno stanovanje, čeprav najemnica ni izpolnjevala pogojev za 
pridobitev službenega stanovanja v najem, določenih v Pravilniku o oddaji službenih stanovanj. V isti 
zadevi je bila vložena obtožba tudi zoper direktorico Javnega mestnega stanovanjskega slada zaradi 
kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 1. odstavku 257. člena KZ-1, zoper 
najemnico pa zaradi kaznivega dejanja ponarejanja listin po 1. odstavku 251. člena KZ-1. 
 
Zoper župana mestne občine je bil vložen predlog za posamezna preiskovalna dejanja zaradi 
kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje po 2. odstavku 263. člena KZ-1 
storjenega s tem, da je posredoval pri direktorici Javnega mestnega stanovanjskega sklada tako, da ji 
je najprej naročil, da razpiše prosto delovno mesto pripravnika, nato pa še, da uredi vse potrebno za 
plačilo šolnine, s čimer je dosegel, da so na Javni mestni stanovanjski sklad zaposlili eno osebo, nato 
pa z njo podpisali še pogodbo o izobraževanju, s katero so ji povrnili stroške za izobraževanje, ki so ji 
nastali še pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. V tej zadevi so bila zoper direktorico sklada vložena 
preiskovalna dejanja zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja po 1. odstavku 257. člena 
KZ-1. 
 
V letu 2012 je prvostopno sodišče izreklo sodbo, s katero je obdolženca zaradi kaznivega dejanja 
dajanja podkupnine po 1. odstavku 262. člena KZ-1 spoznalo za krivega in mu izreklo pogojno 
obsodbo, v kateri mu je določilo kazen eno leto zapora za preizkusno dobo dveh let in hkrati plačilo 
denarne kazni v višini 30-ih dnevnih zneskov, sodbo pa je v celoti potrdilo višje sodišče. Obsojeni je v 
mesecu oktobru uradni osebi oddelka za okolje in prostor pri upravni enoti, ki je opravil terenski ogled 
njegove gradnje stanovanjske hiše in ga pri tem opozoril, da je izvedel dela, za katera nima dovoljenja 
in da zanje ne bo mogel pridobiti gradbenega in uporabnega dovoljenja, ponudil nagrado, in sicer mu 
je v roke potisnil bankovec za 500 evrov in mu pri tem dejal "ti boš meni narisal in napravil kako je 
treba, evo ti neka naknada za to", uradna oseba pa denarja ni hotela sprejeti ampak mu ga je takoj 
vrnila, nakar je kaznivo dejanje naznanil. 
 
V zvezi z ovadbami iz preteklih let pred sodiščem na prvi stopnji še teče kazenski postopek na podlagi 
obtožnice vložene v letu 2011 zoper eno osebo zaradi kaznivega dejanja dajanje podkupnine po 1. 
odstavku 268. člena KZ, ki ga je obtožena oseba storila s tem, da je kot občinski svetnik preko svojega 
prijatelja izročil občinski svetnici istega občinskega sveta 100 evrov gotovina zato, da se ne bi 
udeležila prve seje občinskega sveta in tako ne bi glasovala. V predmetni zadevi sodišče še ni izdalo 
sodbe na prvi stopnji.  
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Državni tožilec je obravnaval dve osebi, prvi naj bi za plačilo posredoval pri drugemu ovadenemu, 
sicer svojemu bratrancu, slednji pa je, prav tako za plačilo, izkoristil poznanstvo in posredoval pri 
tehničnem kontrolorju, zaposlenemu pri družbi, ki opravlja tehnične preglede, ki je ne da bi opravil 
tehnični pregled, potrdil brezhibnost dveh vozil in na ta način omogočil, da je bila podaljšana 
veljavnost njunih prometnih dovoljenj. Zoper prvega, ki je dejanje sam naznanil policiji, je bila 
kazenska ovadba zaradi nesorazmernosti zavržena. Zoper drugo osebo, ki naj bi si s posredovanjem 
pridobila 105 evrov protipravne premoženjske koristi pa je bila opravljena preiskava in vložena 
obtožnica. Po priznanju krivde na predobravnavnem naroku mu je bila izrečena pogojna obsodba z 
določeno kaznijo desetih mesecev zapora ob preizkusni dobi dveh let in stranska denarna kazen 20-ih 
dnevnih zneskov v višini 413 evrov.  
 
Vložena je bila zahteva za preiskavo zaradi kaznivega dejanja dajanja podkupnine po 262. členu KZ-1 
zoper osumljenko, ki je gradbenemu inšpektorju, potem ko je ta ugotovil, da ima na svojem zemljišču 
postavljen objekt brez gradbenega dovoljenja, na kar jo je opozoril in zahteval, naj si tako dovoljenje 
pridobi, predlagala naj zadevo zaključi brez tega dovoljenja in mu ponudila nagrado, če bo tako 
ravnal, kar pa je inšpektor odklonil. 
 
Osem oseb je bilo obtoženih za kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril po 2. v zvezi s 1. 
odstavkom 247. člena KZ, kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril po 1. odstavku 247. člena 
KZ, kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril po 1. odstavku 248. člena KZ v zvezi s členom 25 KZ, 
kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril po 1. odstavku 248. člena KZ v zvezi s členom 25 KZ, 
kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril po 2. odstavku 248. člena KZ v zvezi s členom 25 KZ, 
kaznivo dejanje pomoči h kaznivemu dejanju nedovoljenega sprejemanja daril po 2. v zvezi s 1. 
odstavkom 247. člena KZ v zvezi s členom 27 KZ, kaznivo dejanje pomoči h kaznivemu dejanju 
nedovoljenega dajanja daril po 1. odstavku 248. člena KZ v zvezi s členom 27 KZ. V obravnavani 
zadevi gre za terjanje in sprejemanje daril oz. dajanje daril pri izbiri izvajalca v postopku javnega 
naročila za izgradnjo novega Centra za kontrolo zračnega prometa na letališču Jožeta Pučnika 
Ljubljana. Po pravnomočnosti obtožnice se je oktobra 2010 začelo sojenje, ki se je zaključilo leta 
2012. Sodišče je zavrnilo vse predloge obrambe o izločitvi dokazov ter sedem obtoženih spoznalo krive 
očitanih kaznivih dejanj in jim izreklo kazen zapora ter stranske denarne kazni, enega pa je oprostilo 
obtožbe, in sicer je: 
- prvemu obtožencu izreklo za kaznivo dejanje po čl. 247/1 KZ, kazen eno leto in pet mesecev zapora 
ter stransko kazen 10.000 evrov, za kaznivo dejanje po členu 247/2-1 pa kazen eno leto in tri mesece 
zapora ter stransko denarno kazen 9.000 evrov ter enotno kazen dve leti in šest mesecev zapora ter 
enotno stransko denarno kazen 15.000 evrov,  
- drugemu obtožencu izreklo za kaznivo dejanje po čl. 248/1 KZ v zvezi s čl. 25 KZ kazen eno leto in 
pet mesecev zapora ter stransko denarno kazen 11.000 evrov, 
- tretjemu obtožencu izreklo za kaznivo dejanje po čl. 248/1 KZ v zvezi s čl. 25 KZ kazen eno leto in 
pet mesecev zapora ter stransko denarno kazen 11.000 evrov, 
- četrtemu obtožencu izreklo za kaznivo dejanje po čl. 248/1 KZ v zvezi s čl. 25 KZ kazen eno leto 
zapora ter stransko denarno kazen 8.000 evrov, 
- petemu obtožencu izreklo za kaznivo dejanje po čl. 248/1 KZ v zvezi s čl. 27 KZ kazen 10 mesecev 
zapora ter stransko denarno kazen 6.000 evrov, 
- šestemu obtožencu izreklo za kaznivo dejanje po čl. 248/2 KZ v zvezi s čl. 25 kazen eno leto in dva 
meseca zapora ter stransko denarno kazen 10.000 evrov, 
- sedmemu obtožencu izreklo za kaznivo dejanje po čl. 248/2 KZ v zvezi s čl. 25 kazen 10 mesecev 
zapora ter stransko denarno kazen 7.000 evrov. 
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- osmega obtoženega pa je sodišče oprostilo obtožbe, da je storil kaznivo dejanje po čl. 248/1 KZ v 
zvezi s čl. 27 KZ. 
 
Sodba v letu 2012 še ni bila pravnomočna, saj so se na obsodilni del sodbe pritožili zagovorniki 
obtoženih, na oprostilni del sodbe pa državno tožilstvo. 
 
Sodišče je obdolženemu državnemu tožilcu najprej izreklo pogojno obsodbo, zaradi kaznivega dejanja 
jemanja podkupnine po čl. 261. KZ-1, ker je kot uradna oseba zase zahteval korist, da bi v mejah 
svojih uradnih pravic opravil dejanje, ki ga ne bi smel opraviti, ter da ne bi opravil dejanja, ki bi ga 
moral opraviti. Na pritožbo državne tožilke pa je višje sodišče namesto pogojne obsodbe izreklo 
zaporno kazen.  
  
Zoper obdolženega sodnika zaradi kaznivega dejanja jemanja podkupnine po členu 261/1 KZ-1, je v 
letu 2012 postala pravnomočna obtožnica, ki mu očita, da je kot okrožni sodnik Okrožnega sodišča v 
Celju torej, kot uradna oseba zase zahteval nagrado, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravil 
uradno dejanje, ki ga ne bi smel opraviti ter, da ne bi opravil dejanja, ki bi ga moral opraviti, pri tem 
pa je tudi zlorabil svoj položaj. Obtoženi pa sta še dve osebi, da sta posredovali pri podkupovanju.  
 
Tožilec je obravnaval zadevo, pri kateri gre za več kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril po 
1. odst. 241. člena KZ-1, katerega storitve so osumljene štiri osebe in nedovoljenega dajanja daril po 
1. odst. 242. člena KZ-1 ter pomoči k temu dejanju po 38. členu KZ-1, ki so ga osumljene tri osebe. 
Dejanja so bila storjena na škodo javnega podjetja za distribucijo električne energije, ki bi mu – če bi 
bili inkriminirani posli izvedeni – povzročila škodo v višini najmanj 448.336,34 evrov. Zadeva je 
pomembna zaradi vpletenih oseb, saj so med osumljenci vodilne osebe javnega podjetja (predsednik 
uprave, izvršni direktor, pomočnik izvršnega direktorja), ki so pri sprejemanju poslovnih odločitev 
prednostno zasledovali svojo korist, zavedajoč se, da s tem delajo škodo gospodarski družbi, v kateri 
so zaposleni. Med osumljenci sta tudi član mestnega sveta mestne občine in direktor gradbenega 
podjetja. Kazniva dejanja so bila izvršena v okviru javnega naročanja. Osumljenci na strani naročnika 
so od direktorja gradbenega podjetja prejeli nedovoljena darila, v zameno za to pa so z manipulacijo 
razpisnega postopka in omogočanjem naknadnega poseganja v oddano ponudbo najprej dosegli, da je 
bil izbran kot najboljši ponudnik, nato pa izvedli nedovoljeno povišanje cene za kar 71 %. Gre za 
močno povezanost lokalnih gospodarskih in političnih akterjev ter veliko izpostavljenost javnih 
sredstev. Uvedena preiskava še ni pravnomočna.  
 
V kazenski zadevi zoper štiri obdolžence, zaradi storitve kaznivih dejanj po 269. členu KZ in 269a. 
členu KZ, ker naj bi v zvezi s postopkom nabave pehotnih bojnih vozil – osemkolesnikov Patria, storili 
korupcijska kazniva dejanja, je v letu 2012 potekal postopek pred sodiščem. Obtožni predlog je bil 
vložen na okrajno sodišče 10. 8. 2010, prva obravnava pa se je pričela 5. 9. 2011. Doslej je bilo 
razpisanih 45 obravnav. 

8.10 Zatajitve davčnih in drugih finančnih obveznosti 

Državna tožilstva so v letu 2012 za kazniva dejanja s tega področja prejela ovadbe zoper 309 fizičnih 
in 69 pravnih oseb, kar je bistveno več kot v letu 2011, ko so prejela ovadbe zoper skupno 269 oseb. 
Skupaj z ovadbami, ki so na koncu leta 2011 ostala nerešene, so slovenska tožilstva v letu 2012 
obravnavala skupno 712 fizičnih in 234 pravnih oseb za kazniva dejanja zatajitve davčnih in drugih 
finančnih obveznosti. Državni tožilci so zavrgli ovadbe zoper 313 fizičnih in 123 pravnih oseb, zoper 16 
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fizičnih in dve pravni osebi pa je bil vložen obtožni predlog, zoper tri fizične osebe pa neposredna 
obtožba. Zahteva za preiskavo je bila vložena zoper 114 fizičnih in osem pravnih oseb, po končani 
preiskavi pa so državni tožilci zoper 51 obdolženih fizičnih oseb vložili neposredne obtožbe, zoper 29 
fizičnih in zoper tri pravne osebe pa so po končani preiskavi odstopili od pregona. Sodišča so v tem 
obdobju izrekla skupno 47 sodb zoper fizične in sedem zoper pravne osebe. Skupno 33 obdolženih 
fizičnih oseb je bilo spoznanih za krive, pet obdolženih fizičnih oseb je bilo oproščenih obtožbe, zoper 
devet oseb (največkrat zaradi umika obtožnega akta) pa je sodišče izreklo zavrnilno sodbo. Po 
podatkih tožilstva je bila v letu 2012 izrečena le ena obsodilna sodba in ena oprostilna sodba, zoper 
pet oseb pa je sodišče izreklo zavrnilno sodbo. Državni tožilci so vložili skupno pet pritožb, nobeni ni 
bilo ugodeno. Po tožilskih podatkih na slovenskih sodiščih, zaradi kaznivih dejanj zatajitve davčnih in 
drugih finančnih obveznosti še ni bila izrečena sodba zoper skupno 179 fizičnih in 19 pravnih oseb. 
 
Ugotavljamo, da je čas raziskovanja kaznivih dejanj s področja izogibanja davkom in drugim dajatvam 
dolgotrajen, ker gre praviloma za kompleksne zadeve, kazniva dejanja pa so največkrat izvršena v 
povezavi s kaznivimi dejanji ponareditve poslovnih listin. Odkrivanje in dokazovanje kaznivih dejanj 
otežujejo tudi okoliščine, da zavezanci pogosto ne vodijo dokumentacije oziroma je ne hranijo ali pa jo 
celo uničujejo. Ovadbe, prejete v letu 2012, pretežno temeljijo na ugotovitvah davčnih organov, ki so 
bile dane direktno na policijo, ta pa je ovadbe preverila in dopolnila z zbiranjem dodatnih obvestil, pa 
tudi s pridobivanjem dodatne listinske dokumentacije o poslovanju družb. Tudi ovadbe, ki jih davčni 
organi podajo direktno na tožilstvo, so praviloma potrebne preveritve na policiji, zaradi zbiranja 
obvestil in pridobitve dokumentacije. Zaradi kompleksnosti je praviloma potrebno opraviti preiskovalna 
dejanja oziroma zahtevati preiskavo, zato, da se tožilec lahko odloči, bodisi za vložitev obtožnega akta 
ali pa zavrženje ovadbe oziroma odstop od pregona.  
 
V letu 2012 je začel veljati novi Kazenski zakonik (KZ-1B), ki v 249. členu določa kot znak kaznivega 
dejanja davčne zatajitve, pridobitev velike premoženjske koristi, to je nad 50.000 evrov. Ker je novi 
KZ-1B milejši od KZ-1, so bila tožilstva prisiljena zavreči večje število ovadbe povsod tam, kjer znesek 
neplačanega davka ni dosegel 50.000 evrov. 
 
Še vedno ugotavljamo, da je največ kaznivih dejanj zatajitve davčnih in drugih finančnih obveznosti 
storjeno pri trgovanju z osebnimi in tovornimi vozili, pri katerih se kot vstopni DDV uveljavlja tisti na 
računih, ki jih je davčni zavezanec prejel od missing trader družb, ki DDV-ja niso plačale oziroma ga v 
obračunih sploh niso izkazale. V večini primerov je pri zatajevanju davka in drugih obveznosti, pri 
prodaji rabljenih vozil vpleteno večje število gospodarskih družb. Njihova skupna značilnost je 
izdajanje fiktivnih računov gospodarskim subjektom, ki na podlagi takšnih listin črpajo denarna 
sredstva iz gospodarskih družb, prejemniki pa neupravičeno zahtevajo vrnitev vstopnega davka,ki ni 
bil ne obračunan in ne plačan. 
 
Omeniti velja več zadev,v katerih je gospodarska družba kupila kurilno olje in ga drugi družbi prodala 
kot plinsko olje, pri tem pa trošarino obračunala kot za kurilno olje. Tožilstvo ugotavlja, da je bila 
druga gospodarska družba ustanovljena zgolj zato, da se zakrije izvor plinskega olja, saj je 
gospodarska družba po zadnjem izdanem računu zamenjala družbenika, spremenila naslov na 
navidezen sedež, v njej ni bil nihče več zaposlen, posli se niso več opravljali, dokler ni bila izbrisana iz 
sodnega registra. ODT Maribor poroča o zadevi, v kateri je pri trgovini z naftnimi derivati gospodarska 
družba uveljavljala pravice do odbitka vstopnega DDV-ja v višini preko enega milijona evrov, tako da 
je kontinuirano navajala lažne podatke o obračunanem in plačanem vstopnem DDV na podlagi 
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računov, ki jih je davčni zavezanec prejel od missing trader družb, to je od družb, ki so bile 
ustanovljene zgolj zato, da se izognejo plačevanju davčnih obveznosti. 

8.11 Zlorabe v javnem in zasebnem sektorju 

Kazniva dejanja zlorab v javnem in zasebnem sektorju so predvsem preslepitve pri pridobitvi posojila 
ali ugodnosti po 230. členu KZ-1 (235. člen KZ), preslepitve pri poslovanju z vrednostnimi papirji po 
231. členu KZ-1 (236. člen KZ), zlorabe notranjih informacij po 238. členu KZ-1 (243. člen KZ), zlorabe 
položaja ali pravic oziroma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 
(244. člen KZ), poneverbe po 245. členu KZ in poneverbe v službi po 263. členu KZ oziroma 
poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja po 209. členu KZ-1 in zlorabe uradnega 
položaja ali uradnih pravic po 257. členu KZ-1 (261. člen KZ-1).   
 
Državna tožilstva so v letu 2012 za ta kazniva dejanja prejela skupaj ovadbe zoper 1.286 oseb, kar je 
nekoliko manj kot v letu 2011, ko je bilo ovadenih 1.384 oseb. Z ovadenimi iz prejšnjega obdobja pa 
je bilo na tožilstvih, za tovrstna kazniva dejanja, obravnavano 2.363 oseb. Poleg fizičnih oseb je bilo v 
letu 2012 ovadenih 68 pravnih oseb, tožilstva pa so skupaj z ovadenimi v prejšnjem obdobju 
obravnavala 135 pravnih oseb.  
 
Tudi v letu 2012 sta bili s tega področja najpogosteje obravnavani kaznivo dejanje zlorabe uradnega 
položaja ali pravic po 257. členu KZ-1 (261. člen KZ) ter kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic po 
244. členu KZ oziroma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1, 
kot je zdaj v KZ-1 opredeljeno po naravi stvari podobno oziroma enako kaznivo dejanje.  
 
V zvezi s kaznivim dejanjem zlorabe uradnega položaja ali pravic po 257. členu KZ-1 (261. člen KZ) 
smo prejeli ovadbe zoper 459 oseb, od teh zoper dve pravni, skupaj z ovadbami iz prejšnjih let pa so 
državni tožilci obravnavali ovadbe zoper 753 oseb, od teh pet pravnih oseb.  
 
Glede kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ oziroma zlorabe položaja ali 
zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 smo v letu 2012 prejeli ovadbe zoper 355 
oseb, od teh zoper 44 pravnih, skupaj z ovadbami iz prejšnjih let pa smo obravnavali ovadbe zoper 
835 oseb, od teh 84 pravnih oseb. 
 
Naslednje najpogostejše kaznivo dejanje so poneverbe po 245. členu KZ in poneverbe v službi po 263. 
členu KZ oziroma poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja po 209. členu KZ-1, kot je 
opredeljeno to kaznivo dejanje v KZ-1. Na državna tožilstva smo prejeli za kaznivo dejanje poneverbe 
po 245. členu KZ ovadbe zoper 4 osebe, skupaj z ovadbami iz prejšnjih obdobij pa so tožilstva 
obravnavala 23 oseb, od tega eno pravno, za kaznivo dejanje poneverbe v službi po 263. členu KZ ni 
bilo prejetih ovadb, bila pa je obravnavana ena oseba, za katero je bila ovadba podana v prejšnjem 
obdobju poročanja, za kaznivo dejanje poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja po 
209. členu KZ-1 pa je bilo prejetih ovadb zoper 287 oseb, od teh za 11 pravnih oseb. Skupaj s 
prenesenimi zadevami iz prejšnjih let pa so državni tožilci v preteklem letu v zvezi s poneverjanjem 
obravnavali ovadbe zoper 494 oseb. 
 
Tudi v letu 2012 se je povečalo število obravnavanih oseb zaradi kaznivega dejanja nevestnega dela v 
službi po 258. členu KZ-1 (262. člen KZ). V letu 2011 je bilo obravnavnih novih ovadb zoper 192 oseb, 
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skupaj pa v obravnavanju 272 oseb. V obdobju poročanja pa je bilo ovadenih 208 oseb, tožilci pa so 
imeli v delu ovadbe zoper 323 oseb. 
 
Med preostalimi kaznivimi dejanji s tega področja je potrebno omeniti še kaznivo dejanje preslepitve 
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti po 230. členu KZ-1 (235. člen KZ). Za ta kazniva dejanja smo 
prejeli ovadbe zoper 30 oseb, od teh pet pravnih oseb, skupaj z ovadbami iz prejšnjih obdobij pa so 
obravnavali 54 oseb, od teh devet pravnih oseb.  

8.12 Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic  

Med najpogosteje obravnavanimi kaznivimi dejanji zlorab v javnem in zasebnem sektorju je bilo tudi v 
letu 2012 kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu KZ-1 (261. členu 
KZ). V zvezi s kaznivim dejanjem zlorabe uradnega položaja ali pravic po 257. členu KZ-1 (261. člen 
KZ) so državna tožilstva prejela ovadbe zoper 459 oseb, od teh zoper dve pravni osebi, skupaj z 
ovadbami iz prejšnjih let pa so državni tožilci obravnavali ovadbe zoper 753 oseb, od teh pet pravnih 
oseb.  
 
Tožilci so torej skupaj s prenesenimi ovadbami iz prejšnjih let obravnavali ovadbe zoper 753 oseb, pri 
tem pa zavrgli ovadbe zoper 298 oseb. Tako tudi za leto 2012 ugotavljamo relativno visok delež 
zavrženih ovadb. Razlog je v številu neutemeljenih ovadb, ki jih vlagajo osebe, ki so nezadovoljne z 
odločitvijo organov v različnih uradnih postopkih ter vložijo ovadbo zoper uradno osebo - tisto, ki je 
postopek vodila ali v njem sodelovala na drug način. Tako so pogosto ovadeni tudi sodniki ali tožilci. 
Stanke, nezadovoljne z odločitvami, se poslužujejo kazenskih ovadb kljub temu, da imajo na voljo 
ustrezna pravna sredstva. Med ostalimi uradnimi osebami, ki so pogosto ovadeni so: župani, uradniki 
občinskih uprav in funkcionarji in uradniki na ministrstvih, upravnih enotah in policisti. Značilnost 
večine takih ovadb je, da ovaditelji očitajo obdolženemu, da je pri izdaji odločbe (sodbe, sklepa, itd.) v 
konkretni zadevi namenoma kršil določbe zakonov in tako zainteresiranemu onemogočil uveljavljati 
svojo pravico. Očitajo pa se tudi osebne ali poklicne povezave s tistimi, ki naj bi po mnenju ovaditeljev 
na njihovo škodo, s protipravnim ravnanjem uradne osebe pridobili kakšno korist. Nekateri ovaditelji 
so pri tem tudi izjemno nekritični in v nekaterih primerih žaljivi. Na enem izmed tožilstev je več let 
zapored vlagal ovadbe ovaditelj, za katerega je bil že v letu 2011 uveden nepravdni postopek za delni 
odvzem poslovne sposobnosti. Sodni izvedenec je ugotovil, da gre pri njem za motnjo, ki se kaže v 
neskončnem vlaganju ovadb. Število tovrstnih kazenskih ovadb se je na tem tožilstvu v letu 2012 
zmanjšalo kar za 76 oseb. Ovaditelj pa je ovadil izvedenca, ki je podal mnenje v nepravdnem 
postopku za odvzem poslovne sposobnosti.  
 
Osebne značilnosti storilcev kaznivih dejanj so v skladu z naravo kaznivega dejanja zlorabe uradnega 
položaja ali uradnih pravic, ki inkriminira določena ravnanja uradnih oseb pri izvrševanju uradnih 
dolžnosti. Ovadene osebe so praviloma univerzitetno ali višješolsko izobražene ter so srednjih let. 
Večinoma gre za moške storilce, medtem ko je odstotek žensk manjši. 
 
Tovrstne ovadbe državni tožilci pogosto dopolnjujejo ali zahtevajo posamezna preiskovalna dejanja. 
Državni tožilci so v letu 2012 vložili zoper 17 oseb obtožne predloge, zoper 22 oseb so zahtevali 
uvedbo preiskave, po zaključenih preiskavah pa so vložili obtožnice zoper 14 oseb. Sodišča so izdala 
sodbe zoper 24 oseb, od tega zoper 16 oseb obsodilno, zoper šest oseb oprostilne in zoper dve osebi 
zavrnilne.  
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V letu 2012 smo na tem področju obravnavali kar nekaj primerov, s katerimi lahko ilustriramo 
značilnosti tovrstnih kaznivih dejanj. 
 
Vodja referata na občini je podpisala odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja, čeprav je vedela, da 
projektna dokumentacija ni v skladu z prostorskimi akti občine. Na tak način je investitorju omogočila, 
da je gradil na območju, kjer sicer taka gradnja ni mogoča. Sodišče je v obsodilni sodbi obdolženki 
izreklo denarno kazen.  
 
Župan občine je bil obsojen, ker je oškodoval občino, saj je ob dogovarjanju in pripravi investicije 
poskrbel, da del denarja v zvezi s to investicijo ni bil nakazan na občino, ampak si ga je sam prilastil. 
Sodišče mu je izreklo zaporno kazen.  
 
Stečajni upravitelj je bil obsojen na tri leta in šest mesecev zapora zaradi storitve kaznivega dejanja 
zlorabe uradnega položaja ali pravic po četrtem v zvezi s tretjim odstavkom 261. člena KZ, ker je iz 
stečajnih mas družbe TAM, d.d., in njenih hčerinskih družb posojal družbi POMPE, d.o.o. denar v 
skupni vrednosti 9.740.444 evrov, pri čemer družba POMPE, d.o.o. družbam TAM ni vrnila 
2.492.906,02 evrov glavnice. Za »opravičilo« nakazila nevrnjenega dela posojila je stečajni upravitelj 
družbi POMPE, d.o.o., v imenu svoje družbe MITREJ, d.o.o., katero je v obravnavanem času podaril 
svojima hčerkama, izstavljal fiktivne račune za storitve, ki jih družba MITREJ, d.o.o., ni opravila. Na 
navedeni podlagi je družba MITREJ, d.o.o., prejela 583.282,94 evrov. Direktorici družbe MITREJ, 
d.o.o., hčerki obravnavanega stečajnega upravitelja, ki je izdajala fiktivne račune za svetovanje, je bila 
zaradi pomoči h kaznivemu dejanju po 261. členu KZ izrečena pogojna obsodba z določeno kaznijo 
enega leta zapora in s preizkusno dobo treh let, direktor družbe POMPE, d.o.o., pa je bil oproščen, da 
je stečajnega upravitelja naklepoma napeljal k storitvi opisanega kaznivega dejanja. Obsojeni stečajni 
upravitelj mora oškodovanim družbam TAMA povrniti 2.492.906,02 evrov povzročene škode, družbi 
MITREJ, d.o.o., pa je bila odvzeta pridobljena premoženjska korist v višini 583.282,94 evrov. Višje 
sodišče je pritožbi obeh obsojencev zavrnilo, kakor tudi pritožbo državnega tožilca zoper oprostilno 
sodbo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. 
 
Župan občine je v nasprotju s Pravilnikom o postopku za izvrševanje proračuna RS, mimo internega 
razpisa za financiranje programa za vzdrževanje nepremičnin in opreme za javne športne objekte, iz 
proračuna občine in sicer iz sredstev namenjenih za financiranje programa za vzdrževanje nepremičnin 
in opreme za javne športne objekte odredil izplačilo samostojnemu podjetniku za storjena dela za 
obnovo odbojkarskega igrišča v višini 4.169,88 evrov, z navedenim dejanjem pa oškodoval proračun 
občine v višini 4.169,88 evrov. V zvezi z navedenim je bila zoper ovadeno osebo v dobi poročanja 
vložena obtožba zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 3. odstavku 
257. člena Kazenskega zakonika (KZ-1). 
 
Carinik je bil obtožen za kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu 
KZ-1, ker je med opravljanjem svojega dela na izstopni kontroli na mejnem prehodu Gruškovje potrdil 
izstop blaga večje vrednosti, ne da bi vozilo z blagom dejansko izstopilo iz EU. Na ta način je 
omogočil, da je blago ostalo v EU ter istočasno omogočil sprostitev navedenega blaga v prost promet 
na carinskem območju EU. Zaradi njegovega ravnanja niso bile plačane uvozne dajatve v skupnem 
znesku 30.000 evrov, za kolikor je drugemu pridobil protipravne premoženjske koristi.  
 
Dve javni uslužbenki sta bili obravnavani zaradi zlorabe uradnega položaja, ki sta ga storili kot 
uslužbenki, zaposleni v zavodu za usposabljanje, delo in varstvo. Storilki od katerih je bila ena vodja 
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prehrane, druga pa vodja finančno računovodske službe, sta v imenu in za račun zavoda večkrat 
neupravičeno naročili in prevzeli različne prehrambene izdelke, ki pa niso bili kasneje predani v kuhinjo 
za namen postrežbe varovancev, temveč sta si jih zadržali za sebe, s tem pa zavodu povzročil za 
11.000 evrov škode. Sodišče je kazensko preiskavo že opravilo.  
 
Zoper direktorja javnega podjetja je bila vložena zahteva za preiskavo zaradi kaznivega dejanja 
zlorabe uradnega položaja po 4. v zvezi s 3. odstavkom 261. člena KZ, ker je v mesecu avgustu 2008 
z gospodarsko družbo sklenil Dodatek k pogodbi o stavbni pravici, s katerim je gospodarski družbi 
dovolil, da je na leasing hišo prenesla stavbno pravico tudi za urejeno ploščad za zeleno tržnico, 
čeprav je bila le-ta v lasti mestne občine, za prenos te nepremičnine pa ni imel sklepa mestnega 
sveta. Gospodarski družbi je s tem pridobil protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 1.537.000 
evrov.  
 
Zoper dva obdolžena, zoper prvega zaradi storitve kaznivih dejanj po 3. odstavku 261. člena KZ in 
drugega zaradi storitve kaznivih dejanj po 3. odstavku 261. člena KZ v zvezi s 26. členom KZ, je bila 
18. 12. 2012 vložena obtožnica, ker naj bi zaradi pridobitve premoženjske koristi finski družbi Patria, 
neupravičeno izročala podatke iz Ministrstva za obrambo RS. 

8.13 Zloraba položaja ali pravic 

Državna tožilstva so v letu 2012 za kazniva dejanja zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ in 
kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 prejela 
ovadbe zoper 311 fizičnih in 44 pravnih oseb, torej skupaj 355 oseb. Obravnavala pa so, vključno z 
ovadbami iz prejšnjega obdobja, 835 oseb.  
 
Gre za kaznivi dejanji opredeljeni v različnih zakonih ( KZ in KZ-1), vendar pravzaprav za enaki kaznivi 
dejanji s tem, da je krog storilcev kaznivih dejanj po 240. členu KZ-1 nekoliko ožji. V praksi se je 
pokazalo, da je ta zožitev kroga možnih storilcev neutemeljena. Zato je v prišlo v tem delu kazenske 
zakonodaje do spremembe. Določba člena 240 KZ-1 je z novelo KZ-1B, ki je začela veljati 15. 5. 2012, 
preoblikovana. Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po obsegu 
kaznivosti ostaja v veljavnih mejah, razen glede nabora možnih storilcev. Ta je bil po KZ-1 omejen le 
na storilce z vodstvenimi in nadzorstvenimi pooblastili, nova določba pa razširja krog storilcev na vse, 
ki opravljajo gospodarsko dejavnost, kot je veljalo tudi po KZ. Sicer glede namena, izvršitvenih oblik in 
predmetov »napada« oz. varovanih dobrin zakon ostaja v dosedanjem okviru, le da je besedilo 
zakona, glede izvršitvenih oblik, nekoliko jasnejše. 
  
Pri obravnavanju teh kaznivih dejanj je izkazana večja aktivnost tožilcev glede dopolnjevanja ovadb in 
pridobivanju podatkov z opravljanjem posameznih preiskovalnih dejanj. Pregled podatkov o rešitvah 
pa pokaže, da so državni tožilci ovadbe zoper 223 oseb zavrgli, zoper 11 oseb so bili vloženi obtožni 
predlogi, zoper šest oseb neposredna obtožba, zoper 36 oseb je bila vložena obtožnica po opravljeni 
sodni preiskavi, zoper 100 oseb pa je bila zahtevana preiskava. Po zaključenih preiskavah je bil 
postopek zoper 20 oseb ustavljen. Sodišča so izrekla 51 sodb, od tega 34 obsodilnih, devet oprostilnih 
in osem zavrnilnih sodb. 
 
Tudi v letu 2012 se struktura storilcev tovrstnih kaznivih dejanj ni bistveno spremenila. Gre za osebe, 
ki imajo srednješolsko, pogosto pa višješolsko, univerzitetno in v nekaterih primerih celo podiplomsko 
izobrazbo. Starost storilcev se v večini primerov giblje med štiridesetim in petinpetdesetim letom. 
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Ovadene so osebe z vodstvenimi in nadzornimi funkcijami v posameznih gospodarskih družbah. 
Premoženjske koristi se gibljejo v zelo širokem razponu, in sicer od nekaj tisoč evrov do milijona in več 
evrov. 
 
Pri tem kaznivem dejanju gre zelo pogosto za zahtevno problematiko tako glede dejanskega stanja kot 
tudi pravnih vprašanj. V takih primerih je zelo pomembno sodelovanje med organi odkrivanja in 
pregona že v zgodnji fazi predkazenskega postopka. Kazenska procesna zakonodaja to omogoča in 
prav v letu 2012 je prišlo do intenzivnejše uporabe te možnosti z ustanavljanjem specializiranih 
preiskovalnih skupin. Specializirano preiskovalno skupino vodi državni tožilec, ki usmerja delovanje 
policije, v njej pa sodelujejo lahko tudi drugi organi, kot npr.: Carinska uprava RS (v nadaljevanju: 
CURS), Davčna uprava RS (v nadaljevanju: DURS), itd. Pri tovrstnih kaznivih dejanjih gre za tipične 
načine izvrševanja kot npr.: poslovanje slamnatih podjetij, fiktivni posli in finančni tokovi, ki ne 
temeljijo na opravljeni storitvi ali prometu blaga, ki jih izvršujejo storilci, ki imajo dobra znanja s 
področij ekonomije in prava ter vodenja in nadzorovanja poslovnih procesov, imajo pa tudi ekonomsko 
moč, dejanja pa so pogosto povezana s tujino. Zahtevnost tovrstnih zadev pa se izkazuje tudi v 
postopkih pred sodišči, ki pa po oceni tožilcev, vsaj v nekaterih primerih, trajajo predolgo.  
 
Zahtevnost obravnavanih zadev pa kažejo spodaj navedeni primeri. 
 
Tožilec je obravnaval predsednika in dva člana uprave delniške družbe, ki so v letu 2008 z zlorabo 
položaja in pooblastil povzročili za najmanj 13,9 milijonov evrov škode. Obdolženci so člane 
nadzornega sveta družbe zavedli o ugotovljeni pošteni tržni vrednosti druge družbe v tujini, katere 10 
% delež je delniška družba kupila po nerealno visoki ceni, s tem pa je prodajalec pridobil veliko 
premoženjsko korist. Zoper njih je bila vložena zahteva za preiskavo, preiskava pa še ni bila uvedena.  
 
Tožilec je vložil zahtevo za preiskavo zoper direktorja sorazmerno velike in uveljavljene družbe, ki je 
leta 2010 končala v stečajnem postopku. Direktorju se očita, da je v času od leta 2007 dalje storil med 
drugim tudi sedem kaznivih dejanj po 244. členu KZ oz. 240. členu KZ-1 in tako družbo izčrpaval, kar 
je v končni fazi pripeljalo do tega, da je družba pristala v stečaju. Škoda je ocenjena na približno 
8.000.000 evrov. 
 
V letu 2012 je bila uvedena preiskava zoper tri člane uprave trgovske družbe zaradi kaznivega dejanja 
zlorabe položaja ali pravic po 2. v zvezi s 1. odstavkom 244. člena KZ, zoper četrto osebo pa zaradi 
kaznivega dejanja pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali pravic po 2. v zvezi s 1. 
odstavkom 244. člena KZ, ker je dal na razpolago sredstvo, s katerim so lahko prvi trije storili očitano 
kaznivo dejanje. Uvedena je preiskava zoper podpredsednika uprave, zadolženemu za mednarodno 
sodelovanje, predsednika uprave in člana uprave trgovske družbe s očitkom, da je podpredsednik 
uprave, zadolžen za mednarodno sodelovanje 23. 6. 2005 po pooblastilu predsednika uprave družbe, 
sklenil z družbo s Cipra, s sedežem v Nikoziji pogodbo, s katero se je ciprska družba zavezala, da bo 
za 100.000 evrov nagrade opravila vsa pripravljalna dela za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
prodajni center v Nišu v Srbiji, po tem pa, v nasprotju s sklenjeno pogodbo ter v nasprotju z navodili 
družbe o postopku likvidacije splošnih stroškov poslovanja – eksterni dobavitelji, ki so mu nalagali, da 
mora pri uporabi in rabi sredstev družbe ravnati skladno s skrbnostjo dobrega gospodarja oziroma 
gospodarstvenika, neupravičeno, vendar skladno s pooblastilom uprave družbe, odobril plačilo treh 
računov ciprske družbe v višini 20.000 evrov, 30.000 evrov in 50.000 evrov, tedaj skupno 100.000 
evrov, ki so bili do 4. 11. 2005 ciprski družbi v celoti poravnani, navedeno pa je storil, čeprav je vedel, 
da ciprska družba prevzetih obveznosti ne bo in jih tudi ni opravila in tudi ni pridobila dogovorjenega 



64 

gradbenega dovoljenja za izgradnjo prodajnega centra v Nišu, saj je šlo za fiktivni posel, očitano 
dejanje pa je storil z namenom, da v škodo naše trgovske družbe ciprski družbi pridobi za 100.000 
evrov protipravne premoženjske koristi. Predsedniku uprave in drugemu članu uprave sklep o uvedbi 
preiskave očita, da sta, obveščena o sklenitvi posla s ciprsko družbo in vedoč, da gre za fiktivni posel 
ter da pogodbeno dogovorjeno gradbeno dovoljenje za prodajni center v Nišu ni bilo pridobljeno ter 
da je plačilo izstavljenih računov v skupnem znesku neupravičeno, soglašala s plačilom izstavljenih 
treh računov in odobrila njihovo likvidacijo ter tako ravnala v nasprotju s skrbnostjo vestnega in 
poštenega gospodarstvenika, torej v nasprotju s 258. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-
1), 30. členom Statuta delniške družbe in v nasprotju z njunima pogodbama o zaposlitvi z dne 18. 2. 
2003, s svojim soglašanjem z likvidacijo izstavljenih računov pa sta odločilno prispevala, da je bila 
trgovska družba oškodovana za izplačanih 100.000 evrov ter ciprska družba kot prejemnik teh 
sredstev za navedeni znesek obogatena. Četrta oseba kot direktor ciprske družbe, pa je obdolžena, da 
je pomagala pri izvršitvi zgoraj opisanega kaznivega dejanja, ker je s sklenitvijo fiktivne pogodbe in z 
izstavitvijo treh računov v skupnem znesku 100.000 evrov omogočila, da je Mercator, d.d. iz svojih 
sredstev izplačal 100.000 evrov, čeprav za protidajatev ni dobil nobene storitve. Istočasno pa se je 
ciprska družba okoristila za 100.000 evrov. 
 
Okrožno sodišče je pet oseb obsodilo zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po 2. v zvezi 
s 1. odstavkom 244. člena KZ v zvezi s členom 25 KZ, in sicer eno osebo na štiri leta in osem mesecev 
zapora, na stransko denarno kazen 16.600 evrov ter na odvzem protipravno pridobljene premoženjske 
koristi v znesku 77.609,61 evrov; drugo osebo na štiri leta zapora, na stransko denarno kazen 14.400 
evrov ter na odvzem koristi pridobljene s kaznivim dejanjem v znesku 19.402,40 evrov; tretjo osebo 
na zaporno kazen petih let zapora, na stransko denarno kazen 17.800 evrov ter na odvzem koristi, 
pridobljene s kaznivim dejanjem v znesku 165.994,32 evrov; četrto osebo na dve leti in dva meseca 
zapora, na stransko denarno kazen 8.200 evrov, na odvzem koristi pridobljene s kaznivim dejanjem v 
znesku 20.304,08 evrov in peto osebo na eno leto zapora, na stransko denarno kazen 5.700 evrov in 
na odvzem koristi pridobljene s kaznivim dejanjem v znesku 4.246,99 evrov. Obsojeni so bili spoznani 
za krive, da so se v času od 7. 1. 1999 do 24. 4. 2002, eni zaposleni na Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje RS (v nadaljevanju: ZPIZ), drugi pa v podjetju Mavrica, d.d. iz Ljubljane 
dogovorili, da bodo na podlagi fiktivnih računov za dobavo toaletnega papirja, ki naj bi ga Mavrica, 
d.d. dobavljala ZPIZ, le-tega oškodovali, kar so tudi storili, saj enormnih količin WC papirja, za 
katerega je Mavrica, d.d. izstavljala račune, ZPIZ ni nikdar prejel niti potreboval, račune za domnevno 
dobavljeni toaletni papir pa Mavrici d.d. poravnaval, kjer so ga obtoženci s finančnimi malverzacijami 
pridobili s TRR Mavrice d.d. ter denar porabili za osebne namene. Na podlagi fiktivnih računov je ZPIZ 
Mavrici, d.d. kot dobavitelju sukcesivno nakazal 447.073,45 evrov, obtožene osebe zaposlene v 
Mavrici, d.d. pa so z uporabo nezakonitega blagajniškega poslovanja izvajale nezakonito črpanje 
denarnih sredstev z računa Mavrice, d.d. Obtoženi so se zoper obsodilno sodbo pritožili. Višje sodišče 
o pritožbah še ni odločilo. 
 
Zahtevana je bila preiskava zoper direktorja zdravstvenega doma, ki naj bi storil kaznivo dejanje tako, 
da je z nekaterimi zaposlenimi sklenil podjemno pogodbo za delo, katerih pa ni bilo dovoljeno sklepati 
z lastnimi zaposlenimi, saj so zaposleni po teh pogodbah opravljali delo, ki ga tudi sicer opravljajo po 
pogodbi o zaposlitvi. Tako jim je bilo izplačevano plačilo za delo po sklenjenih pogodbah, na tej 
podlagi pa se je plačevalo plačilo zaposlenim, za obračun katerih bi morali delavci predložiti poročila, 
vendar pa je bilo izplačilo opravljeno brez teh obračunov, tako pa je bilo posameznikom neupravičeno 
izplačano skupno 153.111,99 evrov. Na podlagi omenjenih izplačil je bilo plačano tudi 9.186,72 evrov 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 38.278 evrov kot posebni davek na določene 
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prejemke in 2.5017,66 evrov prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Obdolženi je zdravstvenemu 
domu povzročil premoženjsko škodo v skupnem znesku 203.094,37 evrov. Ista ovadena oseba pa je 
delavcem izplačala tudi skupno 6.492 opravljenih nadur v skupnem znesku 90.224,25 evrov, pri čemer 
nadurno delo ni bilo vnaprej odrejeno, prav tako ni bilo evidentirano v ustreznih evidencah, ki bi za ta 
namen morale biti vodene skladno z določbo Zakona o evidencah na področju dela in socialne 
varnosti, tako pa zdravstvenemu domu povzročila premoženjsko škodo v skupnem znesku 90.224,25 
evrov. Ista ovadena oseba pa je prav tako z izplačili za izmensko delo ter izplačilom položajnega 
dodatka svojemu namestniku ter izplačilu dodatka za delo preko polnega delovnega časa za svojo 
pomočnico, glede na to da namestnik in pomočnica do navedenega nista bila upravičena, 
zdravstvenemu domu povzročila premoženjsko škodo v skupnem znesku 14.868,81 evrov. Z vsem 
navedenim pa je ovadena oseba s kaznivim dejanjem zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski 
dejavnosti po 2. v zvezi s 1. odstavkom 240. člena KZ-1 povzročila zdravstvenemu domu 
premoženjsko škodo v skupnem znesku 308.186,81 evrov. 
 
V gospodarsko kazenski zadevi, kjer sta ovadena bivši predsednik uprave družbe igralniške družbe in 
direktor njene hčerinske družbe, je bila vložena zahteva za preiskavo. Ovadena naj bi kaznivo dejanje 
storila v zvezi z nakupom nepremičnin v Srbiji za potrebe izgradnje zabaviščnega centra, pri čemer so 
bile te močno preplačane in so še danes, to je več kot šest let po nakupu opredeljene kot kmetijska 
zemljišča in zato gradnja na njih ni mogoča. Od treh ovadenih oseb, je bila zahteva za preiskavo 
vložena le zoper eno od njih. Znesek protipravne premoženjske koristi, pridobljen z opisanim kaznivim 
dejanjem, presega 1.400.000 evrov. 
 
Zahteva za preiskavo je bila vložena zoper storilca kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri 
opravljanju gospodarske dejavnosti po členu 240/I KZ-1, ki ga je storil s tem, da je kot poslovodja 
trgovske družbe izdajal fiktivne račune o prodaji artiklov, gotovino pa si je sam protipravno prilaščal in 
tako družbo oškodoval za 4.000 evrov. 
 
Obravnavana sta bila dva sklopa kaznivih dejanj zlorabe položaja, izvršenih na škodo dveh 
gospodarskih družb. Pri obeh sklopih so obdolženi takratni direktorji navedenih družb, pri čemer kot 
napeljevalec v enem primeru nastopa predsednik nadzornega sveta obvladujoče družbe, v preostalem 
delu pa ta ista oseba nastopa kot pomagač. Modus izvršitve kaznivih dejanj v obeh primerih je v 
glavnem isti, in sicer gre za navidezna poslovna sodelovanja (nikoli izvršene storitve svetovanja), pri 
čemer so bili v enem primeru uporabljeni tudi tuji državljani in tuje podjetje. V okviru preiskave so bili 
pridobljeni podatki iz Švice, ki dodatno izkazujejo pranje denarja velike vrednosti s strani dveh 
obdolženih. Po izvedeni preiskavi je bila vložena obtožnica (na novo tudi zaradi pranja denarja), zoper 
katero so vloženi ugovori, podaljšano pa je bilo tudi začasno zavarovanje na premoženju enega izmed 
obdolženih. 
 
V letu poročanja je bila zoper dve fizični in eno pravno osebo, družbo Etaline d.o.o., vložena in 
pravnomočna obtožnica, in sicer zoper prvo obdolženega zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja po 
2. in 1. odstavku 244. člena KZ, zoper drugo obdolženega pa zaradi pomoči h kaznivemu dejanju 
zlorabe položaja po 2. in 1. odstavku 244. člena KZ in družbo Etaline d.o.o., zaradi pomoči h 
kaznivemu dejanju zlorabe položaja po 2. in 1. odstavku 244. člena KZ v zvezi s 27. členom KZ in 
ZOPOKD. Prvo obdolženi je kot direktor Stanovanjskega sklada RS za sklad kupil določena zemljišča v 
Vižmarjih tako, da jih je najprej kupila družba Etaline d.o.o., nato pa je od družbe Etaline d.o.o. vsa 
zemljišča odkupil Stanovanjski sklad RS po višji ceni, pri tem pa je prvo obdolženi vedel, da investicija 
glede na dejavnost Sklada ni upravičena, saj zaradi nad tržne cene zemljišča in komunalne 



66 

neopremljenosti zemljišča ni bila omogočena srednjeročna gradnja stanovanj v skladu s strategijo 
sklada, kupcem ponuditi stanovanja po ceni 1.300 evrov za kvadratni meter stanovanja. S takšnim 
ravnanjem je družbi Etaline d.o.o. pridobil premoženjsko korist v skupnem znesku 2.121.935,64 evrov. 
Izvršitev opisanega kaznivega dejanja je prvo obdolženemu pomagal izvršiti drugo obdolženi, kot 
direktor družbe Etaline d.o.o. Predobravnavni narok je potekal v mesecu decembru 2012.  
 
V tem primeru gre za tri sklope kaznivih dejanj zlorabe položaja, izvršenih na škodo družbe SCT d.d. 
ter eno kaznivo dejanje preprečevanja dokazovanja. Pri vseh sklopih so obdolženi predsednik uprave 
navedene družbe, dva izvršna direktorja navedene družbe ter vodja gradbišča, pri čemer kot 
pomočnika nastopata osebi, katere korist je pridobilo njuno podjetje. Modus izvršitve kaznivih dejanj v 
treh primerih zlorabe položaja je v bistvu isti, in sicer gre za navidezna poslovna sodelovanja (nikoli 
izvršene storitve svetovanja); v primeru preprečevanja dokazovanja pa gre dejansko za oviranje 
delovanja policije in posledično pravosodnih organov v zvezi z dokazovanjem očitanih kaznivih dejanj. 
Po izvedeni preiskavi je bila vložena obtožnica, ki je že pravnomočna, podaljšano pa je bilo tudi 
začasno zavarovanje na premoženju enega izmed obdolženih. Izveden je bil predobravnavni narok, pri 
čemer je obramba poskušala kot nezakonite izločiti določene dokaze, kar pa je sodišče zavrnilo. Zoper 
sklep o zavrnitvi izločitev dokazov so bile vložene pritožbe, zadeva je v odločanju na višjem sodišču. 
 
Obdolženi je kot direktor družbe JC-NTU d.o.o. brez privolitve skupščine ali prokurista sklenil večje 
število poroštvenih izjav, poroštvenih pogodb in kreditnih pogodb, s katerimi se je družba JC-NTU 
d.o.o. zavezala kot solidarni porok, da bo izpolnila vsako veljavno zapadlo obveznost družb 
kreditojemalk. Ker družbe kreditojemalke svojih obveznosti iz naslova kreditnih pogodb niso izpolnile, 
so poslovne banke od družbe JC-NTU d.o.o. terjale plačilo zapadlih obveznosti. S svojim ravnanjem je 
obdolženi družbam kreditojemalkam pridobil premoženjsko korist v skupni višini 7.500.000 evrov. 
Obdolženi pa je nekaterim družbam pridobil tudi nepremoženjsko korist, saj jim brez danega poroštva 
kredit ne bi bil odobren. Opisanih poroštev, kot bilančnih obveznosti ni posredoval pooblaščeni osebi 
ter brez teh podatkov podpisal poslovna poročila in bilance stanja za več let. Nadalje je v isti vlogi in 
brez privolitve skupščine ali prokurista, tretji družbi s sklenitvijo pogodbe o ustanovitvi stavbne in 
služnostne pravice na zemljišču last družbe JC-NTU d.o.o. omogočil, da zemljišče neodplačno 
uporablja in uživa 99 let, zaradi česar je tretja družba na tem zemljišču že zgradila proizvodno halo, v 
kateri opravlja svojo dejavnost. Sodišče je obdolženemu zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja po 2. 
in 1. odstavku 244. člena KZ, zlorabe položaja po 3. in 1. odstavku 244. člena KZ in sedmih kaznivih 
dejanj ponareditve poslovnih listin po 1. odstavku 240. člena KZ izreklo enotno kazen šest let zapora, 
20.000 evrov denarne kazni, naložilo plačilo protipravne premoženjske koristi v višini 5.500.000 evrov, 
v preostalem delu v višini 2.000.000 evrov pa prisodilo premoženjsko pravni zahtevek oškodovani 
gospodarski družbi.  
  
V naslednji zadevi je bila po opravljeni preiskavi vložena obtožba zoper dva obdolženca, zoper prvega 
zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po II. in I. odstavku 
240. člena KZ-1, zoper drugega pa zaradi napeljevanja h kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali 
zaupanja pri gospodarski dejavnosti po II. in I. odstavku 240. člena KZ-1 v zvezi s I. odstavkom 37. 
člena KZ-1. Očitek prvemu obdolženemu je, da je kot stečajni upravitelj v okviru prodaje terjatev 
stečajnega dolžnika hranilno kreditne gospodarske družbe v stečaju, do 327 fizičnih oseb, najprej 
predlagal prodajo teh terjatev, čeprav za to ni bilo nobenega upravičenega razloga, nato pa po tem, 
ko se je na oglas za prodajo terjatev javil drugemu obdolženemu, predlagal prodajo teh terjatev 
njemu za kupnino le 16,7 % nominalne vrednosti teh terjatev, čeprav so bile terjatve pretežno 
izterljive. Predobravnavni narok je bil opravljen oktobra 2012. 



67 

 
Zoper štiri osebe in delniško družbo je pravnomočno uvedena preiskava zaradi kaznivega dejanja 
zlorabe položaja po 2. in 1. odstavku 244. člena KZ, pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe položaja po 
2. in 1. odstavku 244. člena KZ, kaznivega dejanja pranja denarja po 3. odstavku 252. člena KZ in 
pomoči kaznivega dejanja pranja denarja po 3. odstavku 252. člena. Kazniva dejanja so bila storjena v 
letih 2004 do 2006. Storila sta jih dva obdolženca in sicer prvi kot predsednik uprave zdravstvene 
zavarovalnice in drugi kot član uprave ter dva obdolženca prvi kot predsednik uprave delniške družbe 
in drugi kot član uprave delniške družbe ter delniška družba. Obdolženci so se dogovoril o načinu in 
obsegu postopno izvršenih preplačil več kot desetih medsebojno sklenjenih pogodb za dobavo blaga in 
storitve, na škodo zdravstvene zavarovalnice delniški družbi ter nato o nakazilih teh preplačil prek 
povezanih družb delniške družbe na družbo z omejeno odgovornostjo v Zagrebu. Prva dva obdolženca 
sta izrabila svoj položaj predsednika in člana uprave zdravstvene zavarovalnice tako, da sta v okviru 
izvajanja poplačil iz naslova pogodbeno prevzetih obveznosti po citiranih pogodbah v skupni višini 
3.493.455 evrov, z namenom pridobiti protipravno korist družbi z omejeno odgovornostjo v Zagrebu 
oziroma prvoobdolženemu ter oškodovanjem zavarovalnice, zavestno odobrila preplačilo dejanske 
vrednosti s strani delniške družbe dobavljene opreme in storitev, najmanj v višini 509.102 evrov. 
Nezakonita preplačila so se nato preko delniške družbe in z njo povezanih družb prelila na računa 
družbe z omejeno odgovornostjo v Zagrebu, katere izključni lastnik je prvoobdolženi ter sta s tem za 
to družbo oziroma prvo obdolženega pridobila na škodo zavarovalnice protipravno premoženjsko korist 
v višini najmanj 509.102 evrov, kar je velika premoženjska škoda oziroma korist. Drugo in tretje 
obdolženi pa sta jima pri izvršitvi opisanega kaznivega dejanja naklepoma pomagala. Prvo obdolženi je 
denar - gotovino, skupno 427.119 evrov, za katerega je vedel, da je bil pridobljen z opisanim kaznivim 
dejanjem dvignil z računov te družbe in z denarjem kot direktor družbe v Zagrebu, glede na določila 1. 
čl. Zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1) ter 2. in 3. čl. Zakon o preprečevanju pranja 
denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT), opravil pranje z ravnanji, s katerim se prikriva izvor 
denarja, saj je kupil nepremičnine na otoku Korčuli na Hrvaškem, v skupni vrednosti 427.119 evrov. V 
tej zadevi je bil odrejen je tudi ukrep začasnega zavarovanja po 502.čl. ZKP. 
 
V spodaj opisani zadevi je bila vložena obtožba zoper štiri fizične osebe in eno pravno osebo, zaradi 
nadaljevanih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic po 2. in 1. odstavku 244. člena KZ v zvezi s 25. 
členom KZ in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 2. in 1. odstavku 240. člena 
KZ-1 v zvezi z 2. odstavkom 20. člena in 1. odstavkom 54. člena KZ-1, storjenih v sostorilstvu. 
Obdolženi trije obdolženci so z medsebojnim sodelovanjem in s sodelovanjem s osebo, ki je pokojna, 
predsednikom uprave delniške družbe, prva dva kot člana uprave te družbe, tretji pa kot direktor 
direkcije za finance v tej družbi, z namenom, da bi uprava te gospodarske družbe na škodo slednje 
izvedla njen menedžerski prevzem tako, da bi družba druga gospodarska družba z omejeno 
odgovornostjo v breme in na račun delniške družbe, s sklepanjem posojilnih pogodb tako neposredno 
s to družbo kot z drugimi družbami s prevzetimi poroštvi delniške družbe za izpolnitev njenih 
obveznosti, ter s podcenjenim odkupom delnic, katere lastnik je bila delniška družba, pridobivala 
sredstva za izvedbo menedžerskega odkupa delnic delniške družbe. Pri teh dejanjih je sodeloval 
direktor družbe z omejeno odgovornostjo, ki je z različnimi družbami na škodo delniške družbe 
sklepala posojilne pogodbe, ki jih družba z omejeno odgovornostjo kot posojilojemalec ni bila 
sposobna vrniti, prejeti zneski pa so bili namenjeni izvedbi menedžerskega odkupa delnic delniške 
družbe. Obdolženci so s svojim protipravnim ravnanjem na škodo delniške družbe družbi z omejeno 
odgovornostjo pridobili protipravno premoženjsko korist v skupni višini 7.015.421,76 evrov. Zadeva je 
v fazi pred izvedbo predobravnavnega naroka. 
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V navedeni zadevi je bila septembra 2012 vložena zahteva za preiskavo zoper tri osebe zaradi kaznivih 
dejanj zlorabe položaja ali pravic po 1. in 2. odstavku 244. člena KZ v zvezi s 25. členom KZ, od tega 
zoper eno odgovorno osebo družbe, ki se ukvarja z leasingom, katerim se očita, da so v postopku 
pridobitve finančnega leasinga za nakup tiskarskega stroja predložili oz. sprejeli prirejeno 
dokumentacijo navideznega posrednika pri nakupu stroja, z namenom t.i. zidanja cene, s čimer so 
dosegli preplačilo nabavljenega stroja v višini 1.400.000 evrov ter pridobili protipravno premoženjsko 
korist v enaki višini.  
 
Državni tožilec je vložil zahtevo za preiskavo zoper osumljenega zaradi sedmih kaznivih dejanj po 240. 
členu KZ-1. Osumljeni je kot direktor v uveljavljeni večji gospodarski družbi, s sklenitvijo več škodljivih 
prodajnih pogodb in pogodb o kratkoročnem posojilu oškodoval to družbo za najmanj 7.500.000 
evrov, poleg tega pa z zastavitvijo delnic in kreditiranjem druge družbe še dodatno oškodoval prvo 
družbo za najmanj 1.100.000 evrov. Posledica takega namenskega izčrpavanja družbe je bila uvedba 
stečajnega postopka zoper družbo, katere direktor je bil obdolženec. 
 
Vložena je bila zahteva za preiskavo zoper direktorja in generalnega direktorja večje in včasih močne 
gospodarske družbe zaradi treh kaznivih dejanj po 240. členu KZ-1, ker sta z izdajo bremenopisov, ki 
niso imeli nobene podlage v poslovnem dogodku, drugi gospodarski družbi pridobila za 202.000 evrov 
premoženjske koristi. Prav tako sta odobrila prodajo poslovnih prostorov tretjemu, ki naj bi kupnino 
plačal s pobotom terjatve, čeprav ta terjatve ni odkupil in si je tako pridobil za 130.000 evrov 
premoženjske koristi. 
 
Vložena je bila zahteva za preiskavo zoper predsednika uprave in prokurista v gospodarski družbi 
zaradi kaznivega dejanja po 240. členu KZ-1. Kaznivo dejanje naj bi storila s tem, da sta pogodbenim 
odvetnikom s potrjevanjem računov, na katerih je bilo zaračunano tudi neopravljeno delo, pridobila za 
najmanj 300.000 evrov premoženjske koristi. 
 
Vložena je bila zahtevo za preiskavo zoper dva osumljena. Prvi je kot direktor družbe sklenil z drugo 
gospodarsko družbo pogodbo o posredovanju za opravljanje storitev pri posredovanju dela in tudi 
odobril plačilo računov tej družbi v skupni višini najmanj 186.000 evrov, pri čemer ta družba v resnici 
dela ni opravila. Z isto družbo je sklenil tudi fiktivno pogodbo o poslovnem in finančnem posredovanju 
in odredil plačilo v skupni vrednosti najmanj 300.000 evrov ter fiktivno pogodbo o opravljanju različnih 
računalniških storitev ter odobril plačilo najmanj 480.000 evrov. Drugo obdolženi mu je pri tem 
pomagal. 
 
Zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 
je bila vložena obtožnica zoper tri osebe. Prva oseba je organizirala ustanovitev podjetja, druga pa je 
bila direktor tega podjetja. Ta, drugo obdolženi in še tretja oseba sta z računa podjetja dvigovala 
gotovino, ne da bi zato imela podlago v poslovnem dogodku. Tako so si pridobili za najmanj 300.000 
evrov premoženjske koristi. 

8.14 Poneverba 

V letu 2012 so državna tožilstva za kazniva dejanja poneverb prejela ovadbe za kaznivo dejanje 
poneverbe po 245. členu KZ zoper štiri osebe, skupaj z ovadbami iz prejšnjih obdobij pa so tožilstva za 
to kaznivo dejanje obravnavala 23 oseb, od tega eno pravno osebo. Za kaznivo dejanje poneverbe v 
službi po 263. členu KZ ni bilo prejetih ovadb, bila pa je obravnavana ena oseba, za katero je bila 
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ovadba podana v prejšnjem obdobju poročanja, za kaznivo dejanje poneverbe in neupravičene 
uporabe tujega premoženja po 209. členu KZ-1 pa je bilo prejetih ovadb zoper 287 oseb, od teh za 11 
pravnih oseb. Skupaj s prenesenimi zadevami iz prejšnjih let pa so državni tožilci v preteklem letu v 
zvezi s poneverjanjem obravnavali ovadbe zoper 494 oseb. 
 
To kaznivo dejanje inkriminira KZ v določbah 245. in 263. člena kot protipravno prilaščanje denarja, 
vrednostnih papirjev ali drugih premičnih stvari, ki so posameznikom zaupane v zvezi z njihovim delom 
pri opravljanju gospodarske dejavnosti oziroma pri poneverbi v službi gre za istovrstno dejanje, ki ga 
stori uradna oseba v zvezi z njenim delom. Po določbi 209. člena KZ-1 je kot kaznivo dejanje določeno 
protipravno prilaščanja denarja, premičnih stvari ali drugih delov tujega premoženja, ki je 
posameznikom zaupano v zvezi z zaposlitvijo, ali pri opravljanju gospodarskih, finančnih ali poslovnih 
dejavnosti, ali pri opravljanju dolžnosti skrbnika, ali jim je prepuščeno kot uradnim osebam v službi.  
 
Pri obravnavanju teh zadev so državni tožilci kazenske ovadbe za 119 oseb zavrgli, zoper 31 oseb so 
zahtevali preiskavo, zoper 94 oseb vložili obtožne predloge, vložili neposredne obtožbe zoper štiri 
osebe in zoper 11 oseb obtožnice po opravljeni preiskavi. Sodišča so izdala sodbe za 128 oseb, 112 
obsodilnih, 10 oprostilnih in šest zavrnilnih. 
 
Osebne značilnosti storilcev tovrstnih kaznivih dejanj se navezujejo na stopnjo izobrazbe, ki se zahteva 
za opravljanje določenih del pri katerih je storilcem zaupano premoženje. Kaznivo dejanje poneverbe 
izvršujejo moški in ženske v približno enakem številu, prevladuje srednješolska izobrazba, starost 
storilcev pa se giblje v precejšnjem razponu. Storilci so zaposleni na različnih delovnih mestih, kot npr. 
vodje lokalov, delavci, blagajničarke, prodajalke, zastopniki gospodarskih družb, skratka ljudje, ki 
imajo dostop do tujega premoženja. 
 
Spodaj navedeni primeri prikazujejo temeljne značilnosti obravnavanih zadev. 
 
Državni tožilec je vložil zahtevo za preiskavo zaradi kaznivega dejanja poneverbe po 209. členu KZ-1, 
zoper direktorja gospodarske družbe, ki si je z nakazilom denarja v višini več kot 400.000 evrov 
prilastil kupnino za nepremičnino, katere lastništvo bi moral prenesti na družbo, katere direktor je bil, 
pa tega ni storil, prav tako pa si je z dvigi gotovine z računa družbe protipravno prilastil več kot 
160.000 evrov.  
 
Vložena je bila obtožba zoper osebo, ki naj bi z dejanji povzročila za 150.000 evrov škode. Gre za 
obdolženko, ki je kot samostojna podjetnica-računovodkinja, vodila računovodstvo več samostojnim 
podjetnikom. Pri svojem delu je dajala vtis zelo sposobne računovodkinje, tako, da so ji zaupali in niti 
niso sami nikoli preverjali finančnega stanja. Uspelo ji je izvrševati dejanje več let zaporedoma. Motiv 
za to početje pa je bila potreba po denarju zaradi zasvojenosti z igrami na srečo.  
 
Prvostopenjsko sodišče je izreklo pogojno obsodbo dve leti zapora s preskusno dobo petih let, zaradi 
kaznivega dejanja poneverbe po 2. in 1. odstavku 245 čl. KZ, obsodilo bančno uradnico, ki si je v 
obdobju od 2001 do 2007 na delovnem mestu bančne komercialistke, ki je imela dostop do podatkov 
in vseh evidenc informacijske baze banke, z odobravanjem kreditov na ime izmišljenih komitentov 
banke prisvajala tako odobrene kredite, z dobrim poznavanjem bančnega poslovanja pa vnašala v 
bančni sistem take podatke, da banka ni opazila, da se odobreni krediti sploh ne vračajo in tako banka 
sploh ni začela postopka izterjave nevrnjenih kreditov ter banko oškodovala za najmanj 220.035 
evrov, kolikor je lahko ugotovila notranja revizija banke. Postopek dokazovanja nastale škode je bil 
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tudi za bančne strokovnjake zapleten in je zatrjevana škoda 220.035 evrov verjetno najmanjši znesek, 
ki ga je bilo moč dokazati, saj je bila obtoženka kot dolgoletna rutinirana bančnica, vešča bančnega in 
tudi računalniškega poslovanja, tako da je lahko višina poneverjenega denarja še večja. 
Prvostopenjsko sodišče jo je obsodilo na zaporno kazen dveh let, pogojno odloženo za pet let po 
pritožbi državnega tožilstva pa je višje sodišče leta 2012 sodbo spremenilo tako, da jo je obsodilo na 
zaporno kazen dveh let zapora. Tožilstvo je že ob prejemu ovadbe, ker je obdolžena svoje pet sobno 
stanovanje, po razkritju njenega delovanja v banki, prenesla brezplačno na svoje potomce, izposlovalo 
na podlagi člena 502 ZKP odredbo za zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi s 
prepovedjo odtujitve in obremenitve petsobnega stanovanja v Ljubljani ter tako omogočilo, da 
zavarovano stanovanje predstavlja zadovoljivo garancijo, da bo oškodovana banka s svojim 
premoženjskopravnim zahtevkom poplačana.  
 
V obdobju poročanja je bil obravnavan primer, v katerem je bila zoper obdolženca vložena obtožba, 
zaradi kaznivega dejanja poneverbe po 1. odstavku 209. člena KZ-1, ker naj bi kot računovodja, 
zaposlen pri družbi, ki je opravljala računovodske storitve na gimnaziji, v daljšem časovnem obdobju iz 
računa gimnazije neupravičeno nakazoval denar na račun svojega podjetja v skupnem znesku 33.127 
evrov kot plačilo za opravljene računovodske storitve, čeprav mu je za te opravljene storitve plačala 
družba pri kateri je bil zaposlen, nato pa si na osebni račun prav tako nakazal še 52.236,29 evrov, za 
taka nakazila ni imel odobritve odgovorne osebe in tudi ne verodostojnih listin, ki bi bile podlaga za 
nakazilo, tako pa si pridobil veliko protipravno premoženjsko korist v skupni višini 85.363,29 evrov. 
 
Med obsojenimi osebami v letu 2012 je bila računovodkinja zveze kulturnih društev, kateri se je 
očitalo, da si je z neupravičenimi nakazili na svoj transakcijski račun skupaj nakazala 91.761,24 evrov. 
Po dolgotrajni obravnavi je bila obdolženki izrečena pogojna obsodba z določeno kaznijo dveh let 
zapora in preizkusno dobo štirih let in pod posebnim pogojem, da v roku šestih mesecev oškodovani 
zvezi vrne premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem.  
 
V zvezi s kaznivim dejanjem poneverbe po 209. členu KZ-1 je prvostopno sodišče izdalo obsodilno 
sodbo zoper uslužbenko turistične agencije, ki si je pri svojem delu prilaščala gotovino, ki jo je prejela 
od strank. Prilaščeni znesek je znašal 1.211,60 evrov, sodišče pa ji je izreklo kazen štiri mesece 
zapora.  
 
V zvezi s kaznivimi dejanji poneverbe po četrtem v zvezi s prvim odstavkom 209. člena KZ-1 je državni 
tožilec obravnaval primer storilca, ki si je prisvojil premoženje velike vrednosti, ki mu je bilo zaupano v 
zvezi z zaposlitvijo. Kot poklicni voznik zaposlen pri samostojnem podjetniku si je protipravno prilastil 
tovorno vozilo, vredno 45.000 evrov, ki ga je imel samostojni podjetnik najetega od leasingodajalca. 
Poleg tega pa si je prisvojil še tudi za 10.000 litrov dizelskega goriva. Tožilstvo je zoper osumljenca, ki 
je pobegnil v Romunijo, predlagalo razpis tiralice in pripora. Pripor je bil kasneje nadomeščen z 
ukrepom javljanja na policijski postaji. Preiskava še ni končana.  
 
Vložena je bila zahteva za preiskavo zoper obdolženo zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja 
poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja po 4. v zvezi s 1. odstavkom 209. člena KZ-1 v 
zvezi s 54. členom KZ-1. Obdolženi se v zahtevi za preiskavo očita, da si je kot javna uslužbenka na 
delovnem mestu računovodje v državnem organu, kjer je imela pooblastilo za izvrševanje denarnih 
transakcij, protipravno prilastila denar, ki ji je bil zaupan v zvezi z zaposlitvijo, in sicer znesek 
124.750,59 evrov, s tem, ko je v obdobju od leta 2003 do konca leta 2010 iz sredstev državnega 
organa opravila skupno 97 nakazil na svoj transakcijski račun, kot podlago za nakazila pa navajala 
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plačilo računa, šolnino, potne stroške in stroške izobraževanja. Za ta nakazila pa ni imela nobene 
materialne ali pravne podlage in do njih tudi ni bila upravičena. Za prikritje nakazil pa je najprej 
izdelala terjatve za fiktivne materialne stroške, nato pa na tej osnovi izdelala specifikacijo zahtevka za 
nakazilo sredstev iz proračuna. Z opisanim ravnanjem si je pridobila veliko protipravno premoženjsko 
korist. Sodišče je sklep o preiskavi izdalo že v septembru 2012, tožilstvo pa obvestila o njegovi 
pravnomočnosti še ni prejelo. 

8.15 Kazniva dejanja na škodo upnikov in potrošnikov 

V to skupino kaznivih dejanj štejemo zlasti kazniva dejanja lažnega stečaja po 226. členu KZ-1 (232. 
člen KZ), povzročitve stečaja z nevestnim gospodarjenjem po 233. členu KZ, oškodovanja upnikov po 
227. členu KZ-1 (234. člen KZ), poslovne goljufije po 228 členu KZ-1 (234.a člen KZ) in organiziranja 
denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo po 212 členu KZ-1 (234.b člen KZ).  
 

V letu 2012 so državna tožilstva prejela kazenske ovadbe zoper 2.328 oseb, od tega zoper 1.675 
fizičnih oseb in zoper 653 pravnih oseb. Glede na leto 2011, ko so bile podane kazenske ovadbe zoper 
2.241 oseb (1.677 fizičnih in 564 pravnih oseb), je prišlo povečanja števila ovadb, ki je opaznejše pri 
številu ovadb zoper pravne osebe. Skupaj s prenesenimi zadevami iz prejšnjih let so tožilci obravnavali 
3.834 oseb.  
 

Zoper 1.052 oseb (fizičnih in pravnih) so ovadbe zavrgli, zoper 734 oseb zahtevali preiskavo, zoper 35 
oseb vložili obtožne predloge, zoper 103 osebe neposredne obtožnice, zoper 404 osebe pa obtožne 
akte po zaključenih preiskavah. V zvezi s kaznivimi dejanji na škodo upnikov in potrošnikov so sodišča 
v lanskem letu izdala sodbe zoper 391 oseb, od tega so zoper 294 oseb izrekla obsodilne sodbe, zoper 
44 oseb oprostilne in zoper 53 oseb zavrnilne sodbe.  
 
Kot že v prejšnjih letih smo tudi v letu 2012 največ ovadb prejeli zaradi kaznivega dejanja poslovne 
goljufije, in sicer ovadbe zoper 2.158 oseb, od teh za 623 pravnih oseb. Glede na leto 2011, ko smo 
prejeli ovadbe zoper 2.075 oseb je prišlo do povečanega pripada zadev. Za ostala kazniva dejanja s 
tega področja pa smo prejeli ovadbe zoper 119 oseb zaradi kaznivega dejanja oškodovanja upnikov, 
zoper 30 oseb zaradi kaznivega dejanja lažnega stečaja, zoper 20 oseb zaradi kaznivega dejanja 

organiziranja denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo, in zoper eno osebo zaradi kaznivega 
dejanja povzročitve stečaja z nevestnim gospodarjenjem.  

8.16 Poslovna goljufija  

V skupini kaznivih dejanj zoper upnike in potrošnike so bile najpogosteje obravnavane poslovne 
goljufije po 228. členu KZ-1 (234.a člen KZ). Za to kaznivo dejanje je bilo v letu 2012 ovadenih 2.158 
oseb (v letu 2011 2.075 oseb). Ovadenih je bilo 1.535 fizičnih in 623 pravih oseb. 
 
Državni tožilci so ovadbe zoper 979 oseb zavrgli, zoper 34 oseb so vložili obtožne predloge in zoper 
101 oseb neposredne obtožnice. Zoper 704 osebe so zahtevali preiskavo, po preiskavi pa so zoper 390 
oseb vložili obtožnice. Sodišča so izrekla sodbe 375 osebam, od tega zoper za 280 oseb obsodilne, za 
43 oseb oprostilne in za 52 oseb zavrnilne sodbe. 
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Pregled obravnavanih zadev pokaže, da veliko število kazenskih ovadb podajajo oškodovanci 
neposredno na državna tožilstva. Tožilci nato zbirajo še dodatne informacije in dokazila, kar vse 
poteka preko preveritev s strani policije, saj oškodovanci podajajo kazenske ovadbe, ki so 
pomanjkljive, pri tem pa ovadbe pogosto podajajo iz razloga, da bi čim prej prišli do poplačila terjatev. 
Vložena kazenska ovadba za upnike pomeni tudi sredstvo pritiska na dolžnike, da bi ti čim prej plačali 
dolgovane zneske in bi tako ne bilo treba začeti civilnih postopkov in prisilne izterjave dolga. V precej 
primerih, ki jih obravnavajo tožilci, se izkaže, da ne gre za kazniva dejanja poslovnih goljufij, temveč 
za civilnopravna, dolžniško-upniška razmerja, ki bi jih morale stranke urediti v ustreznih civilnih 
postopkih, kar pa ima za posledico večje število zavrženih ovadb. 
 
Struktura storilcev poslovnih goljufij se ne spreminja. Najpogostejši storilci poslovne goljufije so moški 
srednjih let s srednjo izobrazbo. Običajno gre za samostojne podjetnike, direktorje in prokuriste 
gospodarskih družb, ki v okviru opravljanja svoje dejavnosti, najpogosteje v družbah z omejeno 
odgovornostjo ali pri samostojnih podjetnikih, naročajo blago ali storitve, po dobavi blaga oziroma 
izvedbi storitev pa le-teh, v nasprotju s prej sklenjenim dogovorom, ne plačajo. Gre za dejanja, ki so 
najpogosteje storjena na področju gostinske in gradbene dejavnosti ter v zvezi z leasing pogodbami.  
 
Spodaj navedeni primeri prikazujejo vsebinske značilnosti poslovnih goljufij. 
 
Državni tožilec je vložil obtožbo zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije zoper obdolženca, ki je v 
imenu družbe z omejeno odgovornostjo podpisal pogodbo s samostojnim podjetnikom za izdelavo in 
montaže jeklene konstrukcije na objektu, nakar so bila dela s strani podizvajalca opravljena, računi v 
skupnem znesku 63.263 evrov pa nato niso bili plačani. 
 
Vložena je bila zahteva za preiskavo zoper direktorja pravne osebe in tudi zoper pravno osebo, ko je 
prišlo do sklenitve pogodbe za dobavo in montažo notranje opreme na objektu doma starejših 
občanov z drugo gospodarsko družbo, ki je prevzete obveznosti opravila, kljub zatrjevanju in obljubam 
pa nato ni prišlo do poplačila računov v skupnem znesku 250.611 evrov. V danem primeru je bil na 
predlog državnega tožilca s strani sodišča tudi izdan sklep za začasno zavarovanje zahtevka za 
odvzem premoženjske koristi.  
 
Zahtevana je bila preiskava zoper dva obdolžena, to je lastnika in direktorja gospodarske družbe, ki 
sta navezala poslovne stike z drugo gospodarsko družbo, zagotavljala plačilo izdelkov iz kartona, 
vendar pa so nato ostali neplačani računi v skupnem znesku 172.256 evrov.  
 
Vložena je bila zahteva za preiskavo zoper direktorico gospodarske družbe v gradbeništvu, ki je 
sklenila z podizvajalci pogodbe za izvedbo del na gradbenem objektu, pri tem prikazovala, da jim bodo 
izvedena dela plačana, zato so podizvajalci prevzeta dela tudi opravili, vendar pa nato skupno šestim 
izvajalcem za opravljena dela ni bil izplačan skupni znesek 392.000 evrov, za kolikor si je tudi ovadena 
gospodarska družba pridobila protipravne premoženjske koristi. 
 
Storilec je kot direktor dveh družb v času od junija 2010 do konca junija 2011 preko spletnih strani v 
imenu teh družb ponujal naprodaj mobilne telefone in tablične računalnike po izjemno nizki ceni in pri 
tem lažno navajal, da je uvoznik le-teh, da ima telefone na zalogi, da jih dobavi v roku treh do desetih 
dni po prejemu plačila, jim ponujal popust, če bi dobave ne bilo, pa je zagotavljal vrnitev denarja v 
treh dneh, s čimer je preslepil številne kupce iz cele Slovenije, da so mu na račun družb nakazali 
denar. Vendar pa telefonov in tabličnih računalnikov sploh ni imel, niti jih uvozil, niti ni imel namena 
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dostaviti jih kupcem, ampak mu je šlo le za to, da od njih izvabi denar, ki ga je nato iz računa podjetij 
dvignil in porabil zase. Oškodovancev je bilo skupno 175, skupna protipravna premoženjska korist, ki 
si jo je na zgoraj opisani način na njihovo škodo storilec pridobil, pa znaša več kot 138.000 evrov. V 
navedeni zadevi je tožilec podal tudi predlog za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem 
premoženjske koristi z odreditvijo hrambe in prepovedi razpolaganja z osebnim avtomobilom in 
motornim kolesom na podlagi 502. člena ZKP. Sodišče je predlogu sledilo in izdalo sklep o začasnem 
zavarovanju zahtevka za odvzem premoženjske koristi. V letu 2012 je bila zoper storilca izdana 
obsodilna sodba, v kateri je bil spoznan za krivega storitve dveh nadaljevanih kaznivih dejanj poslovne 
goljufije po 1. odstavku 228. člena KZ-1 v zvezi s 1. in 3. odstavkom 54. člena KZ-1, poleg tega pa še 
nadaljevanega kaznivega dejanja goljufije po 1. odstavku 211. člena KZ-1 v zvezi s 1. odstavkom 54. 
člena in nadaljevanega kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe po 1. odstavku 209. 
člena KZ-1 v zvezi s 1. odstavkom 54. člena KZ-1. Izrečena mu je bila enotna kazen pet let in šest 
mesecev zapora, enotna denarna kazen v višini 10.500 evrov, naloženo plačilo premoženjsko pravnih 
zahtevkov oškodovancev in odvzeta premoženjska korist, pridobljena s kaznivimi dejanji v višini 
25.723 evrov, ki se je odvzela tako, da se je obdolžencu odvzelo premoženje, ki je bilo začasno 
zavarovano zaradi premoženjske koristi in predstavlja motorno kolo in 25.000 evrov denarnih 
sredstev, ki so se nahajala na računu sodišča. Zoper sodbo sta se pritožila obtoženec in obtoženčev 
zagovornik, višje sodišče v pa je obe pritožbi zavrnilo kot neutemeljeni in v celoti potrdilo sodbo 
sodišča prve stopnje. 
 
Dvema obdolžencema je bila očitana storitev več kaznivih dejanj poslovne goljufije po 2. in 1. 
odstavku 234.a člena KZ, katera sta storila pri opravljanju dejavnosti posredovanja pri prometu z 
nepremičninami. V letu 2012 je bil v zadevi opravljen predobravnavni narok, na katerem sta oba 
obdolženca krivdo v celoti priznala. S sodbo na podlagi priznanja krivde sta bila oba spoznana za kriva 
ter so jima bile izrečene daljše zaporne kazni. Enemu obdolžencu je bila, ob upoštevanju že 
pravnomočno izrečene kazni osmih let in desetih mesecev zapora, izrečena enotna kazen dvanajstih 
let zapora, drugi obdolženki pa je bila, ob upoštevanju že pravnomočno izrečene kazni enega leta in 
treh mesecev zapora, izrečena enotna kazen dveh let in desetih mesecev zapora. Prav tako jima je 
bilo naloženo plačilo premoženjskopravnih zahtevkov oškodovancem.  
 
Državni tožilec je eni osebi očital nadaljevano kaznivo dejanje poslovne goljufije po 2. v zvezi s 1. 
odstavkom 234a. člena KZ, ker naj bi ta pri opravljanju gospodarske dejavnosti pri sklenitvi pogodbe 
preslepil drugega s prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene, zaradi delne neizpolnitve 
obveznosti pa je za drugega nastala velika premoženjska škoda, s tem da je kot direktor svoje družbe 
s tremi leasingodajalci sklenil v obdobju od 20. 9. 2004 do 15. 2. 2006 devet pogodb o finančnem 
leasingu, po načelu »sell and lease back«, s katerimi se je leasingodajalcem zavezal redno plačevati 
leasing obroke, česar pa v pretežni meri ni storil, prav tako pa ni vrnil vozil, ki naj bi bila nabavljena na 
leasing, in tako tri leasingodajalce oškodoval skupno za 346.115 evrov. Sodišče je obtoženca spoznalo 
za krivega po obtožbi ter ga obsodilo na štiri leta zapora in mu naložilo plačilo premoženjsko pravnih 
zahtevkov oškodovanih družb. Po pritožb obdolženca je višje sodišče junija 2012 postopek ustavilo, 
ker je ugotovilo, da je obtoženi v aprilu 2012 umrl. 
 
Odmevnejša zadeva iz tega sklopa kaznivih dejanj je tudi zadeva v kateri se je večina glavnih 
obravnav odvijala prav letu 2011 in 2012 (obtožnica je bila vložena 7. 2. 2011), v kateri je obtožena 
sama in ob pomoči drugo obdolženega, storila kaznivo dejanje poslovne goljufije po 2. v zvezi s 1. 
odstavkom 234.a člena KZ. Sodišče ju je spoznalo za kriva očitana jima kazniva dejanja in obtoženi 
izreklo eno leto in tri mesece zapora, obtoženemu pa pogojno obsodbo z določeno kaznijo sedem 
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mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. višje sodišče je potrdilo prvostopenjsko sodbo. V 
predmetni kazenski zadevi je obsojenka delovala kot prokuristka samostojnega podjetnika, ki se je 
ukvarjal s trgovino in komisijsko prodajo rabljenih vozil, pri čemer je s preslepitvijo v zvezi z nakupi 
avtomobilov oškodovala sedem oškodovancev, v devetih primerih pa še oškodovane leasing družbe ter 
ostale gospodarske družbe, v skupni višini 26.257.885,05 tolarjev oziroma 109.572,21 evrov.  
 
Zoper obtoženo je bila vložena obtožnica zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja poslovne goljufije po 
2. v zvezi s 1. odstavkom 228. člena KZ-1 v zvezi s 1. odstavkom 54. člena KZ-1. Obtoženka je kot 
direktorica pravne osebe – družbe z omejeno odgovornostjo, sklenila z drugo pravno osebo – faktor 
družbo štiri faktoring pogodbe, s katerimi je slednji prodala terjatve v skupni višini 1.169.291,69 
evrov, ki naj bi jih imela do svojih kupcev iz naslova neplačila dobavljenega blaga. Faktor družbo pa je 
o obstoju teh terjatev preslepila na ta način, da ji je poslala 52 fiktivnih računov za dobavljeno blago. 
Zaradi celotne neizpolnitve in delne neizpolnitve obveznosti po posameznih sklenjenih faktoring 
pogodbah, pa je faktor družbi nastala velika premoženjska škoda v skupni višini 1.147.203,58 evrov. 
Obtoženka je nato na predobravnavnem naroku dne 10. 12. 2012 krivdo po obtožbi priznala, sodišče 
pa ji je nato na naroku za izrek kazenske sankcije na predlog državnega tožilca izreklo kazen zapora v 
trajanju enega leta in šestih mesecev, ki pa se bo izvršila s 480 urami dela v splošno korist, ki jih mora 
obtoženka opraviti v roku dveh let.  
 
Sodišče je izreklo sodbo na podlagi priznanja krivde zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije po 
členu 234.a KZ in izreklo pogojno obsodbo z določeno kaznijo enega leta zapora in preizkusno dobo 
enega leta. Obtoženka je kot direktorica družbe podpisala pogodbo o dobavi rezervnih delov za 
avtomobile s predstavnikom družbe iz Madžarske, s katero se je zavezala izdane račune tudi plačati, s 
čimer je preslepila oškodovano družbo, da so ji bili naročeni rezervni deli v skupni vrednosti 88.182,36 
evrov tudi dobavljeni, katerih pa ni plačala. Tega namena ni imela že ob sklenitvi pogodbe, saj se je 
zavedala, da plačila glede na plačilno nesposobnost družbe, ne bo mogla izvesti. 
 
Zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije po členu 228 KZ-1 je bila v poročevalnem obdobju zoper 
obdolženca vložena obtožba, ker je obdolženec kot direktor družbe sklenil s predstavnikom 
oškodovane družbe prodajno pogodbo za gradbeni material, s katero s je zavezal dobavljeni material 
tudi plačati, s čimer je zavedel direktorja oškodovane družbe, da so mu dobavljali material v skupni 
vrednosti 81.896,87 evrov, katerega pa v celoti ni plačal. Tega namena ni imel že ob sklenitvi 
pogodbe, saj je vedel, da je družba prezadolžena in slabo posluje in da plačila ne bo mogel izvesti, s 
čimer je oškodovani družbi povzročil premoženjsko škodo v znesku 77.459,77 evrov.  
 
Pravi primer poslovne goljufije predstavlja tudi zadeva, ko je bila obravnavana kazenska ovadba 
oškodovanca zoper obdolženca, direktorja družbe, ki je na banki najemal kredite v skupni vrednosti 
skoraj 400.000 evrov, vračilo svojih obveznosti do banke zavaroval z odstopom svojih terjatev do 
svojih kupcev, nato pa te terjatve pobotal s svojimi obveznostmi do teh kupcev oziroma poslovnih 
partnerjev, in ker drugih terjatev ni več imel, banki onemogočil, da bi poplačala svoje terjatve. Ves čas 
je seveda svoja ravnanja banki prikrival. 
 
Po končani preiskavi je bila vložena obtožnica zoper obdolžena moškega, žensko in zoper pravno 
osebo, zoper vse zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije po 1. odstavku 288. člena KZ-1, ki sta ga 
fizični osebi storili v sostorilstvu (20. člen KZ-1). Obtožena moški in ženska sta kot direktorica in 
prokurist gospodarske družbe, ki je prav tako obtožena, v letu 2007 fizični osebi lažno zagotovila, da 
bo gospodarska družba v roku štirih let vrnila prejeto posojilo z obrestmi vred in da bo dajalec posojila 
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tudi udeležen pri dobičku družbe, ter je tako posojilodajalec z gospodarsko družbo maja 2007 sklenil 
posojilno pogodbo in moškemu, prokuristu, izročil enkrat 22.000 evrov, za tem še 18.000 evrov, v 
nadaljevanju pa jima po še eni sklenjeni posojilni pogodbi v juliju 2007 izročil še 4.000 evrov gotovine. 
Ob zapadlosti v maju 2011, ko bi morala gospodarska družba posojilo vrniti, pa ga ni povrnila. Oba 
odgovorna v tej gospodarski družbi, direktorica in prokurist, pa sta že ob izvajanju posla vedela, da 
družba za vračilo posojila nima denarja, saj je bila že v letu 2008 insolventna in nelikvidna in tako 
nezmožna plačila. Pravna oseba pa je z ravnanjem obeh obdolžencev razpolagala s protipravno 
premoženjsko koristjo v znesku 44.000 evrov.  
 
Vložena je bila zahteva za preiskavo zoper dve osebi zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije po 2. 
v zvezi s 1. odstavkom 228. člena KZ-1 v zvezi z 20. členom KZ-1. Kaznivo dejanje naj bi storili s tem, 
da sta kot direktorja gospodarske družbe zastopniku druge gospodarske družbe lažno zagotovila, da 
bo gospodarska družba, katere direktorja sta bila, drugi gospodarski družbi dobavljeno blago plačala v 
roku, torej tako, da bo v skladu s sklenjeno pogodbo ob naročilu poravnala 30 % kupnine, ob dobavi 
50 % kupnine, preostalo kupnino pa v 24-mesečnih obrokih po 5.332,17 evrov. Tako je dobaviteljica 
na osnovi sklenjene pogodbe v obdobju od marca 2010 do sredine maja 2010 dobavila blago in 
izstavila račune v skupni višini 598.000 evrov, od tega pa je gospodarska družba poravnala le 478.000 
evrov, kolikor je znašal predujem, od preostalih obveznosti pa je plačala le 18.164,34 evrov, 
preostalega pa ne, ter je tako družbi dobaviteljici nastala premoženjska škoda v višini 109.807,66 
evrov. Oba osumljena sta tudi že ob izvajanju posla vedela, da je družba, katere direktorja sta takrat 
bila, plačilno nesposobna, da je predujem poravnala z najetim kreditom in da za preostale obroke 
nima dovolj sredstev, ker je prilive porabila za poravnavo drugih svojih obveznosti.  

8.17 Oškodovanje upnikov 

Drugo najpogosteje obravnavano kaznivo dejanje v skupini kaznivih dejanj zoper upnike in potrošnike 
je bilo v letu 2012 oškodovanje upnikov po 227. členu KZ-1 (234. člen KZ). Državna tožilstva so za to 
kaznivo dejanje prejela ovadbe zoper 119 oseb zaradi kaznivega dejanja oškodovanja upnikov, od teh 
zoper 99 fizičnih in 20 pravnih oseb. Skupaj s prenesenimi zadevami iz prejšnjih let so državni tožilci 
obravnavali 189 oseb, pri čemer so ovadbe zoper 46 oseb zavrgli, zoper tri osebe so vložili obtožne 
predloge, zoper 26 oseb pa zahtevali preiskavo, po kateri so v štirih primerih vložili obtožne akte. 
Sodišča so izrekla sodbe devetim osebam. Od teh so bile tri obsodilne, dve oprostilni in štiri zavrnilne.  
 
Za razumevanje kaznivih dejanj oškodovanja upnikov izpostavljamo naslednje primere. 
 
Sodišče prve stopnje je v zadevi, ki je javnosti znana kot zadeva Pompe, izreklo sodbo zoper dve osebi 
in sicer eni je izreklo zapor eno leto in šest mesecev, drugi pa pogojno obsodbo s kaznijo štiri mesece 
zapora in preizkusno dobo dveh let, ki jo je Višje sodišče v Mariboru že potrdilo. Obsojenec je kot 
direktor in ustanovitelj družbe, ki je postala nezmožna plačila organiziral, da je plačilni promet družbe 
potekal ali mimo transakcijskih računov iste družbe ali pa preko transakcijskih računov druge družbe, 
katere soustanovitelj je bil oziroma je na podlagi asignacij preusmerjal sredstva na transakcijske 
račune drugih družb, s čimer je ob pomoči še ene obsojenke dosegel prednostno poplačilo določenih 
upnikov in oškodovanje drugih upnikov v višini 1.009.845.032,36 tolarjev oziroma sedaj 4.214.008,65 
evrov.  
 
V fazi preiskave se nahaja zadeva, pri kateri je obdolženec kot direktor družbe v času, ko je imela 
družba že blokiran račun, sklenil z nečakom lažne asignacijske in posojilne pogodbe, s čimer je 
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preusmeril plačilni promet družbe, s tem pa izigral in oškodoval svojih sedem upnikov ter jim povzročil 
veliko premoženjsko škodo v skupnem znesku 398.256,42 evrov, saj v stečajnem postopku niso prišli 
do poplačila svojih terjatev. Njegov nečak pa je nakazan denar dvignil s svojega računa in gotovino 
izročil obdolžencu.  
 
Po končani preiskavi je državni tožilec vložili obtožnico zoper tri moške in zoper eno pravno osebo, 
med drugim tudi zaradi kaznivega dejanja oškodovanja upnikov po 2. v zvezi s 1. odstavkom 227. 
člena KZ-1 (zoper eno fizično osebo in zoper pravno osebo), zoper dve fizični osebi pa zaradi v 
sostorilstvu storjenega kaznivega dejanja oškodovanja upnikov po 2. v zvezi s 1. odstavkom 227. 
člena KZ-1. Vsi navedeni obtoženi moški so bili direktorji gospodarskih družb in so po tem, ko je ena 
od družb postala insolventna in nelikvidna in ni bila zmožna poravnati 340.000 evrov dolga do banke, 
in ga tudi ni poravnala, kljub vloženemu izvršilnemu predlogu in kljub sklenjeni sodni poravnavi, po 
sklenjeni sodni poravnavi, ko so vsi trije direktorji vedeli za slabo poslovno situacijo te družbe, kar je 
bilo celo zavedeno v pogodbi o odstopu terjatve, ravnali tako, da sta direktorja dveh družb sestavila in 
podpisala pogodbo o odstopu terjatve za neobstoječo terjatev v višini 471.973,01 evrov, direktor 
prezadolžene družbe pa je to terjatev priznal in prav tako podpisal pogodbo o odstopu terjatev ter v 
nadaljevanju ni podal ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ter je tako 
neresnična terjatev postala izvršljiva, na njeni osnovi pa so se potem pravni osebi, ki je obtožena, v 
izvršilnem postopku izročile vse nepremičnine prezadolžene družbe v vrednosti 340.000 evrov, ki so 
tudi predstavljale vso premoženje te družbe. Zaradi tega se terjatve upnikov v stečajnem postopku ne 
bodo poplačale. Pravna oseba, kateri so bile izročene nepremičnine, pa je z opisanim ravnanjem 
razpolagala s protipravno premoženjsko koristjo v znesku 340.000 evrov. Zadeva je na sodišču v fazi 
preizkusa obtožnice. Na predlog tožilca je sodišče izdalo tudi sklep o začasnem zavarovanju zahtevka 
za odvzem premoženjske koristi zoper družbo, ki je na opisan način nezakonito pridobila 
nepremičnine.  
 
V letu 2012 je sodišče obravnavalo obtožbo (vložena 2009) zoper štiri osebe zaradi nadaljevanega 
kaznivega dejanja oškodovanja upnikov po 1. odstavku 234. člena KZ in povzročitve stečaja z 
nevestnim gospodarjenjem po 233. členu KZ . Prvo obtoženemu je obtožnica očitala, da je kot direktor 
družbe Mebles d.o.o. vedoč, da drug ni zmožen plačila, nesmotrno trošil sredstva in kršil svoje 
dolžnosti pri upravljanju s premoženjem družbe in pri vodenju gospodarske dejavnosti, pa tudi sklenil 
pogodbe s pravno osebo, za katero je vedel, da ni zmožna plačila, zaradi česar je prišlo do stečaja in 
velike premoženjske škode za upnike s tem, ko je kot direktor gospodarske družbe Mebles, d.o.o. 
vedoč, da je družba prezadolžena in da ima nepretrgoma blokiran račun od 3. 9. 2001 dalje, ko je bilo 
neplačanih zapadlih obveznosti že za 1.700.000 tolarjev, v nasprotju z določili Zakona o finančnem 
poslovanju podjetij, preusmeril poslovanje in finančne tokove družbe na drugo pravno osebo, zaradi 
česar so upniki, katerih terjatve niso bile poplačane, prišli v neenakopraven položaj ter je nato 15. 5. 
2001 s svetovalno družbo sklenil generalno pogodbo o svetovanju, za katero je skupaj plačal 
34.843.751,72 tolarjev, čeprav sklenjena pogodba oziroma finančno svetovanje sploh ni pripomoglo k 
izboljšanju finančnega položaja družbe; visoki stroški svetovalnih storitev pa so bili plačilo za 
nedovoljeno preusmeritev finančnih tokov z TRR družbe Mebles, d.o.o., kar je prepovedano po Zakonu 
o finančnih poslovanjih podjetij. Nadalje je 15. 11. 2001 sklenil kupoprodajno pogodbo s svojim 
bratom, po kateri je družba Mebles, d.o.o. kupila njegove nepremičnine ter z nakupom nepremičnin 
poslabšal finančni in ekonomski položaj družbe Mebles, d.o.o. in s tem povzročil dodatno zadolžitev, 
saj je bila kupljena nepremičnina precenjena; prav tako pa kupljena nepremičnina ni bila nujna za 
tekoče poslovanje podjetja. In ker je bil prodajalec nepremičnin kljub nelikvidnosti kupca poplačan, so 
bili drugi upniki družbe Mebles, d.o.o. v neenakopravnem položaju. Zadnji od očitanih poslov je bil 
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opravljen 20. 3. 2002. 20. 3. 2012 je v tem delu očitanih kaznivih dejanj nastopilo absolutno 
zastaranje kazenskega pregona. Obtožnica je trem osebam očitala nadaljevano kaznivo dejanje 
oškodovanja upnikov po 1. in 2. odstavku 234. člena KZ, ker je vsak izmed njih  kot direktor družbe 
Mebles inženiring d.o.o. v letu 2002, do 6. 12. 2002 sklepal asignacijske pogodbe, s katerimi je ta 
družba, kljub temu, da je imela blokiran TRR, preko asignacij prednostno plačevala določenim 
upnikom ter jim tako neupravičeno dajala prednost pred drugimi upniki, ki so z izvršilnimi naslovi 
čakali na prilive na TRR sicer blokirane gospodarske družbe. Tožilstvo je zoper dve osebi obtožnico 
tekom glavne obravnave umaknilo, ker se ni potrdil očitek iz obtožnice; medtem ko je sodišče 
preostala dva obtoženca obsodilo na pogojni zaporni kazni in sicer prvega na dve leti zapora in 
preizkusno štiri leta, drugega pa na kazen enega leta zapora in preizkusno dobo dveh let. Na pritožbo 
obsojenih je višje sodišče novembra 2012 obsodilno sodbo razveljavilo in poslalo sodišču prve stopnje 
v ponovno sojenje. Ponovno sojenje na sodišču prve stopnje se je novembra 2012 tudi začelo in glede 
na to, da je 6. 12. 2012 nastopilo absolutno zastaranje kazenskega pregona, s sklepom z dne 11. 12. 
2012 postopek zoper oba obtoženca ustavilo.  

8.18 Druga kazniva dejanja na škodo upnikov in 

potrošnikov 

Spodaj navedena kazniva dejanja so iz skupine kaznivih dejanj zoper upnike in potrošnike, ki jih še 
navajamo v tem poročilu.  
 
Za kaznivo dejanje lažnega stečaja po 226. členu KZ-1 (232. člen KZ) so tožilci prejeli kazenske 
ovadbe zoper 23 fizičnih ter sedem pravnih oseb, kar je več ko v letu pred tem, ko smo prejeli 
kazenske ovadbe zoper 10 oseb. Skupaj s prenesenimi zadevami iz prejšnjih let so obravnavali 51 
oseb, pri čemer so tožilci zavrgli ovadbe zoper 11 oseb, vložili so en obtožni predlog, zoper štiri osebe 
pa je bila vložena zahteva za preiskavo. Sodišča so za to kaznivo dejanje v letu 2012 niso izdala sodb. 
 
Za kaznivo dejanje povzročitve stečaja z nevestnim gospodarjenjem po 233. členu KZ je bila ovadena 
ena fizična oseba, skupaj s prenesenimi zadevami iz prejšnjih let pa so tožilci obravnavali ovadbe 
zoper 10 oseb. Tožilci so zoper štiri osebe ovadbe zavrgli. Ostalih odločitev ne beležimo. 
 
Za kaznivo dejanje organiziranja denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo po 212. členu KZ-1 
(234.b člen KZ) so državna tožilstva prejela ovadbe zoper 17 fizičnih in zoper tri pravne osebe. Skupaj 
s prenesenimi zadevami iz prejšnjih let so tožilci obravnavali ovadbe zoper 33 oseb ter zavrgli 12 
ovadb, vložili dve neposredni obtožbi, osem obtožb po preiskavi, sodišča so za to kaznivo dejanje 
izdala tri obsodilne in eno oprostilno sodbo. 
 
Zoper pet obtoženih je po pravnomočnosti obtožnice na okrožnem sodišču potekalo sojenje zaradi 
kaznivega dejanja organiziranja denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo po 3. v zvezi z 2. 
odstavkom 212. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), zoper enega pa tudi zaradi kaznivega dejanja 
hudodelskega združevanja po 2. v zvezi s 1. odstavkom 294. člena KZ-1, zoper ostale pa zaradi 
kaznivega dejanja hudodelskega združevanja po 1. odstavku 294. člena KZ-1. Obtoženim se očita, da 
so v času od 1. 11. 2008 do 19. 4. 2011 skupaj s štirimi osebami zato, da bi sebi in drugim pridobili 
protipravno premoženjsko korist, v nasprotju s predpisi organizirali in sodelovali pri prirejanju športnih 
stav, ki so na podlagi 10. člena Zakona o igrah na srečo klasične igre na srečo, za katere ni bila izdana 
koncesija pristojnega organa, in sicer so organizirali športne stave na posamezne športne prireditve, 
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predvsem na nogometne tekme tako, da so sprejemali stave na posamezne nogometne tekme v obliki 
gotovinskih denarna sredstva, izplačevali dobičke in obračunavali izgube ter terjali plačilo obveznosti, 
hkrati pa skrbeli tudi za pridobivanje novih igralcev stav in zagotavljanje denarnih sredstev za 
pokrivanje limitov za igranje na stavnicah v tujini, ter so tako od različnih igralcev stav v 
obravnavanem obdobju skupno sprejeli stave v vrednosti 32.266.977 evrov, prejete stave pa delno 
posredovali stavnicam v tujini, za posredovanje pa igralcem stav zaračunali 2 % provizijo, delno pa 
prejete stave, za katere je bilo pričakovati, da jih bodo igralci izgubili, zadržali, igralcem pa zaračunali 
provizijo v višini 2,5 %. Od januarja 2011 pa sta dva obtožena del stav sprejemala tudi za stavnico, ki 
sta jo sama organizirala, s takšnim svojim ravnanjem pa so si pridobili veliko premoženjsko korist v 
skupni višini najmanj 747.813 evrov, kolikor znaša provizija od sprejetih stav in so tako pet obtoženih 
ter neidentificirane osebe iz Avstrije z vzdevki Andi, Manuel in Majk, v zgoraj opisanih vlogah 
sodelovali v hudodelski združbi, ki je imela namen storiti kaznivo dejanje, za katero se sme izreči 
kazen več kot treh let zapora, eden obtoženih pa je to združbo vodil tako, da je vodil celotno 
organizacijo. 
 
V navedeni zadevi je bil zoper štiri osebe odrejen pripor, iz pripornih razlogov begosumnosti po 1. 
točki 1. odstavka 201. člena ZKP in ponovitvene nevarnosti po 3. točki 1. odstavka 201. člena ZKP, 
zoper dva pa iz pripornega razloga ponovitvene nevarnosti po 3. točki 1. odstavka 201. člena ZKP, 
tekom sojenja je zoper dva obdolžena nadomeščen s hišnim priporom. 
 
Med sojenjem so trije obtoženi priznali krivdo ter so jim bile izrečene kazni: enemu za kaznivo dejanje 
po čl. 212/3-2 KZ-1 dve leti in tri mesece zapora, za kaznivo dejanje po čl. 294/2-1 KZ-1 eno leto 
zapora ter enotna kazen tri leta zapora in stranska denarna kazen 650 dnevnih zneskov, drugemu za 
kaznivo dejanje po čl. 212/3-2 KZ-1 dve leti in dva meseca zapora, za kaznivo dejanje po čl. 294/1 KZ-
1 10 mesecev zapora ter enotna kazen dve leti in devet mesecev zapora in stranska denarna kazen 
500 dnevnih zneskov in tretjemu za kaznivo dejanje po čl. 212/3-2 KZ-1 eno leto in dva meseca 
zapora, za kaznivo dejanje po čl. 294/1 KZ-1 sedem mesecev zapora ter enotna kazen eno leto in šest 
mesecev zapora. Za dva obtožena sojenje v letu poročanja ni bilo zaključeno.  

8.19 Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne 

dobrine 

Leta 2012 so okrožna državna tožilstva s področja kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne 
dobrine prejela 121 ovadb, skupaj z nerešenimi iz prejšnjega obdobja pa so reševala 223 ovadb. 
Zavrgli so ovadbe zoper 73 obdolženih, vložili 47 obtožnih predlogov, štiri neposredne obtožnice ter 15 
obtožnic po končani preiskavi. V istem času so zahtevala preiskave zoper 16 oseb, po končani 
preiskavi pa so zoper eno osebo podali izjavo o odstopu od pregona. Sodišča so izrekla 52 obsodilnih 
sodb, tožilstva pa so vložila tri pritožbe. Na koncu dobe poročanja se sodišča niso odločila o obtožnih 
aktih za skupno 50 oseb.  
 
Največ prejetih ovadb se je nanašalo na kazniva dejanja mučenja živali po 341 čl. KZ-1 in sicer zoper 
42 oseb, sledijo pa ovadbe zaradi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničenja okolja po 332. členu 
KZ-1 s 26 ovadbami, nezakonitega lova po členu 342 KZ-1 s 17 ovadbami in kaznivo dejanje 
protipravnega zavzetja nepremičnine po 338. členu KZ s 15 ovadbami.  
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ODT v Celju poroča, da so prejeli ovadbe s področja kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne 
dobrine zoper 12 oseb, največ zaradi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničenja okolja po 332. 
členu KZ-1. Obsojen je bil storilec, ki je v nasprotju s Pravilnikom o obremenjevanju tal, na zemljišču v 
neposredni bližini Šmartinskega jezera dal narediti nasip, pri tem pa je za potrebe gradnje dal navoziti 
gradbene odpadke, zaradi neprimerno grajenega nasipa pa je na posameznih mestih prišlo do 
deformacije, saj je brežina jezera postala nestabilna, poseg pa je povzročil razvrednotenje naravnega 
okolja, vizualno spremembo krajine in neestetski in neurejen videz. V drugem primeru je bil obsojen 
župan, ki je brez naravovarstvenega soglasja v zavarovanem območju odredil izvajalcu del izvedbo 
sanacije ceste po projektni dokumentaciji, iz katere je bilo razvidno, da gre za obširno rekonstrukcijo 
ceste, v okviru katere so bili predvideni in tudi izvedeni obsežni odrivi zemlje, obsežni vkopi v skalna 
območja in poseg rastja in dreves, kar je povzročilo čezmerno razvrednotenje okolja in delne 
poškodbe, zaradi spremenjene slike pokrajine in spremembe mikro klimatskih talnih in geomorfoloških 
značilnosti ter eko sistema. 
 
ODT Koper je obravnavalo 16 zadev iz tega področja, vložili pa so obtožni predlog zoper eno osebo 
zaradi kaznivega dejanja mučenja živali po čl.341 KZ-1, vložili pa so tudi zahtevo za preiskavo zaradi 
kaznivega dejanja obremenjevanja in uničenja okolja po 332. členu KZ-1 ter obtožbo po preiskavi 
zoper 11 oseb, zaradi kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami po 
čl. 344 KZ-1 
 
ODT Kranj je v letu 2012 zavrglo ovadbe zoper osem storilcev kaznivega dejanja onesnaženja voda s 
plovil po 333. členu KZ-1, od tega zoper tri zaradi izpolnitve nalog naloženih v postopku odloženega 
kazenskega pregona.  
 
ODT Krško je obravnavalo dve ovadbi zaradi kaznivega dejanja mučenja živali po drugem in prvem 
odstavku 341. člena KZ-1,ko naj bi obdolženca mučila domače pse. Ovadba zoper eno osebo je bila 
zavržena, ker ni bilo podlage za utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje, v drugem primeru pa je 
bil vložen obtožni predlog. V letu 2012 je bila na področju ODT Krško, zaradi kaznivega dejanja 
mučenja živali po drugem in prvem odstavku 341 člena KZ-1 izrečena zaporna kazen in sicer tako, da 
je višje sodišče na pritožbo državnega tožilca pogojno obsodbo spremenilo v zaporno kazen treh 
mesecev zapora, kar je v slovenski pravni praksi redkost. Obravnavali so tudi šest ovadb zaradi 
kaznivega dejanja nezakonitega lova po prvem odstavku 342. člena KZ-1, zoper vseh šest so bili 
vloženi kaznovalni nalogi. V vseh primerih je šlo za osumljence romske skupnosti, ki so neupravičeno 
lovili in ujeli rjavoprse ježe, ki so skladno z Zakonom o ohranjanju narave, Pravilnikom o uvrstitvi 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah ogrožene 
živalske vrste in jih je prepovedano tako loviti, ujeti in ubiti.  
 
ODT Ljubljana ugotavlja, da se je v letu 2012 povečalo število kazenskih ovadb zoper storilce kaznivih 
dejanj tatvine gramoza oziroma mineralnih snovi. Vložena je bila zahteva za preiskavo zoper 
obdolženca zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja velike tatvine po drugem v zvezi s prvim 
odstavkom 205. člena KZ-1 ter nadaljevanega kaznivega dejanja obremenjevanja in uničenja okolja po 
6. točki prvega odstavka 332. člena KZ-1, ker naj bi na svoji gozdni parceli izkopal in vzel približno 
30.000 m3 mineralnih surovin, to je kamenja, vrednega 247.000 evrov. Tožilstvo poroča tudi o vloženi 
zahtevi za preiskavo zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja tatvine po prvem odstavku 204. člena 
KZ-1, ker naj bi obdolženec na gozdni parceli v letu 2010 izkopal približno 1.500 m3 mineralnih 
surovin, to je kamenja in peska vrednega 12.360 evrov. V drugi zadevi pa naj bi obdolženec na enak 
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način vzel približno 10.000 m3 kamenja in peska vrednega 82.400 evrov in s tem povzročil tudi 
popolno poškodbo okolja. 
 
ODT Maribor poroča o zmanjšanju števila kaznivih dejanj s tega področja iz 29 v letu 2011 na 19 v 
letu 2012. Zavrgli so ovadbe zoper devet oseb, vložili pa sedem obtožnih predlogov in obtožnico po 
preiskavi.  
 
ODT Murska Sobota je s tega področja obravnavala le enega storilca, izrečeni pa sta bili dve obsodilni 
sodbi za kaznivo dejanje nezakonitega lova po tretjem odstavku 343. člena KZ-1.  
 
ODT Nova Gorica je obravnavala obdolženca, ki je malomarno ravnal ob izpraznitvi grezničnega blata 
v tovarni, saj so se v blatu nahajali tudi ostanki nevarnih snovi, zaradi tega pa je prišlo do pogina 440 
različnih rib, zavrgli pa so ovadbo zoper osumljenca kaznivega dejanja onesnaženja živila ali krme po 
337. členu KZ-1, saj so ocenili, da je šlo za splet naključij, ko je oškodovanec iz zamrzovalne skrinje 
vzel pecivo, ne vedoč, da vsebuje dodatek konoplje, potem pa je nekaj peciva zaužil sam, nekaj pa 
njegovi gostje.  
 
ODT Slovenj Gradec je obravnavalo s tega področja večinoma kazniva dejanja mučenja živali, 
nezakonitega lova in nezakonitega ravnanja zaščitenih živalih in rastlinami. Okrožno sodišče v Slovenj 
Gradcu je obdolžencu izreklo obsodilno sodbo in v njej enotno kazen enega leta in en mesec zapora, 
ko mu je ob obsodbi za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po 
prvem odstavku 307. člena KZ-1 izreklo tudi posamični kazni dveh mesecev zapora za kaznivo dejanje 
nezakonitega lova po prvem odstavku 342. člena KZ-1 in kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z 
zaščitenimi živalmi in rastlinami po prvem odstavku 344. člena KZ-1. Obdolženi je nezakonito 
posedoval zaščitene živali, ko je na domu hranil zamrznjena kadavra kanje in velikega detla, ujel in 
ubil pa je tudi šojo, čeprav za to ni imel dovoljenja pristojnega upravnega organa. Isto sodišče je 
izreklo obsodilno sodbo obdolžencu, ki mu je tožilstvo očitalo kaznivo dejanje obremenjevanje in 
uničenje okolja po tretjem, drugem in prvem odstavku 333. člena KZ-1, ko je kot tehnični vodja in 
odgovorni vodja del sanacije mostu pri izvajanju nujnih rekonstrukcijskih del na mostu naročil 
betoniranje v eni sami fazi, namesto v dveh ali več, zaradi česar je ob betoniranju, zaradi prevelike 
pritiska na stene opaža prišlo do preboja opaža in izliva betona v strugo gojitvenega potoka, zaradi 
tega pa je prišlo do popolnega pomora vodnega življa v potoku. Izrečena mu je bila pogojna obsodba 
treh mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta. 

8.20 Trgovina z ljudmi 

ZDT-1 je določil, da kaznivo dejanje trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1 sodi med taksativno našteta 
kazniva dejanja, za katere je kot stvarno pristojno določeno SDT RS. Dobra praksa prejšnjih let, ko so 
bili na vseh okrožnih državnih tožilstvih z letnim načrtom dela določeni državni tožilci za obravnavanje 
kaznivih dejanj s področja boja proti trgovini z ljudmi, pa se je zaradi zagotovitve večje učinkovitosti 
nadaljevala tudi v letu 2012. 
  
V poglavju, ki nosi sicer naslov trgovina z ljudmi, so vsebinsko predstavljene tudi zadeve, ki 
obravnavajo kaznivo dejanje spravljanja v suženjsko razmerje po 112. členu KZ-1.  
 
V letu poročanja so državni tožilci odločali o kazenskih ovadbah zoper 37 oseb, pri čemer je bilo v letu 
2012 ovadenih 25 fizičnih oseb in dve pravni osebi. Ovadbe so prejela le štiri okrožna državna 
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tožilstva, pri čemer je ODT Maribor vse zadeve obravnavalo samo, medtem ko sta ODT v Kopru in 
ODT v Novi Gorici zadeve odstopili stvarno pristojnemu SDT RS.  
 
V letu poročanja so državni tožilci odločali tudi v zadevah, v katerih so bile končane preiskave oz. so 
tekle glavne obravnave.  
 
Po končani preiskavi zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 387.a členu KZ so zoper tri osebe 
odstopili od pregona, zoper tri osebe, ena izmed teh je bila v priporu, pa vložili obtožbo. Vsi trije so bili 
tudi spoznani za krive kaznivega dejanja in izrečene so jim bile prostostne kazni, in sicer od enega leta 
do leta in šest mesecev, sodba je že pravnomočna. Pravnomočna je postala tudi oprostilna sodba trem 
obtožencem.  
 
V letu 2012 je sodni epilog dobila zadeva iz leta 2006 in sicer je sodišče dvema obdolžencema, zaradi 
dveh kaznivih dejanj trgovine z ljudmi po drugem v zvezi s prvim odstavkom 387.a člena KZ izreklo 
zaporne kazni. Prvo obdolženemu za vsako dejanje eno leto in sedem mesecev zapora ter nato enotno 
kazen tri leta zapora, drugo obdolženi pa za vsako dejanje eno leto in šest mesecev zapora ter nato 
enotno kazen dve leti in deset mesecev zapora. Sodba še ni pravnomočna, saj se je tožilka pritožila 
zoper odločbo o kazenski sankciji, pritožila sta se pa tudi zagovornika obeh obtožencev. 
 
Pravnomočna pa je postala tudi v letu poročanja izrečena kazen obsojenima zaradi kaznivega dejanja 
spravljanja v suženjsko razmerje po prvem odstavku 112. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) v zvezi s 
členom 20 KZ-1. Prvo obtoženemu je sodišče izreklo kazen treh let in osem mesecev zapora, drugo 
obtoženi pa kazen enega leta in deset mesecev zapora, vsakemu izmed obtožencev pa je dosodilo tudi 
dolžnost plačati 11.250 evrov kot znesek, ki ustreza pridobljeni premoženjski koristi. 
 
Sodni epilog je s sporazumom o priznanju krivde dobila tudi kazenska zadeva (ovadba podana leta 
2012) zoper slovaškega državljana, zaradi suma storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 
drugem v zvezi s prvim odstavkom 113. člena KZ-1. Žrtvi kaznivega dejanja sta bila prav tako slovaška 
državljana, ki ju je izkoriščajoč njuno ekonomsko in fizično odvisnost od njega, prisil k beračenju. 
Zoper obtoženega je bil odrejen pripor, po končani preiskavi pa mu je bila, ob priznanju krivde, 
izrečena kazen eno leto in šest mesecev zapora. 
 
V letu poročanja je bila podana tudi kazenska ovadba, zaradi kaznivega dejanja spravljanja v 
suženjsko razmerje po prvem odstavku 112. člena KZ-1 in sicer na škodo polnoletne oškodovanke – 
državljanke Filipinov. Ovadba je bila zavržena. Z utemeljitvijo, da ovadene osebe z oškodovanko niso 
razpolagale v smislu razpolagalnega upravičenja v obliki izkoriščanja prostitucije, drugih spolnih zlorab 
ali služabništva, je bila zavržena tudi kazenska ovadba zoper tri osebe, zaradi kaznivega dejanja 
trgovine z ljudmi po prvem odstavku 113. člena KZ-1.  
 
Državni tožilci so zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi zahtevali preiskave zoper 15 fizičnih oseb 
ter dve pravni osebi. Kaznivo dejanje je bilo vedno, razen v enem primeru (zaradi beračenja), izvršeno 
zaradi izkoriščanja prostitucije.  
 
Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je eno izmed kaznivih dejanj, ki je najbolj odzivno na ekonomsko in 
socialno situacijo, tako na lokalnem kot globalnem nivoju. Sledeč temu se izvršitvene oblike tega 
kaznivega dejanja stalno spreminjajo in prilagajajo, kar narekuje tožilcem kot organom pregona 
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skrbno spremljanje tega problema in aktivno medresorsko sodelovanje pri njegovi prepoznavi in 
pregonu.  
 
Kazenski postopki zoper storilce teh kaznivih dejanj, v kolikor niso zoper njih odrejeni priporu, 
praviloma trajajo več let. Razlog za slednje je iskati v večjem številu storilcev, ki se postopku izognejo 
tudi z odhodom v tujino oziroma že ob kaznivem dejanju delujejo v tujini skupaj s sostorilci v Sloveniji. 
Potek časa ima svoj učinek tudi na žrtve, ki pogosto zapustijo našo državo oziroma uredijo svoje 
osebno življenje tako, da za njih kazenski postopek pomeni novo viktimizacijo. V letu poročanja je 
eden izmed štirih sostorilcev, zoper katere je bila obtožba vložena že maja 2006 izrazil pripravljenost 
priznati krivdo. To pa je storil potem, ko je bil zoper njega, po izdaji Evropskega naloga za prijetje in 
predajo in izročitvi Sloveniji sicer v drugem postopku, odrejen pripor. 
 
Med žrtvami tega kaznivega dejanja so pretežno ženske, ob državljankah Slovenije pa srečujemo 
državljanke Filipinov, Dominikanske Republike in vzhodnoevropskih držav.  
 
V letu 2012 se je nadaljeval in uspešno zaključil projekt Ministrstva za notranje zadeve RS: 
Vzpostavljanje pogojev za ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin za potrebe boja proti trgovini z 
ljudmi v jugovzhodni Evropi (JITTHB), v katerem je aktivno sodelovalo tudi VDT RS. Tožilci so se 
udeleževali vseh seminarjev na temo boja proti trgovini z ljudmi, med drugim seminarja za tožilce in 
sodnike držav članic EU in Turčije v Rimu in seminarja za tožilce in policijo v Budimpešti. 
 
Decembra 2012 je bil prvi krog ocenjevanja po Konvenciji Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z 
ljudmi, ki ga je izvedla skupina strokovnjakov, tako imenovana GRETA. VDT RS je sodelovalo v 
predhodni pripravi agende, na sedežu tožilstva pa je bil opravljen tudi predstavitveni in vsebinski 
pogovor z gostujočo skupino strokovnjakov.  

8.21 Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države 
 

Za razliko od leta 2011, ko smo poročali o trendu upadanja ovadb zaradi kaznivih dejanj povezanih s 
prepovedanim prehajanjem meje ali ozemlja države po 308. členu KZ-1 oziroma 311. členu KZ, se je 
število ovadenih storilcev teh kaznivih dejanj v letu 2012 bistveno povečalo. V letu 2012 so namreč 
okrožna državna tožilstva in SDT RS prejeli ovadbe zoper 129 oseb (leto 2011 68 oseb), kar je 90 % 
porast ovadenih oseb in je podatek primerljiv s številom ovadenih oseb v letu 2010, ko so bile prejete 
ovadbe zoper 115 oseb. Upoštevaje ovadbe zoper 89 oseb (leto 2011 67 oseb), ki so bile kot nerešene 
prenesene iz prejšnjega obdobja, so državni tožilci v letu 2012 obravnavali ovadbe zoper skupno 218 
oseb (leto 2011 135 oseb). Ovadbe zoper 16 oseb so zavrgli, zoper 73 oseb so zahtevali uvedbo 
preiskave, zoper 39 oseb pa so bile vložene obtožbe (18 neposrednih in 39 po opravljeni preiskavi).  
 
Sodišča so v letu 2012 izrekla sodbe 93 osebam (leta 2011 25 osebam), in sicer 87 osebam obsodilne 
sodbe, trem osebam oprostilne sodbe ter trem osebam zavrnilne sodbe. Kljub povečanemu številu 
končanih kazenskih postopkov je na sodiščih še vedno nerešenih kazenskih postopkov zoper 341 oseb, 
kar je glede na povečan pripad zadev v letu 2012 enak podatek kot v letu 2011 (411). 
 
Obdolžencem se praviloma izrekajo pogojne obsodbe, v primerih kvalificiranih oblik kaznivega dejanja 
pa zaporne kazni v razponu od štirih mesecev do dveh let in 10 mesecev zapora, izrečene pa so bile 
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tudi stranske denarne kazni v razponu od 300 evrov do 2.092 evrov (skupaj 41.100 evrov), 20 osebam 
je bila odvzeta premoženjska korist v skupnem znesku približno 41.100 evrov. 
 
ODT v Kopru je obravnavalo hudodelsko združbo, ki se je ukvarjala z organizacijo nedovoljenega 
prehajanja ilegalnih prebežnikov iz Hrvaške v Slovenijo, pri čemer je združba predstavljala le segment 
širše organizacije ilegalne poti tujcev brez ustreznih dovoljenj iz Turčije, preko Kosova, Črne gore, 
Bosne in Hercegovine in Hrvaške v države EU. V sodelovanju s hrvaškimi varnostnimi organi je bila 
izpeljana sočasna aretacija osumljencev na Hrvaškem in v Sloveniji ter na ta način presekana 
pomembna pot prihoda ilegalnih prebežnikov v države EU. V letu 2012 so bili člani omenjene združbe 
in z njimi povezane osebe obsojeni za očitano jim kaznivo dejanje, na sojenje čaka le še glavni 
organizator in eden izmed napeljevalcev – naročnikov ilegalnega prehoda. 
 
ODT v Mariboru poroča o obsežni kazenski zadevi, v kateri je bila podana kazenska ovadba zoper 17 
oseb zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje in ozemlja države po 5. v zvezi s 3. 
odstavkom 308. člena KZ-1. V tej zadevi je bila zoper dve osebi ovadba zavržena, zoper eno osebo 
(glavnega organizatorja) je bila vložena zahteva za preiskavo ter podan predlog za izdajo mednarodne 
tiralice in evropskega naloga za prijetje, na podlagi katerega je bila ta oseba prijeta v Romuniji in 
predana slovenski pravosodnim organom. Zoper ostalih 14 oseb je bila vložena obtožnica in vseh 14 je 
bilo tudi obsojenih. Od teh 14 jih je bilo sedem v priporu. Z 11 osebami je tožilstvo sklenilo sporazume 
o priznanju krivde, ki jih je nato sodišče tudi sprejelo, tri osebe pa so krivdo priznale na 
predobravnavnem naroku.  
 
ODT v Kranju poroča o kazenski zadevi, v kateri sta dva od obsojenih storilcev brata in državljana 
Kosova. Dejanje sta izvršila v letih 2009 in 2010. Eden od storilcev je bil direktor dveh gradbenih 
podjetij, v šestih pa je bil prokurist, medtem ko je bil drugi direktor enega gradbenega podjetja. S 
predložitvijo fiktivne dokumentacije sta dosegla, da so pristojne upravne enote tujcem izdale 
dovoljenja za prvo začasno prebivanje tujcev v Sloveniji, ki so tako lahko vstopili na ozemlje Slovenije 
in EU, čeprav za to v resnici niso izpolnjevali pogojev. 
 
ODT v Ljubljani poroča o zadevi, v kateri je bila vložena zahteva za preiskavo zoper tri osebe zaradi 
večjega števila kaznivih dejanj overitve lažne vsebine po 253. členu KZ-1 in prepovedanega prehajanja 
meje ali ozemlja države po 6. odstavku 308. člena KZ-1, ker naj bi dve osebi pridobili oziroma zbirali 
ljudi za nezakonito preselitev, pridobili njihove potne liste oz. kopije le-teh ter jih predložili tretji osebi, 
direktorici družbe, ki je pri Zavodu RS za zaposlovanje ter pri upravni enoti sama ali preko pri njej 
zaposlene delavke vložila vso potrebno dokumentacijo, ki jo je podpisala sama in s tem odločilno 
prispevala, da je 47 tujcev pridobilo vsa potrebna dovoljenja za prihod v Slovenijo in nato v druge 
države EU, kar je bil njihov izključni namen. 
 
ODT na Ptuju je obravnavalo hudodelsko združbo sedmih članov te združbe, ki so se ukvarjali z 
prevozom državljanov Kosova preko hrvaško – slovenske meje. Združba je delovala tako, da so bili 
tujci sprejeti v Bosni in Hercegovini od tam pa je združba organizirala prevoze do Slovenije. Delovanje 
združbe je tožilstvo spremljalo prek prikritih preiskovalnih ukrepov in s sodelovanjem z bosanskimi 
varnostnimi organi ter bosanskim tožilstvom. Zoper štiri od osumljencev, ki so bili ob zadnjem prevozu 
prijeti, je tožilstvo predlagalo pripor, čemur je sodišče tudi sledilo. Zadeva je trenutno v preiskavi, ki še 
ni končana. Med storilci je šest slovenskih državljanov in en državljanka Bosne in Hercegovine.  
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SDT RS je obravnavalo kazensko zadevo, v kateri je Okrožno sodišče v Ljubljani obsodilo devet oseb 
zaradi kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu KZ-1 in 
kaznivega dejanja hudodelskega združevanja po 294. členu KZ-1. Zoper enega obdolženega je bil 
odrejen pripor. Tri obdolžene je sodišče obsodilo za članstvo v združbi, torej za kaznivo dejanje po 5. 
in 3. odstavku 308. člena KZ-1, pet obdolženih za kaznivo dejanje po 3. odstavku 308. člena KZ-1, eno 
obdolženo pa za kaznivo dejanje po 1. odstavku 294. člena KZ-1. Z dalj časa trajajočim ilegalnim 
prehajanjem tujih državljanov, v okviru katerega so izvršili 11 dejanj, so si obdolženi pridobili najmanj 
22.400 evrov protipravne premoženjske koristi. Sodišče je izreklo zaporno kazen v skupni višini sedem 
let in dveh mesecev, petim obdolženim je izreklo pogojno obsodbo, izreklo je skupaj za 13.505,40 
evrov denarne kazni ter naložilo plačilo premoženjske koristi v skupni višini 22.400 evrov. Šlo je za 
združbo, ki je delovala že dalj časa in zoper katero so preiskave vodili tudi varnostni organi Bosne in 
Hercegovine ter varnostni organi Hrvaške. Glavnega organizatorja jim ni uspelo razkriti, saj je deloval 
tako, da se nikjer ni izpostavljal. Tekom izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov (150. člen in 149.a 
člen ZKP), ki so se izvajali od novembra 2010 dalje, pa je slovenskim kriminalistom uspelo odkriti 
identiteto glavnega organizatorja. Gre za državljana Turčije, ki se je z ilegalnim prehajanjem ukvarjal 
že 15 let in ki živi na Kosovu ter je za ilegalni prihod ene osebe iz Turčije v države EU računal 4.000 
evrov. V nadaljevanju je bil vzpostavljen stik s predstavniki EULEX Kosovo. Po izmenjavi dokazov so 
navedenega turškega državljana pričeli preiskovati tudi varnostni organi Kosova, zoper njega je bil 
odrejen tudi pripor. 
 
Še vedno pa se tovrstna kazniva dejanja ne izvršujejo v pretežno organiziranih skupinah, temveč so v 
večjem številu storilci posamezniki. Velika večina storilcev je moškega spola, starih od 20 do 58 let, 
med vozniki ilegalnih prebežnikov se pojavljajo tudi mlajše ženske (stare od 20 do 30 let), med storilci 
je več tujih državljanov (Hrvati, Srbi, Bosanci, Albanci, Romun, Tunizijec). Večina osumljencev je brez 
redne zaposlitve, so prejemniki socialne pomoči ali delajo občasno in jim izvrševanje navedenega 
kaznivega dejanja prinaša dodatni zaslužek. Izobrazbena struktura osumljencev je nizka, velika večina 
ima končano le osnovno ali poklicno šolo. Storilci kazniva dejanja večinoma izvršijo sami ali v 
sostorilstvu (redkeje v hudodelskih združbah). Obtoženi storilci so večinoma vozniki in njihovi 
sodelavci, ki predstavljajo zadnji člen združbe in jih s prebežniki zasačijo obmejni policisti, 
organizatorji pogosto ostajajo neodkriti. 
 
Premoženjske koristi so različne glede na poreklo oz. pot ilegalnega prebežnika, in sicer od 2.000 
evrov po osebi navzgor. Za posamezen prevoz pa angažirani voznik, ki ni član združbe, praviloma 
prejme od 100 evrov naprej po osebi.  

8.22 Nedovoljena proizvodnja in promet orožja in 

eksplozivov  

V letu 2012 so okrožna državna tožilstva in SDT RS, zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje 
in prometa orožja in eksplozivov po členu 307 KZ-1 oziroma členu 310 KZ, prejeli ovadbe zoper 83 
oseb (povsem enako kot leta 2011). Skupaj z nerešenimi ovadbami zoper 57 oseb iz prejšnjih let, so 
okrožna državna tožilstva in SDT RS v letu 2012 obravnavali ovadbe zoper 140 oseb (leto 2011 121 
oseb). 
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Državni tožilci so ovadbe zoper 31 oseb zavrgli, zoper 26 oseb so zahtevali uvedbo preiskave, zoper 17 
oseb so vložili obtožne predloge, zoper 38 oseb pa obtožnice (zoper 14 oseb neposredne, zoper 24 
oseb pa po preiskavi).  
 
Sodišča so v teh kazenskih zadevah izdala obsodilne sodbe zoper 60 oseb (leta 2011 zoper 62 oseb). 
Oprostilne sodbe so bile izdane zoper dve osebi, zavrnilne sodbe zoper šest oseb, med tem ko 91-tim 
osebam prvostopna sodba še ni bila izrečena. 
 
Med izrečenimi kaznimi za tovrstna kazniva dejanja prevladujejo pogojne obsodbe, in sicer v razponu 
od šestih mesecev zapora do enega leta in šest mesecev zapora in s preizkusno dobo do treh let, v 
enem primeru je bila obdolžencu izrečena denarna kazen v višini tridesetih dnevnih zneskov oziroma 
995,20 evrov. 
 
Splošne značilnosti kaznivih dejanj po navedenem členu se odražajo predvsem v obliki hrambe, v 
glavnem manjših količin strelnega in vojaškega orožja in eksplozivov, katerih promet posameznikom ni 
dovoljen (npr. avtomatska puška M70, s pripadajočim nabojnikom; dve ročni bombi SRSM, italijansko 
minometno mino znamke Briksia, dva tromblona brez oznak, dve minometni mini, dve ročni bombi, 
kumulativni izstrelek, 3.575 g razstreliva RDX, dva električna detonatorja, neznan eksplozivni izstrelek, 
počasi gorečo vrvico, dva topovska udara tipa M71 in M8), v eni zadevi pa je šlo za tujo državljanko, ki 
je protipravno vnesla v državo posamezno strelno orožje in manjšo količino streliva za takšno orožje.  
 
Storilci so praviloma moškega spola (v enem primeru ženskega) in je pri njih najbolj zastopana 
starostna skupina od 25 do 30 let, pri čemer je bil najstarejši storilec star 51 let. V glavnem so to 
osebe s poklicno izobrazbo ter so posedovali manjše količine strelnega orožja in streliva. 
 
Izstopa le primer o katerem poroča Okrožno državno tožilstvo na Ptuju, ko so policisti na mejnem 
prehodu Gruškovje prijeli državljana Srbije ter Bosne in Hercegovine, ki je v Slovenijo vnesel strelno 
orožje. V osebnem avtomobilu znamke VW Golf je prevažal šest avtomatskih pušk ter pištolo, poleg 
tega pa še večjo količino streliva. Zadevo je tožilstvo odstopilo pristojnim organom Bosne in 
Hercegovine, ki so bili pripravljeni prevzeti pregon. 

8.23 Mladoletniško prestopništvo 

V letu 2012 se je trend upada ovadenih mladoletnikov nadaljeval in sicer so okrožna državna tožilstva 
prejela kazenske ovadbe proti 2.342 mladoletnikom (leta 2011 2.428 mladoletnikom). Skupaj z iz leta 
2011 prenesenimi ovadbami proti 656 mladoletnikom so državni tožilci tako reševali ovadbe proti 
3.028 mladoletnikom in sprejeli odločitve proti 2.335 mladoletnikom. Število nerešenih zadev ob koncu 
leta in sicer 693 predstavlja pričakovano in stalno število zadev, v katerih tožilci do izteka leta 
poročanja ne sprejmejo državnotožilske odločitve. 
 
V letu poročanja so državni tožilci zavrgli kazenske ovadbe proti 957 mladoletnikom; 210 izmed teh ob 
uporabi načela sorazmernosti, 143 iz razlogov smotrnosti, 154 zaradi umika predloga oškodovanca ter 
proti enemu mladoletniku zaradi zastaranja kazenskega pregona. Po uspešno zaključenem postopku 
poravnavanja oziroma odloženega pregona, torej ob uporabi odvračanja kazenskega pregona so 
kazenske ovadbe zavrgli proti 169 mladoletnikom, iz drugih razlogov pa so bile zavržene ovadbe proti 
260 mladoletnikom. Po končanih pripravljalnih postopkih so državni tožilci prejeli v odločanje kazenske 
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zadeve proti 1.063 mladoletnikom ter proti 640 vložili predlog za izrek vzgojnega ukrepa oziroma 
predlog za kaznovanje. Ustavitev pripravljalnega postopka so predlagali proti 340 mladoletnikom. 
 
Sodišča so o predlogih za izrek vzgojnega ukrepa oziroma predloga za kaznovanje v letu poročanja 
odločila proti 812 mladoletnikom. Vzgojne ukrepe so izrekla 387 mladoletnikom (51 zavodskih in 336 
zunajzavodskih vzgojnih ukrepov), 13 kazensko sankcijo, proti 412 mladoletnikom pa so postopke 
ustavila.  
 
Struktura kaznivih dejanj tudi v letu 2012 ne pokaže posebnih odstopanj od preteklih let, prevladujejo 
kazniva dejanja zoper premoženje, vsa dejanja pa spremljajo praviloma elementi nasilja. To dosega 
različno intenziteto, ki se praviloma stopnjuje in tako je v letu poročanja bil obravnavan mladoletnik 
zaradi kaznivega dejanja uboja in poskusa kaznivega dejanja uboja po prvem odstavku 115. člena KZ-
1. Mladoletniku, ki je sicer povratnik, obe dejanje pa je storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, 
je bila na predlog tožilca izrečena enotna kazen pet let mladoletniškega zapora.  
 
Kazenske ovadbe zaradi kaznivih dejanj povezanih z mamili so bile podane proti 109 mladoletnikom, 
kar je več kot 11% vseh kazenskih ovadb podanih proti mladoletnikom.  
 
Predloge za kaznovanje so tožilci vlagali proti mladoletnim storilcem težjih kaznivih dejanj (poskusa 
ropa in izsiljevanja ter najpogosteje pri kaznivih dejanjih povezanih z mamili), ki so bili povratniki, in 
jim je vzgojni ukrep bil že izrečen, pa se bodisi ni izvajal bodisi ni dosegel vzgojnega namena.  
 
Velik del kazenski ovadb proti mladoletnikom so državni tožilci rešili tudi z alternativnimi oblikami 
kazenskega pregona, torej z odvračanjem kazenskega pregona, kar je predstavljeno v posebnem 
poglavju.  
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9 Postopki po Zakonu o odvzemu premoženja 
nezakonitega izvora 

9.1 Rezultati dela državnih tožilstev na področju ZOPNI 

v letu 2012 

Po uveljavitvi ZOPNI maja 2012, sta k izvajanju finančnih preiskav pristopila le ODT Maribor, kjer so 
odredili eno finančno preiskavo zoper eno osebo, in SDT RS, kjer so bili izvedeni vsi v nadaljevanju 
opisani ukrepi in aktivnosti. 
 
V drugi polovici leta 2012 so v zadevah, ki jih obravnava SDT RS izvedli naslednje aktivnosti 
usmerjene v finančne preiskave in zavarovanja odvzema premoženja nezakonitega izvora : 
 
- odrejene so bile finančne preiskave v petih zadevah: v prvi zoper dve fizični osebi, v drugi zoper tri 
fizične osebe, v tretji zoper dve fizični osebi, v četrti zoper štiri osumljene in 10 povezanih fizičnih in 
51 pravnih oseb in v peti zoper pet fizičnih oseb, 
- vložili so predloge za zavarovanje in začasni odvzem, katerim so sledili sklepi sodišč: v eni zadevi 
zavarovanje sredstev na TRR, v drugi zadevi predlog za zavarovanje sredstev na TRR in nepremičnin 
ter v tretji zadevi zavarovanje sredstev na TRR in začasni odvzem premičnin. 
 

Tabela 17: Postopki po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora 

Leto 

Odrejena 
finančna 
preiskava 

Predlog za 
začasno 

zavarovanje 

Odreditev 
začasnega 

zavarovanja 

Predlog 
za 

začasen 
odvzem 

Odreditev 
začasnega 
odvzema 

Tožba 
zaradi 

odvzema 

2012 78 2 2 2 1 0 

9.2  Izkušnje pri izvajanju finančnih preiskav in 

odreditvi začasnih zavarovanj 

Pri ustanavljanju finančnih preiskovalnih skupin (v nadaljevanju: FPS) ni bilo zaznati težav. Urad za 
preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: UPPD) je izrazil zaskrbljenost zaradi majhnega števila 
oseb, ki lahko sodelujejo v skupinah. Generalna policijska uprava (v nadaljevanju: GPU) zastopa 
stališče, da je nujno, da v FPS sodelujejo tisti kriminalisti, ki so preiskovali kataloška kazniva dejanja, 
ki so povod za finančno preiskavo. Zelo pomembna je udeležba predstavnikov Davčne uprave RS (v 
nadaljevanju: DURS) v FPS, ker imajo inšpektorje specializirane za izvajanja postopkov ocenjevanja 
prirasta premoženja po 68. čl. Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju: ZDavP-2, Uradni list RS 
št. 117/2006 s spremembami in dopolnitvami) ki razpolagajo s podatki o obdavčljivih dohodkih in 
obvladajo metodologijo ocenjevanja. Sodelovanje s CURS je pomembno zaradi pridobivanja podatkov 
o prenosih blaga in gotovine čez carinsko mejo in še posebej pri ukrepih za odvzem in hrambo 
premičnin ter vodenja evidenc o zavarovanem premoženju.  
 



88 

Praksa preiskovanja z ustanovitvijo FPS, ki zagotavlja neposredno sodelovanje in koordinacijo ter 
sočasno ukrepanje vseh pristojnih organov, zlasti pa dostop do vseh baz podatkov potrebnih za 
izvajanje finančnih preiskav, je izredno pozitivna. Potrebna je tudi določitev operativnega vodje 
preiskave zaradi usklajevanja operativnih aktivnosti in analiziranja podatkov ter priprave zaključnega 
poročila. 

9.3 Izkušnje pri predlogih za začasno zavarovanje in 

začasni odvzem premoženja nezakonitega izvora 

V enem od obravnavanih primerov se je kot zelo pozitivna izkazala takojšnja komunikacija o sumljivih 
bančnih transakcijah med banko, UPPD in SDT RS, kateri je sledila blokada bančnih transakcij in 
takojšnje pridobivanje podatkov potrebnih za utemeljitev predloga za začasno zavarovanje. Za celoten 
postopek je v tovrstnih primerih na razpolago le 72 ur in le zaradi dobrega sodelovanja z UPPD, smo 
uspeli utemeljiti predlog za zavarovanje.  
 
V pravnih sredstvih – ugovorih in pritožbah, ki so sledila odrejenemu zavarovanju, se je izpostavilo 
vprašanje vezanosti začasnega zavarovanja, odrejenega po ZOPNI, na izrek nepravnomočne 
oprostilne sodbe za kataloško kaznivo dejanje. Uspeli smo uveljaviti stališče, da izrek takšne sodbe ne 
preprečuje odreditve zavarovanja. Sodišče je argumentom tožilstva doslej sledilo in potrdilo in 
podaljšalo odredbe o zavarovanju. 
 
V drugem obravnavanem primeru se je v ugovoru zoper sklep o odreditvi začasnega odvzema 
izpostavila teza, da premoženje pridobljeno izven časovnega okvira finančne preiskave, ne more biti 
predmet odvzema niti zavarovanja. V pritožbi smo utemeljevali tezo, da analogno ureditvi v prvem 
odstavku 75. člena KZ-1, za zavarovanje odvzema nezakonitega premoženja, lahko služi katerokoli 
zakonito premoženje preiskovanca. Sodišče na prvi stopnji ni sledilo argumentaciji tožilstva, na 
pritožbeni stopnji pa je višje sodišče v celoti sledilo tožilski argumentaciji. 
 

9.4  Sodelovanje z organi, ki so vključeni v finančne 

preiskovalne skupine 
 

Sodelovanje poteka zelo dobro, pri čemer je bistveno poudariti, da morajo biti naloge članom FPS iz 
posamezne institucije, določene v skladu z njenimi pristojnostmi. Policija naj neposredno operativno 
preverja in ugotavlja dejansko premoženje preiskovancev, UPPD okoliščine povezane s sumi pranja 
denarja, sumljivimi transakcijami in mednarodno pravno pomočjo na tem segmentu, DURS zlasti 
naloge povezane z ugotovitvijo zakonitih in obdavčljivih prihodkov ter oceno vrednosti premoženja in 
potrošnje ter CURS prenose blaga in gotovine čez carinsko mejo in zadeve hrambe in evidenc začasno 
zavarovanega, začasno odvzetega in odvzetega premoženja.  
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9.5  Priprava gradiva za pravdni postopek 

Zaradi kvalitetne vsebinske priprave gradiva za tožbe in pravno korektnega oblikovanja tožbenih 
zahtevkov smo opravili posvet s predsednikom in vodjema oddelkov za gospodarske in pravdne 
zadeve Okrožnega sodišča v Ljubljani.  
 
Z istim namenom smo opravili sklop izobraževanj za okrožne državne tožilce na njihovih sedežih. 
Ocenjujemo, da je oboje imelo izredno pozitiven odziv in bo spodbudilo aktivnejše delo na tem 
segmentu (do sedaj je poleg SDT RS samo še ODT Maribor uvedla eno finančno preiskavo). 
 
Zaradi uspešnega izvajanja ZOPNI in koordinacije dela v okviru finančnih preiskav so bili opravljeni 
posveti s predstavniki Ministrstva za pravosodje in javno upravo RS – Sektor za mednarodno pravno 
pomoč, UPPD, DURS – Glavnega davčnega urada in GPU. 
 
Podali smo tudi obsežne vsebinske pripombe in predloge za spremembe in dopolnitve ZOPNI, ki so 
bile posredovane pristojnemu ministrstvu.  
 
Sodelovali smo tudi na medresorskih posvetih, namenjenih odločitvi za ustanovitev specializiranega 
urada ali agencije, ki bi zagotavljal učinkovito izvajanje nalog na področju odvzemov protipravne 
koristi in nezakonitega premoženja skozi celoten postopek od finančnih preiskav preko zavarovanj, 
hrambe in upravljanja zavarovanega premoženja, do izvršitve odločb o odvzemu in prodaji odvzetega 
premoženja. 

9.6 Zagotovitev potrebnih kadrov 

Glede na dosedanje izkušnje in oceno predvidenega števila zadev je očitno, da nalog na področju 
ZOPNI v okviru SDT RS, tudi če bi bile omejene samo na vlaganje tožb, ne more opravljati samo ena 
oseba. Zato je potrebno zagotoviti ustrezno specializacijo in zadostno število tožilcev, ki se bodo lahko 
pravočasno vključevali v izvajanje finančnih preiskav in tako zagotovili ustrezno podlago za odločitev 
za vložitev tožb. 
  
Strokovno informacijski center (v nadaljevanju: SIC) na VDT RS bo moral nuditi neposredno strokovno 
pomoč tožilcem na okrožnih državnih tožilstvih in SDT RS za učinkovito izvajanje nalog po ZOPNI in 
zadev mednarodnega sodelovanja.  
 
Nujno potrebno je nadaljevati ustrezno izobraževanje državnih tožilcev, finančnih preiskovalcev in tudi 
sodnikov, ki bodo sodelovali v procesih zavarovanja in odvzemov premoženja. Vse navedeno zahteva 
veliko časa in aktivnosti, ter dobro sodelovanje s SIC in Centrom za izobraževanje v pravosodju pri 
Ministrstvu za pravosodje RS.  
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10 Specializirano državno tožilstvo RS 

V letu 2012 se je SDT RS formiral kot dvanajsto samostojno tožilstvo. Postopek ustanovitve SDT RS je 
bil zahteven projekt, tako v vsebinskem kot v organizacijskem smislu. 
 
Kadrovsko dopolnjevanje SDT RS je bila velika težava, saj v preteklosti ni vladalo zanimanje za delo v 
Skupini tožilcev za pregon organiziranega kriminala. Poleg tega pa sta bila razveljavljena kar dva 
razpisa za dodeljene in imenovane tožilce na SDT RS.  
 
Na dan 31. 12. 2012 je delalo na SDT RS dvajset državnih tožilcev. Pohvalno je, da so se na razpise za 
delo na SDT RS prijavili predvsem mladi motivirani tožilci z novimi znanji. Le-ti so se uspešno vključili 
v delo na SDT RS. 
 
Pristojnost dela SDT RS določa ZDT-1 in sicer v 192. členu. Tako je SDT RS pristojno za pregon 
storilcev kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, za katera se lahko izreče kazen zapora petih let, za 
kazniva dejanja jemanja podkupnine, dajanja podkupnine, pranja denarja, terorizma, financiranje 
terorizma, spravljanja v suženjsko razmerje, trgovine z ljudmi in za kazniva dejanja, za katera se lahko 
izreče deset let zapora ali hujša kazen, če je bilo to dejanje izvršeno v hudodelski združbi. Taka 
ureditev s taksativno naštetimi kaznivimi dejanji, za katere je SDT RS pristojno, pomeni večjo 
transparentnost, saj je delokrog dela SDT RS določen v zakonu. To pomeni, da generalni državni 
tožilec več ne odreja, kateri primeri se bodo reševali na SDT RS, kot je to odrejal na podlagi ZDT.  
 
Sedanja ureditev pa je ustreznejša ne zgolj zaradi večje transparentnosti, temveč je tudi primerljiva z 
drugimi evropskimi državami, kjer poznajo specializirana državna tožilstva: Italijo, Španijo, Hrvaško in 
Avstrijo. 
 
Statistično se je v lanskem letu povečalo število obsojenih oseb, povečalo se je število vloženih 
obtožb, povečalo se je število izrečenih zapornih kazni. 
 
V lanskem letu smo vložili obtožnice zoper skupaj 85 fizičnih oseb in 11 pravnih oseb. Zahteve za 
preiskavo se vodijo zoper 81 fizičnih oseb. V lanskem letu je bilo 45 storilcev, obsojeno na zaporno 
kazen, štirje na pogojno. Sodišča so 32 storilcem odvzela premoženjsko korist.  
 
Odredili smo finančne preiskave zoper 77 oseb, od tega zoper 51 pravnih oseb in 26 fizičnih oseb. 
Podana sta bila dva predloga za začasno zavarovanje, v dveh primerih je bilo začasno zavarovanje 
odrejeno.  
 
Pomembno je poudariti, da je SDT RS ustanovil tudi sedem specializiranih preiskovalnih skupin in eno 
skupno preiskovalno skupino ter da smo odredili tudi tri finančne preiskovalne skupine. Primeri, ki jih 
preiskuje SDT RS so zahtevni, osebe, ki jih obtožujemo in preiskujemo pa velikokrat na vplivnih 
položajih z družbeno močjo in velikokrat kapitalom. 
 
V letu 2012 se je na prvi stopnji, po 53 glavnih obravnavah, zaključila tudi obravnava v tako 
imenovani zadevi »Čista lopata«. Obdolženi so bili spoznani za krive, izrečene so jim bile zaporne in 
denarne kazni. Prvostopenjsko sodbo je potrdilo tudi višje sodišče.  
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Novi instituti, določeni v noveli ZKP-K, predvsem sporazum o priznanju krivde in predobravnavni 
narok, so uspešni in v praksi dosegajo boljše rezultate od pričakovanih. Z ustanovitvijo specializiranih 
sodišč se je bistveno zmanjšal čas, ko sodišča vzamejo v obravnavanje obtožbe SDT RS. Tako so 
specializirana sodišča v treh primerih razpisala glavno obravnavo že v petih mesecih po 
pravnomočnosti obtožbe, kljub temu, da zadeva ni bila priporna. 
 
Prav hitro obravnavanje obtožb, ki jih vlaga SDT RS na specializirana sodišča bo v veliki meri v 
prihodnosti tudi pogojevalo uspešnost dela SDT RS. 
 
Znotraj SDT RS, kot samostojna organizacijska enota, deluje Posebni oddelek. Tudi na tem oddelku se 
manjšajo zaostanki in hkrati uspešno rešujejo nove zadeve. Tožilsko delo v oddelku je specifično in 
hkrati zahtevno, saj se preiskujejo kazniva dejanja, ki jih storijo policisti. Tovrstna kazniva dejanja je 
težko dokazovati, zaradi specifičnih znanj in položaja storilcev, kakor tudi v posameznih primerih, 
zaradi lažne solidarnosti znotraj same policije, kakor tudi navzven.  

10.1 Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s 

posebnimi pooblastili (Posebni oddelek) 

S sprejetjem ZDT-1 je dne 7. 11. 2011 pričel delovati Posebni oddelek pri SDT RS, ki vsebinsko 
nadaljuje z delom Specializiranega oddelka Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega 
kriminala pri VDT RS, vendar pa mu ZDT-1 v tretjem poglavju dodeljuje nove pristojnosti in določa 
posebni položaj. Posebni oddelek deluje kot samostojna notranja organizacijska enota s posebnim 
položajem pri SDT RS. Tako sedaj Posebni oddelek ni zgolj izključno in stvarno pristojen za obravnavo 
kaznivih dejanj, ki jih v službi in zunaj službe storijo samo uradne osebe s pooblastili policije v 
predkazenskem postopku, pač pa tudi uradne osebe Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za 
obrambo RS in uradne osebe Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.  
 
Nadalje 3. odstavek 199. člena ZDT-1 določa pristojnost Posebnega oddelka tudi v zadevah, ki jih sicer 
obravnavajo druga tožilstva, če so te zadeve vsebinsko povezane z zadevo, ki jo obravnava Posebni 
oddelek. Takšnim razširjenim pristojnostim Posebnega oddelka pa ni bila prilagojena določba 158.a 
člena ZKP, ki ureja pooblastila policistov in tožilcev Posebnega oddelka, saj imajo po navedeni določbi 
policisti Posebnega oddelka pooblastila policije v predkazenskem postopku in vsa pooblastila iz 1. 
odstavka 158. člena ZKP le tedaj, če so podani razlogi za sum, da je kaznivo dejanje, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, storila uradna oseba, zaposlena v Policiji, na področju notranjih zadev ali v 
ministrstvu za obrambo in ima pooblastila policije v predkazenskem postopku ali uradna oseba, ki ima 
pooblastila policije v predkazenskem postopku in je napotena na misijo v tujini. Določbo 158.a člena 
ZKP torej veže pristojnost policistov Posebnega oddelka na osumljence kaznivih dejanj, ki imajo 
pooblastila policije v predkazenskem postopku, 199. člen ZDT-1 pa tudi na druge uradne osebe s 
posebnimi pooblastili (uradne osebe Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo RS in 
uradne osebe Slovenske obveščevalno- varnostne agencije). 
 
V letu 2012 je bilo na Posebnem oddelku več kadrovskih sprememb. Dne 1. 1. 2012 sta bila na 
Posebni oddelek dodeljena zgolj dva tožilca, ki sta polovično delala tudi na zadevah Specializiranega 
državnega tožilstva in okrajna državna tožilka, 11 začasno premeščenih policistov, poslovna sekretarka 
in pravosodna sodelavka za preiskovalno-kazenske zadeve. Do 31. 12. 2012 sta z oddelka odšla dva 
tožilca, za štiri leta pa je bila dodeljena nova tožilka, vodja Posebnega oddelka pa je delo nastopila s 
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1. 6. 2012. Nadalje je bil izpeljan interni razpis za osem začasno premeščenih policistov, ki delo 
opravljajo v nazivu višji kriminalistični inšpektor II, na podlagi katerega je bilo izbranih šest policistov, 
ki so nadaljevali z delom na Posebnem oddelku, pet policistov pa se je vrnilo v Policijo. Glede na 
kadrovski načrt konec leta 2012 torej Posebni oddelek še ni deloval v popolni zasedbi.  
 
V primerjavi z drugimi tožilstvi na Posebnem oddelku praktično ni kazenskih ovadb, katere bi bilo 
potrebno dopolniti, saj se policisti in tožilci sproti ustno posvetujemo, temu je pripisati tudi dejstvo, da 
praktično ni zavrženih kazenskih ovadb, ki jih podajo policisti Posebnega oddelka, se pa pogosto 
zavržejo kazenske ovadbe, katere vložijo oškodovanci, odstotek tako zavrženih kazenskih ovadb je kar 
78 % od vseh prejetih kazenskih ovadb. Policisti Posebnega oddelka so namreč v letu 2012 od 209 
zaključenih zadev vložili zgolj 47 kazenskih ovadb, v ostalih primerih pa poročilo. Glede na to, da je 
največ kaznivih dejanj, ki jih obravnava Posebni oddelek, kaznivih dejanj kršitev človeškega 
dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic po 266. členu KZ-1, nevestno delo v službi 
po 258. členu KZ-1, ponarejanje uradnih listin po 259. členu KZ-1 in zlorabo uradnega položaja ali 
uradnih pravic po 257. členu KZ-1, je alternativnih oblik kazenskega pregona malo, saj ta dejanja niso 
primerna ne za poravnavo ne za odloženi pregon. Od kaznivih dejanj, ki jih policisti storijo izven službe 
pa prevladujejo kazniva dejanja nasilje v družini po 191. členu KZ-1 in povzročitev prometne nesreče 
iz malomarnosti po 323. členu KZ-1. 
 
V letu 2012 je Posebni oddelek obravnaval kaznivo dejanje neupravičenega prometa s prepovedanimi 
drogami po 3. odstavku 186. člena KZ-1 storjenega v hudodelski združbi tako, da je Posebni oddelek 
vodil predkazenski postopek zoper osumljenca, ki je bil policist, ODT v Kopru pa zoper ostale člane 
hudodelske združbe. Po prikritih preiskovalnih ukrepih in hišnih preiskavah je bil policist priveden k 
preiskovalnemu sodniku, zoper njega je bil odrejen pripor in preiskava. V letu 2012 je bilo več zadev, 
v katerih so se izvajali prikriti preiskovalni ukrepi. 
 
Specifičnost Posebnega oddelka je, da je alternativni kazenski pregon praktično nemogoč, da so 
kaznovalni nalogi praviloma razveljavljeni, da obdolženci niso pripravljeni na priznanje krivde ali 
pogajanja, da so v postopku priče zgolj policisti, ki seveda ne pričajo zoper obdolženega policista in 
oškodovanec, ki ga je obdolženi policist obravnaval bodisi zato, ker je bil storilec prekrška ali pa 
kaznivega dejanja, zato je tožilec večkrat odvisen zgolj od izvedeniškega mnenja, katerih pa je v 
postopku več in so si med seboj nasprotujoča. Ker v primeru obsodilne sodbe obsojenemu policistu 
lahko preneha delovnopravno razmerje in ker imajo obdolženi policisti praviloma zagotovljeno 
brezplačno pravno pomoč s strani delodajalca, je opravljenih narokov za glavno obravnavo v vsaki 
zadevi povprečno pet do 10. Nadalje praviloma vsaki oprostilni ali obsodilni sodbi sledi pritožba in je 
zadeva na višjem sodišču razveljavljena in sledi novo sojenje, zato gre za dolgotrajne postopke kljub 
temu, da prevladujejo zadeve iz pristojnosti okrajnih sodišč, zastaralni roki pa so kratki. Vsemu temu 
je pripisati dejstvo, da je bilo v letu 2012 od vseh izrečenih sodb zgolj 54 % obsodilnih. 
 
Ocenjujem, da je Posebni oddelek v letu 2012 deloval oziroma obravnaval približno toliko zadev kot v 
letu 2011, da pa je v letu 2013 kljub manjšemu številu policistov in premajhnemu številu tožilcev 
pričakovati več rešenih zadev.  
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11 Pritožbeni postopki 

Dne 6. 11. 2011 je bil z uveljavitvijo ZDT-1 ukinjen Pritožbeni oddelek VDT RS, delo v pritožbenih 
zadevah pa se je preneslo na novoustanovljene pritožbene oddelke pri okrožnih državnih tožilstvih na 
sedežnih enotah višjih sodišč. Pritožbeni oddelki tako delujejo na ODT v Celju, Kopru, Ljubljani in 
Mariboru.  
 
Po določbah 377. in 445. člena ZKP so do 15. 5. 2012 višji državni tožilci podajali predloge k pritožbam 
državnih tožilcev ter obdolžencev in njihovih zagovornikov zoper odločbe sodišč prve stopnje. Po 15. 
5. 2012, ko se je začela uporabljati novela ZKP-K, pa glede na spremembo 377. in 445. člena ZKP, 
višji državni tožilci predlogov ne podajajo več. Na podlagi odredbe generalnega državnega tožilca so 
višji državni tožilci opravljali tudi nadzorstvene preglede ter preglede dela državnega tožilca za potrebe 
Državnotožilskega sveta, ko je odločal glede napredovanja državnih tožilcev. 
 
Opazen je upad zadev, v katerih so bili obdolženci ob izreku sodbe v priporu, in sicer so bile pritožbe 
vložene v 179 takšnih zadevah zoper 251 obdolžencev (v letu 2011 241 pripornih zadev, pri čemer je 
bilo priprtih 346 oseb). Državni tožilci so se pritožili v 84 pripornih zadevah in je tako delež pritožb 
državnih tožilcev približno enak kot v letu 2011, ko so se državni tožilci pritožili v 117 zadevah od 
skupno 241 pripornih zadev.  

Tabela 18: Pritožbe v letu 2012 

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 265 350 70 250 7 34 89 0 36 161 7 

ODT KK 106 128 43 115 0 28 106 0 15 9 0 

ODT KP 120 144 53 131 1 11 11 0 42 120 1 

ODT KR 124 137 31 127 2 17 116 1 14 11 1 

ODT LJ 505 587 169 536 1 112 472 0 57 64 1 

ODT MB 284 318 102 253 5 44 23 0 58 230 5 

ODT MS 202 249 67 201 3 13 17 0 54 184 3 

ODT NG 48 67 35 44 0 7 6 0 28 38 0 

ODT NM 82 104 65 64 0 39 54 0 26 10 0 

ODT PT 104 120 24 100 1 6 8 0 18 92 1 

ODT SG 108 121 26 102 2 7 13 0 19 89 2 

SDT RS 26 83 7 133 0 6 37 0 1 90 0 

PO 19 20 10 9 0 1 0 0 9 9 0 

Skupaj 1.993 2.428 702 2.065 22 325 952 1 377 1.107 21 
 

V letu 2012 so pritožbeni oddelki obravnavali pritožbe državnih tožilcev v skupno 581 zadevah zoper 
724 obdolžencev (v letu 2011 677 zadev zoper 884 obdolžencev). Zaradi odločbe o kazenski sankciji je 
bilo vloženo 327 pritožb, v 205 primerih je bilo pritožbi ugodeno (v letu 2011 371 pritožb, ugodeno v 
270 primerih). Iz drugih pritožbenih razlogov (bistvene kršitve določb ZKP, zmotne in nepopolne 
ugotovitve dejanskega stanja in kršitve kazenskega zakona) ali več razlogov hkrati pa so tožilci vložili 
397 pritožb (v letu 2011 513 pritožb). Ugodeno je bilo 119 pritožbam (v letu 2011 141).  
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Tabela 19: Uspešnosti pritožb državnih tožilcev v letu 2012 

Pritožba zaradi kazni Pritožba iz drugih razlogov Pritožbe 

Državno 
tožilstvo 

Število 
zadev 

Število 
obdolžencev 

Število 
pritožb 

Število 
ugodenih 

Še 
nerešeno 

Število 
pritožb 

Število 
ugodenih 

Še 
nerešeno Neugodeno 

ODT CE 58 68 34 17 16 34 12 12 33 

ODT KK 34 43 28 14 11 15 0 9 29 

ODT KP 38 53 11 7 1 42 21 2 58 

ODT KR 28 31 17 25 6 14 0 12 27 

ODT LJ 135 169 112 73 37 57 5 30 106 

ODT MB 86 102 44 25 6 58 19 24 48 

ODT MS 58 67 13 2 9 54 17 24 39 

ODT NG 21 35 7 2 0 28 17 4 46 

ODT NM 47 65 39 34 7 26 7 5 57 

ODT PT 22 24 6 3 3 18 8 7 6 

ODT SG 22 26 7 1 3 19 5 8 12 

SDT RS 13 22 8 1 3 14 1 13 3 

PO 19 20 1 1 0 18 7 6 5 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Skupaj 581 724 327 205 102 397 119 156 471 
 

Skupno so pritožbeni oddelki v letu 2012 obravnavali 1.993 zadev zoper 2.428 obdolžencev (v letu 
2011 2.774 zadev zoper 3.326 obdolžencev). Državni tožilci so vložili 702 pritožbi (v letu 2011 886 
pritožb), obdolženci oziroma njihovi zagovorniki 2.065 pritožb (v letu 2011 2.845 pritožb), oškodovanci 
pa 22 pritožb (v letu 2011 21 pritožb). Zaradi kazenske sankcije so se državni tožilci pritožili v 325 
zadevah (v letu 2011 v 371 zadevah), obdolženci pa so vložili 952 pritožb zaradi odločbe o kazenski 
sankciji (v letu 2011 pa 1.013). Iz drugih pritožbenih razlogov, to je zaradi bistvene kršitve določb 
ZKP, zaradi kršitve kazenskega zakona in zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, 
so državni tožilci vložili 377 pritožb (v letu 2011 515 pritožb), obdolženci oziroma njihovi zagovorniki 
pa 1.107 pritožb (v letu 2011 1.832).  
 
Število pritožbenih zadev se je tako v letu 2012 zmanjšalo za skoraj eno tretjino, upad pa gre pripisati 
drugačnemu obravnavanju pritožbenih zadev, kot tudi noveli ZKP-K, ki je uvedla nekatere nove 
procesne institute (sporazum o priznanju krivde in priznanje krivde na predobravnavnem naroku). 

Tabela 20: Pritožbe v zadevah, v katerih so bili obdolženci ob izreku sodbe v priporu 

 Vlagatelj pritožbe 
Državno 
tožilstvo 

Število zadev Število obdolžencev Odt Obd 

ODT CE 17 23 8 21 

ODT KK 13 20 10 22 

ODT KP 14 22 5 24 

ODT KR 9 14 1 15 

ODT LJ 66 86 27 110 

ODT MB 22 25 11 22 

ODT MS 8 17 0 21 

ODT NG 2 4 4 5 

ODT NM 12 16 10 12 

ODT PT 11 16 2 17 

ODT SG 1 1 1 1 

SDT RS 3 5 3 4 

PO 1 2 2 3 

Skupaj 179 251 84 277 
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Še naprej pa upada tudi število pritožbenih zadev v postopkih proti mladoletnikom, in sicer so bile 
pritožbe vložene v 32 zadevah proti 41 mladoletnikom (v letu 2011 v 38 zadevah proti 44 
mladoletnikom). Zaradi vzgojnega ukrepa ali kazenske sankcije je bilo vloženih 26 pritožb, iz drugih 
razlogov pa 20 (v letu 2011 28 pritožb zaradi vzgojnega ukrepa ali kazenske sankcije, iz drugih 
razlogov pa 20).  

Tabela 21: Pritožbe v postopkih proti mladoletnikom v letu 2012 

Državno 
tožilstvo Število zadev 

Število 
mladoletnikov 

Pritožba zaradi 
vzgojnega ukrepa 

ali kazenske 
sankcije 

Pritožba iz drugih 
razlogov 

ODT CE 2 2 0 2 

ODT KK 5 6 5 1 

ODT KP 2 2 1 2 

ODT KR 0 0 0 0 

ODT LJ 17 25 19 7 

ODT MB 3 3 0 3 

ODT MS 2 2 0 3 

ODT NG 1 1 1 2 

ODT NM 0 0 0 0 

ODT PT 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 

SDT RS 0 0 0 0 

PO 0 0 0 0 

Skupaj 32 41 26 20 
 

V letu 2012 so se višji državni tožilci udeležili 52 sej in 4 glavnih obravnav na višjih sodiščih. Višji 
državni tožilci na pritožbenih oddelkih so na okrožnih državnih tožilstvih reševali tudi zadeve iz 
pristojnosti drugih oddelkov, opravljali dežurno službo in zastopali obtožne akte na sodiščih prve 
stopnje.  
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12 Vrhovno državno tožilstvo RS 

12.1 Uvodna pojasnila  

VDT RS ima pristojnosti predvsem v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi. Zahteve za varstvo 
zakonitosti vlaga na širšem kaznovalnem področju (vključno v postopkih zaradi prekrškov), ta in druga 
pravna sredstva pa tudi v civilnih in upravnih zadevah.  
 
Pri VDT RS so organizirani oddelek za kazenske zadeve, oddelek za civilno upravne zadeve ter oddelek 
za izobraževanje in strokovni nadzor, v okviru katerega lahko v skladu z letnim razporedom dela 
opravljajo naloge vsi vrhovni in višji državni tožilci.  
 
Pri VDT RS kot notranja organizacijska enota deluje SIC. Naloge iz njegove pristojnosti opravljajo vsi 
vrhovni, višji in dodeljeni državni tožilci na VDT RS ter tožilsko osebje. 

12.2 Izredna pravna sredstva na kazenskem področju  

12.2.1 Uvodna pojasnila  

VDT RS ima v kazenskih zadevah in v zadevah prekrškov temeljne pristojnosti povezane z vlaganjem 
pravnih sredstev. Te zajemajo naslednja pravna sredstva oziroma procesne akte v zvezi s pravnimi 
sredstvi : 
 
- zahteve za varstvo zakonitosti (420. in 423. člena ZKP); 
- odgovori na zahteve za varstvo zakonitosti (423. člen ZKP); 
- zahteve za varstvo zakonitosti v postopkih o prekrških (169. člen Zakona o prekrških, Uradni list RS,  
 št. 7/2003 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZP-1); 
- razne kazenske zadeve. 
 
V letu 2012 je oddelek v kazenskih zadevah glede na prehodne določbe novele ZKP-K podajal tudi še 
predloge k pritožbam zoper sodbo sodišča druge stopnje (377. in 398. člena ZKP) in predloge k 
zahtevam za izredno omilitev kazni (419. člen ZKP), v zadevah v katerih so pogoji za uporabo teh 
pravnih institutov nastopili do uveljavitve ZKP-K in sicer do 15. 5. 2012. 
 
Kazenski oddelek VDT RS poleg navedenih obravnava tudi tiste kazenske zadeve, v katerih reševanje 
zadeve ali opravila iz pristojnosti nižjega državnega tožilca prevzame državni tožilec s višjim položajem 
(66. člen ZDT). V letu 2012 je bila obravnavana ena prevzeta kazenska zadeva, v kateri je bilo 
obravnavanih devet oseb.  
 
Pregled celotnega opravljenega dela pokaže, da je Kazenski oddelek VDT RS v letu 2012, kakor je 
zabeleženo v vpisnikih, prejel v delo 1.303 zadeve in 64 zadev iz zbirnih spisov (sodbe in sodna 
praksa, pravna stališča, seje kolegijev, dodeljevanje zadev, poročila, mnenja k predlogom zakonov, 
itd.), skupaj torej 1.367 zadev. S prištetimi zadevami iz prejšnjih let je oddelek obravnaval 1.484 
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zadev. Primerjava s prejšnjimi leti pokaže, da se je pripad novih zadev, glede na leto 2011, ko je bilo 
obravnavanih skupaj 1.549 zadev, zmanjšal za 11,7 %. 
 
Državni tožilci na oddelku so rešili 1.241 vpisanih kazenskih zadev (oziroma 1.305 vseh zadev v delu), 
kar je 88 % vpisanih kazenskih zadev. Nerešenih je ostalo 179 (kar je 12 %) kazenskih zadev prejetih 
ob koncu leta, v katerih je odločitev odvisna od predhodne predložitve in vpogleda spisov sodišč ali 
prekrškovnih organov. Odstotek rešenih zadev ostaja visok, vendar se je v primerjavi z letom 2011 
nekoliko zmanjšal, saj je bilo v letu 2011 rešenih 92,1 % vpisanih zadev. Glede na zmanjšano število 
funkcionarjev na kazenskem oddelku, se je delovna intenzivnost oddelka na zadevah ni zmanjšala. 
Oddelek je namreč pretežno število mesecev v letu 2012 deloval le s petimi vrhovnimi tožilci (z dvema 
za polni delovni čas in tremi s polovičnim delovnim časom), medtem ko je bilo večino leta 2011 na 
oddelku pet tožilcev s polnim delovnim časom. Opravljeno delo po obsegu zato ocenjujemo kot 
uspešno.  
 
Od ostalih nalog je potrebno izpostaviti predvsem usklajevanje državnotožilske prakse. Za razjasnitev 
spornih vprašanj, ki jih posredujejo posamezna tožilstva, policija ali drugi organi odkrivanja, so vrhovni 
državni tožilci oddelka pripravili 27 pisnih pravnih mnenj, v več primerih pa omogočili nižjim tožilcem 
tudi dodatna posvetovanja zaradi razreševanja strokovne problematike pri njihovem delu. Sodelovanje 
v zakonodajnih postopkih in pri pripravi pravnih aktov obsega sedem vpisov različnih dejavnosti 
oddelka od neposredne priprave osnutkov in predlogov, do posredovanja pobud, pripomb in mnenj k 
prejetim gradivom. 
 
Poleg tega so bili pripravljeni in objavljeni pregledi sodne prakse najvišjih sodišč s povzetki odločb, ki 
so posebej pomembne za delo tožilcev.   
 

12.2.2 Izredna pravna sredstva  

a) Predlogi k pritožbam zoper sodbe kazenskih sodišč druge stopnje  
 
Vrhovni državni tožilci so podali predloge k pritožbam zoper sodbe sodišč druge stopnje v štirih 
zadevah.  
 
b) Zahteve za varstvo zakonitosti v kazenskem postopku  
 
Kazenski oddelek VDT RS je v letu 2012 v kazenskih zadevah prejel 63 pobud za vložitev zahteve za 
varstvo zakonitosti. Skupaj z nerešenimi pobudami iz preteklih let je obravnaval 71 pobud in na njihovi 
podlagi vložil 17 zahtev za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče RS. Vrhovni državni tožilci so zavrnili 
38 pobud, ker so ocenili, da ni zakonskih pogojev za vložitev omenjenega pravnega sredstva. 
Sprejetih je tako bilo 31 % vloženih pobud, kar v primerjavi s prejšnjimi leti (38,6 % leta 2011, 30,3 
% leta 2010, 35,3 % leta 2009) kaže, da je delež uspešnosti pobud v daljšem obdobju bistveno 
nespremenjen, giblje se med petino in tretjino vloženih pobud. Ob koncu leta 2012 je ostalo nerešenih 
še 16 pobud v zadevah, v katerih vrhovni državni tožilci še niso prejeli spisov od okrajnih oziroma 
okrožnih sodišč, zato o pobudah niso mogli odločiti.  
 
Največ pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti, prejetih v letu 2012, so podali obsojenci, 
njihovi bližnji sorodniki in zagovorniki in drugi in sicer 39, okrožna državna tožilstva pa 24 pobud. 
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V letu 2012 so bile zahteve za varstvo zakonitosti vložene v zadevah, ki so bile obravnavane v zadnjih 
obdobjih in so se pri njihovem reševanju odprla pomembnejša pravna vprašanja. V zadevah iz časa po 
drugi svetovni vojni v letu 2012 nismo več prejeli nobene pobude. Od 17 zahtev vloženih v letu 2012 
je Vrhovno sodišče RS ugodilo sedmim, eno je zavrnilo kot neutemeljeno, o devetih pa v letu 2012 še 
ni odločilo. 
 
Vrhovno sodišče RS je do 31. 12. 2012 odločalo tudi o zahtevah za varstvo zakonitosti vloženih v 
prejšnjih letih. Ugodilo je sedmim zahtevam za varstvo zakonitosti iz prejšnjih let in dve zavrnilo kot 
neutemeljeni. Uspeh vloženih zahtev, o katerih je bilo odločeno v letu 2012, je glede na izid postopka 
tako 82,4 % in je za 21,1 % večji kot v letu 2011. 
 
Funkcija vrhovnih državnih tožilcev v zvezi z vlaganjem zahtev za varstvo zakonitosti je zelo 
pomembna, ker prispeva k oblikovanju državnotožilske in sodne prakse. Zato so bile zahteve 
največkrat vložene v primerih, ko novejša uveljavljena zakonodaja ni povsem jasna in je bila zato 
sodba Vrhovnega sodišča RS potrebna kot napotilo za bodočo uporabo predpisa v enakih ali smiselno 
enakih primerih.  
 
Tudi za leto 2012, enako kot v letu 2011, so bile zahteve največkrat vložene zaradi kršitve 
materialnega kazenskega zakona, 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, 
v zvezi s krivimi listinami, telesnimi poškodbami in nedovoljenimi prehodi čez državno mejo. Posebna 
pozornost pa je bila tudi v tem letu namenjena področjem, kjer se kazenska sodna praksa še vedno 
oblikuje, glede na spremenjen obseg kazenskopravnega varstva ali spremenjene pojavne oblike 
kriminalitete 
 
c) Odgovori in predlogi na zahteve za varstvo zakonitosti in za izredno omilitev kazni  
 
Kazenski oddelek na VDT RS je od Vrhovnega sodišča RS prejel v odgovor 378 zahtev za varstvo 
zakonitosti, ki so jih podali obsojenci, njihovi zagovorniki, obsojenčevi svojci ali pooblaščenci. Na vse 
vložene zahteve so vrhovni državni tožilci odgovorili tako, da so predstavili stališče do pravnih vprašanj 
ter utemeljenosti ali neutemeljenosti zahtev in podali svoje predloge za odločitev. Pri tem je osnovni 
problem dela na tovrstnih zadevah, da so nekatere zadeve zelo zahtevne in je za kvaliteten odgovor 
potreben daljši čas proučevanja in priprave odgovora. Državni tožilci na oddelku pa so delovno 
obremenjeni tudi z velikim številom drugih zadev in bi za res kvalitetno delo potrebovali strokovno 
pomoč pravosodnih svetovalcev, ki zaradi kadrovskih težav ni mogla biti zagotovljena v potrebnem 
obsegu.  
 
Vrhovni državni tožilci Kazenskega oddelka so obravnavali tudi 57 vloženih zahtev za izredno omilitev 
kazni obsojencem in o njih podali ustrezne predloge.  
 
č) Zahteve za varstvo zakonitosti v postopku zaradi prekrška  
 
Vrhovni državni tožilci so v letu 2012 prejeli v odločitev 545 pobud za vložitev zahteve za varstvo 
zakonitosti v zadevah prekrškov. Skupaj z nerešenimi pobudami iz preteklega leta so obravnavali 641 
pobud zoper odločbe o prekrških. V primerjavi z letom 2011 se je število vloženih pobud zmanjšalo za 
11 %. S tem se je trend povečevanja pripada tovrstnih zadev v letu 2012 dokončno ustavil. V letu 
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2009 se je namreč, glede na pripad iz prejšnjega obdobja poročanja, ta povečal kar za 34 %, v letu 
2010 glede na prejšnje obdobje še za 7,1 %, potem pa se je že v letu 2011 v primerjavi z letom 2012 
zmanjšal za 24 %. 
 
Kljub zmanjšanemu številu obravnavanih zadev v letu 2012 obstoječa problematika postopkov o 
prekrških ostaja nespremenjena. Sprememba ZP-1, s katero je bil uveden inštitut »Odprava ali 
sprememba odločbe na predlog prekrškovnega organa«, na prakso dela vrhovnega državnega tožilca 
ni bistveno vplivala. 
  
Iz analize vloženih pobud izhaja naslednja struktura vlagateljev: 503 pobude (92,3 %) so vložili 
kršitelji oziroma obdolženci ali njihovi zagovorniki, 30 pobud (5,5 %) so vložili prekrškovni organi, 
predvsem policija, 12 pobud (2,2 %) sodniki okrajnih ali višjih sodišč. Čeprav prevladujejo pobude 
kršiteljev oziroma obdolžencev in njihovih zagovornikov, tudi organi prekrškovnega postopka 
uporabljajo možnost, da se z izrednim pravnim sredstvom o pomembnih pravnih vprašanjih pridobi 
stališče Vrhovnega sodišča RS ali odpravijo kršitve in nezakonitosti v pravnomočno končanih zadevah.  
  
Na Vrhovno sodišče RS je bilo v letu 2012 vloženih 125 zahtev za varstvo zakonitosti, kar pomeni, da 
je tožilstvo sprejelo 25,8 % vloženih pobud (v letu 2011 je bil delež 18,3%, v letu 2010 je znašal 22,3 
%, v letu 2009 pa 16,6 %). Obseg uspešnih pobud je tako vsa leta med desetino in petino vloženih, 
kar je v mejah pričakovanega, če upoštevamo, da je zahteva državnega tožilca edino izredno pravno 
sredstvo v postopku zaradi prekrška. Skupno število vloženih zahtev se je glede na leto 2011, ko smo 
vložili 102 zahteve, povečalo za 18,4 %.  
 
Do konca leta 2012 je Vrhovno sodišče RS ugodilo 85 zahtevam za varstvo zakonitosti, vloženih v letu 
2012 in v prejšnjih letih. Zavrnilo je 27 zahtev, tri je zavrglo, ni pa še odločilo o 42 vloženih zahtevah 
za varstvo zakonitosti zoper odločbe o prekrških. Glede na odločitve Vrhovnega sodišča RS, ki je 
ugodilo 73,9 % vloženih zahtev, je delo na tem področju bilo opravljeno uspešno. 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 pri vrhovnem sodišču. Glede na veliko število 
vloženih pobud, pa so državni tožilci na oddelku morali slediti tudi oblikovanim strokovnim merilom za 
vložitev zahteve tako, da ne prihaja do nepotrebnega obremenjevanja Vrhovnega sodišča RS. 
 
Na področju prekrškov je bila posebna pozornost namenjena predvsem uporabi ZP-1 in nove cestno 
prometne zakonodaje. Tako kot doslej, je največkrat šlo za odgovornost pravnih in odgovornih oseb, 
samostojnih podjetnikov in zasebnikov z vidika opustitve dolžnega nadzorstva, za dopustnost in obseg 
uporabe pravnih sredstev v postopku o prekrških, glede izrečenega števila kazenskih točk in zaradi 
kršitve pravice do izjave ali drugih bistvenih kršitev postopka o prekršku.  

12.3 Civilne in upravne državnotožilske pristojnosti 

12.3.1 Uvodna pojasnila 

Državno tožilstvo ima z zakonom določene pristojnosti tudi zunaj področja kaznovalnega prava. Na 
podlagi splošnega pooblastila iz tretjega odstavka 19. člena in četrtega odstavka 21. člena ZDT-1 je 
državni tožilec upravičen v civilnih in drugih sodnih postopkih ter v upravnih postopkih vlagati 
procesne akte in druga pravna sredstva, če tako določa zakon.  
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Temeljna pristojnost državnega tožilstva v civilnih postopkih, ki jo po načelu prirejenosti s sodišči iz 
21. člena ZDT-1 izvršujejo vrhovni državni tožilci, je vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti na Vrhovno 
sodišče RS zoper pravnomočne sodne odločbe, izdane na prvi in drugi stopnji, v skladu z določbami 
385. do 391. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spremembami in 
dopolnitvami, v nadaljevanju: ZPP). Na podlagi 385. člena ZPP lahko državno tožilstvo vloži zahtevo za 
varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodno odločbo, zoper katero sodišče ne more dopustiti 
revizije. Sodišče revizije ne more dopustiti, če zakon določa, da revizije ni, ali če vrednost 
izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega 2.000 evrov (četrti odstavek 367. člena ZPP). 
Zahtevo za varstvo zakonitosti lahko vloži državno tožilstvo, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 
367. a člena ZPP. To je v primerih, v katerih je mogoče pričakovati odločitev vrhovnega sodišča o 
pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za 
razvoj prava preko sodne prakse, še zlasti:  
 

− če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne 
prakse vrhovnega sodišča, ali 

− če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če 
sodna praksa višjih sodišč ni enotna, ali 

− če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa vrhovnega sodišča ni enotna.  
 

Kriterije za presojo pomena, ki ga ima določeno pravno vprašanje za sodno prakso, to je za presojo 
pravnega standarda »pomembnega pravnega vprašanja«, naslovljenega na vrhovno sodišče, je s 1. 
10. 2008 uzakonila novela ZPP-D na podlagi dolgoletne prakse državnega tožilstva, ki se je oblikovala 
z vlaganjem zahteve za varstvo zakonitosti v javnem interesu. Pri tem je državno tožilstvo zasledovalo 
cilj pripeljati pred vrhovno sodišče primere, ki presegajo pomen konkretne zadeve. Na oddelku se zato 
stalno spremlja in evidentira odločitve Vrhovnega sodišča RS in na tej podlagi oblikuje pregled sodne 
prakse v civilnih zadevah.  
 
Ne glede na navedene določbe lahko državno tožilstvo v civilnih postopkih vloži zahtevo za varstvo 
zakonitosti zoper sodno poravnavo, zamudno sodbo, sodbo na podlagi odpovedi oziroma pripoznave in 
vmesno sodbo na podlagi sporazuma strank tudi, če gre za razpolaganje v nasprotju s prisilnimi 
predpisi in moralo. 
 
Zahtevo za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne sodne odločbe je mogoče vložiti tudi na podlagi 
določb posebnih zakonov, ki napotujejo na uporabo ZPP in sicer:  
 

− v postopkih izvršbe in zavarovanja (15. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ)  
− v postopkih zaradi insolventnosti (121. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP),  
− v nepravdnih postopkih, v katerih je revizija praviloma izključena (34. in 37. člen Zakona o 

nepravdnem postopku - ZNP),  
      -    v vseh postopkih, ki tečejo po pravilih nepravdnega postopka, to je:  

a.) v zapuščinskih zadevah (163. člen Zakona o dedovanju – ZD),  
b.) v zemljiškoknjižnih postopkih (120. člen Zakona o zemljiški knjigi - ZZK-1)  
c.) v postopku vzpostavitve etažne lastnine s sodno odločbo (13. in 19. člen Zakona o 
vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju 
pripadajočega zemljišča k stavbi – ZVEtL), 
d.) v postopkih vpisa v sodni register (19. člen Zakona o sodnem registru - ZSReg),  
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e.) v zadevah iz 50. člena ZGD-1. 
 

Državno tožilstvo ohranja pristojnosti tudi na podlagi nekaterih drugih zakonov civilnega prava, ki 
dajejo državnemu tožilcu položaj aktivno legitimirane stranke in sicer: 
 

− v postopkih za odvzem poslovne sposobnosti in v postopkih o razglasitvi pogrešancev za 
mrtve ter dokazovanju smrti (45., 90. in 94. členi Zakona o nepravdnem postopku - ZNP), 

− v postopkih za sprejem osebe v oddelek pod posebnim nadzorom oziroma v varovani oddelek 
na podlagi sklepa sodišča (40. člen Zakon o duševnem zdravju - ZDZdr) in 

− v postopku za razveljavitev zakonske zveze po drugem odstavku 36. člena Zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR, če je bila zakonska zveza sklenjena v nasprotju s 
prisilnimi določbami tega zakona. 

 

Izvajanje zakonskih pooblastil iz tega odstavka je zaradi zastopanja pred sodišči prve stopnje v 
pristojnosti okrožnih državnih tožilstev, vloga VDT RS pa je tu omejena na strokovno pomoč in 
svetovanje.  
 
Pristojnosti državnega tožilstva so določene v posameznih zakonih tudi na upravnem področju in sicer:  
 

− je po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) 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), 

− na podlagi 41. člena Zakona o društvih (ZDru-1) lahko državni tožilec vloži tožbo za prepoved 
delovanja društva pri Upravnem sodišču RS, če oceni, da društvo izvaja prepovedano 
dejavnost iz 3. člena tega zakona, 

− na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o verski svobodi (ZVS) lahko državni tožilec 
vloži tožbo za prepoved delovanja verske skupnosti, če oceni, da cerkev ali druga verska 
skupnost izvaja prepovedano dejavnost po prvem odstavku 12. člena tega zakona, 

− na podlagi 11. člena Zakona o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza) pa je državni tožilec 
upravičen vložiti tožbo zoper odločbo ministrstva za pravosodje o ugotovitvi vzajemnosti v 
zvezi z vlogami tujih državljanov za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah na ozemlju 
RS pri Upravnem sodišču RS. 

12.3.2 Pripad in reševanje zadev 

 
V letu 2012 je civilno upravni oddelek prejel skupno 317 zadev, od tega:  
 

− 275 pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti (Ctz vpisnik),  
− 6 revizij in 26 drugih vlog strank (Ctr vpisnik) in 
− 10 zadev s področja upravnega prava (Ut vpisnik).  

 
Poleg tega je oddelek skladno z drugim odstavkom 382. člena ZPP prejel še 1.290 revizijskih odločb 
Vrhovnega sodišča RS, ki so vpisane glede na pravna področja v treh Ctr zbirnikih (civilno, 
gospodarsko in delovno pravo). Vse prejete odločbe je strokovno obdelala vrhovna državna tožilka ter 
v mesečnih pregledih predstavila sodno prakso najvišjega rednega sodišča glede pomembnih pravnih 
vprašanj civilnega prava.  
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Skupaj z nerešenimi pobudami iz preteklega leta (21 zadev) je oddelek obravnaval 296 pobud za 
vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. Samo v šestih zadevah je bila odločitev formalna (zaradi 
poteka roka), v preostalih 248 zadevah pa je bila sprejeta meritorna odločitev. Zahteva za varstvo 
zakonitosti je bila vložena v 20 zadevah. Ob zaključku leta 2012 je ostalo nerešenih 20 Ctz zadev, 
prejetih v tekočem letu, o katerih pa je bilo odločeno v prekluzivnem roku iz 385. člena ZPP, na 
katerega je državno tožilstvo pri svojem preizkusu vezano. Zakonski prekluzivni rok, ki teče od vročitve 
sodne odločbe stranki, terja takojšnje obravnavanje in odločanje, zato oddelek zaostankov nima. 
 
Vrhovno sodišče RS je v letu poročanja odločilo o 15 zahtevah za varstvo zakonitosti, pri čemer je 11 - 
tim zahtevam ugodilo, 4 pa je zavrnilo. Pri Vrhovnem sodišču RS je ostalo nerešenih še 42 zahtev za 
varstvo zakonitosti. 
 
Število revizijskih odločb Vrhovnega sodišča RS, ki jih prejema VDT RS v vednost zaradi spremljanja 
sodne prakse je ostalo na približno enaki ravni, kot v prejšnjih letih. 
 
Na upravnem področju je oddelek izmed 10 prejetih zadev vsebinsko obravnaval pet zadev, vendar 
brez intervencije. Tudi ukrepanja državnega tožilstva na podlagi 41. člena ZDru-1 za prepoved 
delovanja društva v letu 2012 ni bilo. Prejeli in pregledali pa smo 69 odločb Ministrstva za pravosodje 
in javno upravo RS o ugotavljanju vzajemnosti, vendar nepravilnosti niso bile ugotovljene.  

12.3.3 Prikaz vsebinskih usmeritev pri vlaganju zahtev za varstvo zakonitosti 

Zahteva za varstvo zakonitosti je izredno pravno sredstvo v javnem interesu, o katerem odloča 
vrhovno sodišče kot najvišje sodišče v državi, ki skrbi za oblikovanje in poenotenje sodne prakse. 
Obstoj javnega interesa presojajo vrhovni državni tožilci po uvodoma predstavljenih kriterijih v vsakem 
konkretnem primeru posebej. Vsebinske usmeritve so zato (poleg zagotavljanja pravne varnosti) 
naravnane na pomembnost pravnega problema, ki presega pomen posamezne zadeve in ne na uspeh 
v postopku. Državno tožilstvo z vlaganjem zahtev ne zasleduje interesa strank v civilnem postopku, 
temveč interes zagotoviti končni preizkus zadev, ki so pomembne za zagotovitev pravne varnosti, 
razvoja prava in poenotenje sodne prakse. To velja še posebej za področja, kjer je revizija po samem 
zakonu izključena in o katerih lahko Vrhovno sodišče RS odloča le na podlagi vložene zahteve za 
varstvo zakonitosti. Državno tožilstvo z vlaganjem zahtev zasleduje usmeritve Konference generalnih 
tožilcev Evrope (Sankt Peterburg 2008) in priporočil, obravnavanih 6. 9. in 19. 9. 2012 v okviru Sveta 
Evrope o vlogi tožilcev zunaj kazenskega prava. Poudarjena je rastoča potreba po učinkoviti zaščiti 
pravic ranljivih skupin (na primer otroci, mladina, invalidi) in področij, ki v javnem interesu zaslužijo 
posebno pozornost (na primer varstvo okolja, zaščita potrošnikov).  
 
Statistični podatki o številu in vrsti zadev, ki smo jih v letu 2012 obravnavali na civilno upravnem 
oddelku, potrjujejo oceno iz lanskoletnega poročila, da se postopoma umirjajo posledice zakonodajnih 
ukrepov v letih 1999 in 2008 in prizadevanj za večjo učinkovitost civilnih postopkov. Število pobud za 
vložitev zahtev za varstvo zakonitosti je v letu 2012 primerljivo s številom prejetih pobud v letu 2000 
(284) in se bo po oceni oddelka zelo verjetno ustalilo na ravni desetletnega obdobja pred nastopom 
učinkov navedenih sprememb procesne zakonodaje (ko se je število pobud gibalo od 158 do 232).  
  
Tudi v letošnjem letu je oddelek obravnaval največ izvršilnih zadev (67). Sledijo odškodnine (27) in 
druge obligacije (32), zadeve stečajnega prava (21), nepravdne zadeve (19), spori glede stvarnih 
pravic (14) in motenja posesti (štiri), dedne zadeve (devet), stanovanjske zadeve (štiri), družinske 
zadeve (tri), gospodarski spori (pet), zadeve sodnega registra (ena) in denacionalizacije (ena). Še 
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vedno prihajajo pobude v zvezi z delovnimi in socialnimi spori (pet), čeprav je v njih vložitev zahteve 
za varstvo zakonitosti že od leta 2005 izključena. 
 
Vrhovni državni tožilci smo v tekočem letu kot posebej aktualna izpostavili naslednja pomembna 
pravna vprašanja:  
 
a. vprašanje retroaktivnih učinkov novelirane določbe 258. člena ZIZ o domnevi nevarnosti, da bo 
upnikova terjatev brez predhodne odredbe kot sredstva zavarovanja onemogočena ali precej otežena, 
b. razlikovanje ustavitve izvršbe od ustavitve izvršilnega postopka v povezavi s vprašanjem 
pravočasnosti predloga upnika za predložitev seznama dolžnikovega premoženja na podlagi 31. člena 
ZIZ,  
c. dopustnost omejitve avtorske pravice v korist trgovcev po 57. členu Zakona o avtorskih pravicah - 
ZASP,  
d. vprašanje uporabe ZIZ glede začasne odredbe, izdane v nepravdnem postopku zaradi ureditve 
razmerij med solastniki na podlagi 114. člena ZNP,  
e. vprašanje nadomestitve soglasja solastnika v postopku legalizacije s sodno odločbo v nepravdnem 
postopku po 112. členu ZNP,  
f. vprašanje upravičenja do pritožbe udeleženca zemljiškoknjižnega postopka, katerega pravni interes 
utegne biti z vpisom prizadet (132. člen ZZK-1), čeprav ni sodeloval v postopku pred sodiščem prve 
stopnje,  
g. vprašanje določanja vrstnega reda poplačila terjatev, zavarovanih s prisilnimi in pogodbenimi 
hipotekami po 198. členu ZIZ, 
h. vprašanje, ali je solastnik nepremičnine upravičeni predlagatelj postopka za vzpostavitev etažne 
lastnine po ZVEtL (o katerem je bilo s sklepom Vrhovnega sodišča RS opr. št. II Ips 265/2012 tudi že 
odločeno), 
i. vprašanje upravičenosti stečajnega upravitelja do nadomestila v primeru prenosa premoženja 
stečajnega dolžnika na (ločitvenega) upnika po 103. členu ZFPPIPP (, o katerem je bilo že odločeno s 
sklepom Vrhovnega sodišča RS opr. št. III Ips 50/2012), 
j. in o odvzemu roditeljske pravice po 116. člena ZZZDR ob upoštevanju načela najblažjega posega v 
roditeljsko pravico in zagotavljanja največjih koristi otrok. 
 
Ob zaključku tega poročila civilno upravni oddelek ponovno opozarja na nesistemsko ureditev vloge in 
pristojnosti, ki jih ima državni tožilec na področju upravnega prava. Iz uvodnih pojasnil je razvidno, da 
tudi po določbah sedaj veljavnega ZUP državni tožilec ohranja upravičenje, da v upravnem postopku 
zaradi varstva javnih koristi vlaga redna in izredna pravna sredstva, čeprav ima enako upravičenje tudi 
državni pravobranilec, v določenih primerih pa tudi državni organ sam, ki lahko ukrepa po uradni 
dolžnosti. Poleg tega lahko odločitev upravnega organa zaradi varstva svojih interesov z rednimi in 
izrednimi pravnimi sredstvi izpodbija tudi stranka upravnega postopka sama, kar pod pogoji iz Zakona 
o upravnem sporu (ZUS-1) praviloma pripelje do preizkusa zadeve pred Upravnim sodiščem RS. Za 
razliko od državnega pravobranilca, ki je zastopnik države in drugih, z zakonom določenih subjektov 
pred sodiščem in upravnimi organi (1. člen Zakona o državnem pravobranilstvu - ZDPra), izvira 
upravičenje državnega tožilca za vlaganje procesnih aktov v sodnih in upravnih postopkih iz njegovega 
temeljnega poslanstva varuha pravnega reda in zakonitosti. To pa po naravi stvari pomeni, da lahko v 
posamezni zadevi ukrepa v javnem interesu šele takrat, kadar so tudi po pritožbenem preizkusu 
posamezne zadeve pred sodiščem oziroma po sodnem preizkusu v upravnem sporu ostala 
nerazjasnjena pravna vprašanja, ki so pomembna za oblikovanje in poenotenje sodne prakse. V 
nasprotju s tem poslanstvom daje veljavni pravni red podlago za ukrepanje državnega tožilca v 
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upravnem postopku še pred sodnim preizkusom upravne zadeve. Po drugi strani pa je bila državnemu 
tožilcu v upravnem sporu, torej v postopku pred sodiščem, odvzeta pristojnost izpodbijanja 
pravnomočne sodne odločbe zaradi kršitve zakona v škodo javnega interesa, saj je bila ta pristojnost s 
tretjim odstavkom 83. člena ZUS-1 prenesena na državno pravobranilstvo. S tem je bilo državnemu 
tožilcu odvzeto temeljno pooblastilo za učinkovito varstvo javnega interesa na področju upravnega 
prava. Po dosedanjih izkušnjah pa se je v praksi državnih tožilcev pokazala kot neustrezna, 
neučinkovita in nesmotrna tudi zakonska ureditev tožbe za prepoved delovanja društva po določbi 41. 
člena ZDru-1, saj gre praviloma za kršitve, ki bi jih bilo mogoče bolj učinkovito in ekonomično 
odpraviti z instrumenti kaznovalnega prava. 

12.4 Državnotožilski nadzor in usmerjanje 

12.4.1 Uvodna pojasnila  

Oddelek za državnotožilski strokovni nadzor VDT RS je, skladno s pristojnostmi ki so mu zaupane z 
ZDT-1 in DTR, tudi v letu 2012 izvajal strokovni nadzor nad delom okrajnih, okrožnih in višjih državnih 
tožilcev na vseh okrožnih državnih tožilstvih v RS in v SDT RS s Posebnim oddelkom. Opravil je 
številne splošne, delne in posamezne nadzorstvene preglede, katerih namen je bil ugotoviti zakonitost 
in pravočasnost dela državnih tožilcev, smotrnost uporabe procesnih pooblastil in možnosti ter 
pravilnost njihovih strokovnih odločitev. S podanimi napotili za odpravo pomanjkljivosti in napak ter 
prenašanjem dobre tožilke prakse na vsa državna tožilstva je poskušal zagotoviti poenoteno politiko 
pregona in prispevati k še kvalitetnejšemu tožilskemu delu v prihodnje.  
 
Za izvršitev teh nalog je bilo v oddelek, poleg vodje, vključenih še šest vrhovnih državnih tožilcev, ki 
se sicer ukvarjajo s kazenskopravnim področjem in trije višji državni tožilci, ki so bili, skladno z 
možnostjo, ki jo je ob organizacijski spremembi novembra 2011 predvidel ZDT-1, razporejeni za 
opravljanje državnotožilskega strokovnega nadzora. Zaradi upokojitve slednjih in velike 
obremenjenosti vrhovnih državnih tožilcev pa je bilo že po prvem tromesečju leta 2012 ogroženo 
pravočasno izvajanje nalog iz delokroga oddelka, česar ni bilo mogoče rešiti drugače kot s pomočjo 
posameznih višjih državnih tožilcev z okrožnih državnih tožilstev. Tako je pri delu oddelka sodelovalo 
še 10 višjih državnih tožilcev, ki so bili z odločbo generalnega državnega tožilca začasno in delno 
dodeljeni na VDT RS in vključeni v oddelek. Po njegovem pooblastilu sta pri nadzoru državnotožilske 
uprave pregledanih državnih tožilstev sodelovala tudi vrhovna državna tožilca, ki se ukvarjata s 
civilnim in upravnim področjem.  

12.4.2 Splošni nadzorstveni pregledi 

Omenjeni vrhovni in višji državni tožilci so v letu poročanja dokončali splošni strokovni nadzor nad 
delom ODT v Slovenj Gradcu, ki je bil ob pripravi prejšnjega poročila v fazi ugovornega postopka. 
Ugotovitve so bile za državno tožilstvu ugodne, saj je pregled pokazal, da je delo državnih tožilcev 
izjemno ažurno, zakonito ter v veliki večini tudi strokovno pravilno. Posamezne pomanjkljivosti, na 
katere so opozorili pregledovalci, so bile, sledeč odzivnemu poročilu, ki ga je poslalo državno tožilstvo, 
tudi že odpravljene in sprejeti potrebni ukrepi za preprečitev bodočih podobnih napak. 
 
Prav tako je Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor opravil splošna nadzorstvena pregleda 
poslovanja ODT v Murski Soboti z Zunanjim oddelkom v Ljutomeru in ODT v Krškem. 
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Pregleda sta zaobsegla statistično analizo prejetih in rešenih zadev, vpisanih v Kt , Ktm in Ktr vpisnike 
v obdobju od zadnjega strokovnega nadzora ter pregled zavrženja ovadb v Kt in Ktm zadevah, 
odstopov od pregona v Kt zadevah, ustavitev postopkov v Ktm zadevah, zadeve, v katerih je sodišče 
izreklo oprostilno ali zavrnilno sodbo ter rešitve v Ktr zadevah v naključno izbranem trimesečnem 
obdobju, rešitve v zadevah iz poglavja zoper gospodarstvo za šestmesečno obdobje ter zadeve v 
koledarju. Ob neposrednem pregledu spisov so pregledovalci ocenili zakonitost dela, pravočasnost 
reševanja zadev, smotrnost uporabe procesnih pooblastil in možnosti, pravilnost strokovnih odločitev, 
ustreznost pisnih aktov, urejenost spisov in pisarniškega poslovanja in primere dobre prakse. 
Istočasno je bil opravljen tudi upravni nadzor poslovanja ter v zvezi s tem pregledani organizacijski 
akti in njihova izvedba v praksi, pa tudi vse zadeve tožilske uprave, vpisane v Tu vpisnik vodji 
tožilstev. Sistemskih napak, ki bi zahtevale posebne ukrepe, pregledovalci niso zaznali, opozorili pa so 
na posamezne pomanjkljivosti, z odpravo katerih bi bilo mogoče dosedanje dobro poslovanje obeh 
tožilstev še izboljšati.  
 
Glede na potek časa od zadnjega pregleda, kadrovske in organizacijske spremembe, ki jih je prinesla 
sprememba ZDT-1 ter dejstvo, da je prišlo do zamenjave vodje, je generalni državni tožilec oddelku 
odredil tudi, naj opravi strokovni nadzor nad delom državnih tožilcev SDT RS. Tako je bil opravljen 
pregled vseh državnotožilskih rešitev, ki so jih državni tožilci sprejeli v obdobju zadnjega leta, hkrati pa 
je na sedežu SDT RS potekal tudi nadzor nad vodenjem vpisnikov in evidenc, v okviru katerega se je 
pregledalo in ocenilo pravilnost vpisov o prejemu, dodelitvah in gibanju zadev, njihovih zvezah in 
rešitvah ter pravilnost evidentiranja in pridobivanja podatkov o nerešenih zadevah. Pregled je pokazal 
velike obremenitve v pregledovanem obdobju po številu državnih tožilcev kadrovsko izredno šibkega 
tožilstva, kar se je predvsem odražalo v prekoračitvi rokov za sprejem državnotožilskih odločitev in v 
posameznih dlje časa nerešenih zadevah. Prav tako je bilo s pregledom ugotovljeno nedosledno in 
pomanjkljivo vodenje vpisnikov in evidenc.  
 
Vrhovni in višji državni tožilci, vključeni v vse tri preglede, so skupno pregledali 1.156 spisov v 
konkretnih kazenskih zadevah.  
 
Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor je v letu 2012 nadaljeval tudi s spremljanjem 
pravočasnosti poslovanja okrožnih državnih tožilstev. Vsako tromesečje si je s strani državnih tožilstev 
pridobil preglednice o delu vsakega izmed državnih tožilcev, iz katerih izhajajo podatki o njegovi 
obremenjenosti, povprečnem času reševanja zadev in morebitnih zaostankih. V primeru zaznanih 
odstopanj je vodjo državnega tožilstva zaprosil za poročilo ter pozval, naj ukrene vse potrebno za čim 
hitrejšo rešitev zadeve.  
 
Na novo je vzpostavil tudi evidenco pomembnejših in odmevnejših kazenskih zadev, zlasti s področja 
gospodarske kriminalitete, ki so v obravnavi pri okrožnih državnih tožilstvih in SDT RS. Navedeno 
omogoča sprotno spremljanje in preverjanje trenutne faze postopka ter izvedenih državnotožilskih 
ukrepov, nanašajočih se na posameznega obdolženca oz. kaznivo dejanje. Tovrsten pregled nad 
zadevami bomo ohranili tudi v letu 2013.  

12.4.3 Delni nadzorstveni pregledi 

Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor je v letu poročanja s strani Državnotožilskega sveta 
prejel 19 predlogov (leto pred tem 25) za pregled dela državnih tožilcev, kar služi kot podlaga 
njihovemu napredovanju v plačnem razredu, v višji državnotožilski naziv, na višje državnotožilsko 
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mesto ali na položaj svetnika. Namen pregledov je preveriti ali državni tožilec dosega ustrezno stopnjo 
uspešnosti, kakovosti in strokovnosti dela ter podati oceno ali ustreza tožilski službi, izpolnjuje pogoje 
za redno, hitrejše oz. izjemno napredovanje. 
 
Vrhovni in višji državni tožilci so tako pregledali in ocenili delo šestnajstih okrožnih in treh okrajnih 
državnih tožilcev in sicer v enem primeru zaradi izdelave ocene državnotožilske službe, v štirinajstih 
zaradi rednega napredovanja v plačnem razredu, v enem primeru za hitrejše in enem za izjemno 
napredovanje v višji državnotožilski naziv ter v dveh primerih za hitrejše napredovanje na položaj 
svetnika.  
 
Ugotovili so, da štirinajst državnih tožilcev (dvanajst kandidatov za redno napredovanje v višji plačni 
razred, en kandidat za hitrejše napredovanje v višji državnotožilski naziv in en kandidat za hitrejše 
napredovanje na položaj svetnika) dosegajo ustrezno stopnjo obsega, pravočasnosti in kakovosti dela, 
da lahko napredujejo. Pri dveh državnih tožilcih (kandidatu za redno napredovanje v plačnem razredu 
in kandidatu za izjemno napredovanje v nazivu), so ugotovili, da te stopnje ne izpolnjujeta, 
ugotovljeno pa je bilo tudi, da eden od pregledanih državnih tožilcev ne ustreza državnotožilski službi. 
Pri še enem izmed kandidatov za redno napredovanje v plačnem razredu je pregledovalec ocenil, da 
ne dosega ustrezne stopnje uspešnosti, kakovosti in strokovnosti dela, v ugovornem postopku pa je 
vrhovni državni tožilec, ki je o ugovoru odločal, ocenil drugače. Prav tako je pregled pokazal, da en 
kandidat ne dosega ustrezne stopnje za hitrejše napredovanje v položaj svetnika, izpolnjuje pa 
kriterije za redno napredovanje v višji plačni razred.  
 
Državnotožilski svet je do časa poročanja odločil o dvanajstih kandidatih, in sicer sedmih za redno 
napredovanje v plačnem razredu, dveh za hitrejše napredovanje na položaj svetnika, enem izjemnem 
napredovanju v nazivu, enem hitrejšem napredovanju v nazivu in eni oceni državnotožilske službe. V 
večini primerov je sledil predlogom pregledovalcev, tako da je v plačnem razredu napredovalo vseh 
sedem kandidatov, pa tudi državni tožilec, za katerega se je ugotovilo, da ne izpolnjuje potrebnih 
kriterijev za hitrejše napredovanje na položaj svetnika, lahko pa napreduje v plačnem razredu. 
Napredoval je tudi kandidat, ki je bil predlagan za hitrejše napredovanje na položaj svetnika in 
kandidat za hitrejše napredovanje v višji državnotožilski naziv – naziv okrožnega državnega tožilca. 
Državnotožilski svet je, drugače kot pregledovalec in vrhovni državni tožilec, ki je odločal v ugovornem 
postopku, ocenil, da napredovanje zasluži tudi kandidat za izjemno napredovanje v državnotožilski 
naziv, in sicer naziv višjega državnega tožilca. Sledil je negativni oceni državnotožilske službe za enega 
državnega tožilca, o sedmih kandidatih za napredovanje v plačnem razredu pa Državnotožilski svet še 
ni sprejel odločitve. 

12.4.4 Posamezni nadzorstveni pregledi 

V letu 2012 je Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor obravnaval 121 novih zadev, nanašajočih 
se na nadzorstvene pritožbe strank oz. preglede posameznih kazenskih zadev, ki jih je na podlagi 
lastnih zaznav odredil generalni državni tožilec. Številka je nekoliko manjša kot v letu 2011, ko smo 
zabeležili kar 135 zadev, vendar povsem enaka kot leto pred tem. Tako smo obravnavali 113 
nadzorstvenih pritožb (leta 2011 128) in osem t.i. lastnih zadev (leta 2011 sedem).  
 
V nadzorstvenih pritožbah so stranke opozarjale na domnevno neutemeljeno dolgo trajanje reševanja 
zadev oz. na odlašanje z delovanjem v postopku v 14 primerih, kar je povsem primerljivo z letom 
poprej, ko je bilo takih pritožb 15. Te zadeve, ki predstavljajo manjši del – zgolj slabih 12 % 



107 

nadzorstvenih pritožb, so bile, skladno s 156. členom ZDT-1, odstopljene v pristojno obravnavo 
vodjem okrožnih državnih tožilstev. 
 
Na oddelku pa smo preverili in se opredelili do utemeljenosti preostalih 103 (leto prej 108), t.i. 
vsebinskih nadzorstvenih pritožb, v katerih so stranke opozarjale na domnevne strokovne nepravilnosti 
in nezakonitosti dela in odločitev državnih tožilcev in štirih zadev (leto prej 12), v katerih so 
uveljavljale druge razloge kot npr. domnevno pristranskost državnega tožilca pri odločanju o zadevi, 
zavrnitev prošnje za vpogled v državnotožilski spis ali neustrezen odnos državnega tožilca pri 
poslovanju s strankami. 
 
Kadar je bila nepravilnost ali pomanjkljivost ravnanja ali odločitve državnega tožilca očitna in je 
izhajala že iz navedb pritožnika in priložene ali pridobljene listinske dokumentacije, se za poseben 
strokovni nadzorstveni pregled spisa nismo odločali. V teh primerih smo preko vodje državnega 
tožilstva z ugotovitvami seznanili državnega tožilca, ki je napako zagrešil in mu predlagali, naj zadevo 
ponovno prouči. Svetovali smo mu tudi, kako naj napako odpravi, v kolikor je bilo to še možno storiti. 
Takih zadev je bilo devet (v letu prej 13), pri čemer so bile pritožbe sedmih pritožnikov utemeljene v 
celoti (enako tudi lani), še dve pa delno (leto prej šest).  
 
Strokovni nadzorstveni pregled pa so vrhovni in višji državni tožilci opravili v tistih zadevah, kjer brez 
pregleda spisa ni bilo mogoče sklepati na nepravilnosti ali pomanjkljivosti dela državnih tožilcev. Takih 
zadev je bilo 17 (štiri več kot leto poprej), in sicer 13, izvirajočih iz nadzorstvenih pritožb strank (lani 
osem) in štiri, v katerih je bil pregled odrejen na lastno pobudo (leto prej v petih). Pregled je zajel 
šest spisov ODT v Ljubljani, štiri kazenske zadeve SDT RS – Posebnega oddelka za, po dve zadevi 
koprskega, mariborskega in novogoriškega državnega tožilstva ter en spis ODT na Ptuju. Iz ugotovitev 
pregledovalcev sledi, da je bilo 12 nadzorstvenih pritožb v celoti utemeljenih, ena pa delno, strokovne 
napake in druge nepravilnosti pa so bile zaznane tudi v dveh zadevah, pričetih na lastno pobudo.  
 
Proučitev statističnih podatkov tako pokaže, da je bilo od skupno 121 zadev, v katerih so vlagatelji 
zatrjevali, da so podane strokovne in druge vsebinske nepravilnosti pri delu državnih tožilcev 
utemeljenih 26 pritožb (lani 23), in sicer 22 v celoti, še štiri pa delno. O eni nadzorstveni pritožbi v 
času poročanja še ni odločeno, preostalih 80 (76 % vseh vsebinskih pritožb) pa se ni izkazalo za 
utemeljene. Odstotek utemeljenih pritožb (24 %) je tako sicer nekoliko višji kot v prejšnjem obdobju, 
ko je bilo utemeljenih zgolj 19 %, vendar še vedno nižji kot v preteklih letih, ko so pritožniki uspeli v 
26 - 28 % primerov.  

12.4.5 Disciplinski postopki 

V letu poročanja se je z izrekom disciplinske sankcije - zmanjšanja plače do višine 20 % v trajanju 
enega leta - končal disciplinski postopek zoper državno tožilko, ki je s podajanjem izjav v medijih 
uresničila znake disciplinskih kršitev iz 7., 18. in 19. točke 2. odstavka 80. člena ZDT-1 ter s tem krnila 
ugled in dostojanstvo funkcije državnega tožilca. Sankcija sicer še ni pravnomočna.  
 
Generalni državni tožilec je zahteval uvedbo disciplinskega postopka še v 3 primerih. V prvem je 
državna tožilka s sodelovanjem v postopku, iz katerega bi morala biti izločena, podajanjem neresnične 
izjave, zlorabo osebnih podatkov in izdajo tajnih podatkov kršila državnotožilske dolžnosti in uresničila 
disciplinske kršitve iz 1., 3., 6., 7., 16. in 20. točke drugega odstavka 80. člena ZDT-1. V drugem je 
državni tožilec s podajo krive izpovedbe na sodišču ter omalovažujočim odnosom do drugih 
udeležencev v postopku, v katerem je sodeloval kot priča, uresničil disciplinske kršitve iz 18. in 19. 
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točke drugega odstavka 80. člena ZDT-1. V tretjem primeru pa je bila zaradi kršitve iz 18. točke 
drugega odstavka 80. člena ZDT-1 podana zahteva za uvedbo disciplinskega postopka zoper državno 
tožilko, ki si je v trgovini protipravno prilastila tujo stvar. Ob pripravi poročila so vsi trije postopki še v 
obravnavi pri disciplinski tožilki.  

12.5 Mednarodne dejavnosti  

12.5.1 Eurojust 

V letu 2012 je slovensko predstavništvo v Eurojustu stalno delovalo v enaki sestavi kot leto prej. 
Nacionalni predstavnici je pri izvajanju nalog pomagal dodeljeni nacionalni strokovnjak, 
administrativno podporo je predstavništvu zagotavljala administrativna asistentka. V marcu 2012 pa je 
bil imenovan tudi pomočnik nacionalne predstavnice, ki je do konca  leta nadaljeval z opravljanjem 
svojih nalog na državnem tožilstvu v Sloveniji. 
 
Slovensko predstavništvo je v letu 2012 prejelo v obravnavanje 113 novih zadev, kar je nekoliko manj 
kot leto prej. V 69 zadevah  so za pomoč Eurojusta zaprosili slovenski državni tožilci in sodniki, 44 pa 
je bilo zadev, v katerih je bila  Slovenija za pomoč zaprošena. Upoštevaje nezaključene zadeve iz 
preteklega obdobja (21, v katerih je Slovenija država prosilka in pet, v katerih je zaprošena država) je 
bilo skupaj v obravnavanju 139 zadev.  
 
V letu 2012 je bilo  Eurojustu predloženih 1553 zadev, od tega 65 s strani slovenskih pristojnih 
organov. V primerjavi z letom prej je Eurojust beležil 6,4 % povečanje zadev. Povečanje  števila 
zadev, ki so bile predložene Eurojustu na pobudo Slovenije, je znašalo 6,2 %. Delež slovenskih zadev 
med vsemi Eurojustovimi je v primerjavi z letom prej ostal na istem nivoju in je znašal 4,4 %. Po 
številu predloženih primerov se je Slovenija nahajala na  devetem mestu med državami članicami. 
 
V obravnavanih slovenskih primerih, prejetih v letu 2012,  je bila za pomoč pretežno zaprošena le ena 
država. Sedem je bilo takšnih, v katerih sta bili zaprošeni dve ali več držav. Italija je bila, čeprav v 
manj primerih kot v prejšnjem letu, še nadalje najpogosteje zaprošena država (v 23 zadevah). Znatno 
se je povečalo število zadev, v katerih je kot zaprošena država sodelovala Avstrija (14, leto prej osem) 
sledile so ji Nemčija (osem), Romunija in Madžarska (pet), Združeno Kraljestvo (štiri), Francija in 
Španija (tri), Latvija, Ciper, Belgija, Luxemburg, Nizozemska, Slovaška in Bolgarija (dve) ter še enajst 
drugih držav članic (ena). Za pomoč so bile zaprošene tudi naslednje države nečlanice, s katerimi ima 
Eurojust sklenjen sporazum o sodelovanju ali v katerih ima kontaktne točke: Srbija, ZDA ter Bosna in 
Hercegovina (tri), Hrvaška, Švica in nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (dve) ter Albanija in 
Moldavija (ena).   
 
Goljufije vključno s poslovnimi so bile najpogostejše kaznivo dejanje v zvezi s katerim so slovenski 
organi zaprošali za pomoč (15), sledila so kazniva dejanja v zvezi z mamili (13) in pranje denarja 
(osem). Obravnavani so bili še primeri kaznivih dejanj zoper premoženje, davčne zatajitve, umora, 
kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, sprejemanja daril za nezakonito posredovanje, preslepitve 
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, napada na informacijski sistem, prepovedanega prehajanja meje in 
druga.  
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Državni tožilci so za pomoč Eurojusta zaprosili v 47 zadevah, predvsem v fazi predkazenskega 
postopka pa tudi v fazi preiskave in glavne obravnave. Sodniki so se na Eurojust obračali v fazi 
preiskave in glavne obravnave. Predložili so 22 zadev. Posamična zadeva se je nanašala tudi na 
različne vrste pomoči.  
 
Enako kot v preteklih letih je bila pomoč nudena v zvezi z izvršitvijo zaprosil za medsebojno pravno 
pomoč, ki so bila predhodno že poslana zaprošenemu organu druge države (33). Zaradi dalj časa 
trajajoče odsotnosti odziva zaprošenega organa, ali zaradi nujnosti zadeve, ki so jo narekovali pripor, 
sojenje v teku, prikriti preiskovalni ukrepi ali omejen čas hranjenja elektronskih podatkov, so slovenski 
organi zaprosili za podporo Eurojusta v smeri pospešitve ali popolne izvršitve zaprosil. Vsebina zaprosil 
se je nanašala na pridobivanje bančnih podatkov, izpise podatkov o prometu v elektronskem 
komunikacijskem omrežju, izvajanje prikritih ukrepov, pridobitev dokumentacije iz tujih spisov, 
zaslišanje obdolžencev in prič, izvedbo zaslišanj s pomočjo videokonference, vročitev obtožb in vabil. 
 
Z izmenjavo informacij ter pridobivanjem podatkov in dokazov smo nudili podporo v  36 zadevah.  
Državnim tožilstvom in sodiščem smo posredovali podatke o povezanih postopkih in njihovi vsebini, o 
osumljencih in pravnih osebah ter odločitve o obsegu in vsebini kazenskih postopkov, procesne 
odločitve, sodbe ter listine iz tujih spisov. V nujnih primerih in ko se zaprošeni organ ni pravočasno 
odzval na zaprosilo, smo posredovali pri dogovarjanju za zaslišanja s pomočjo videokonference in 
zaslišanja pred zaprošenim organom. Omogočali smo tudi vročanje pisanj in vabil na naroke v nujnih 
primerih in v primerih neuspešnega vročanja po običajnih poteh. Pogosta so bila zaprosila v zvezi z 
vprašanjem dopustnosti dokazov in s tem povezano zakonitostjo posameznih procesnih opravil, ki so 
jih izvršili tuji organi. Slovenskim organom smo priskrbeli zakonodajo in sodno prakso tuje države, 
potrebna pojasnila in potrebne odločitve tujih organov. 
 
Organizirali smo en koordinacijski sestanek s predhodno koordinacijo na nacionalnem nivoju. Slovenija 
je sodelovala tudi na dveh koordinacijskih srečanjih v zadevah, v katerih sodeluje kot zaprošena 
država. Rezultat enega od teh je bil sporazum o vstopu Slovenije v že prej ustanovljeno skupno 
preiskovalno skupino. 
 
Eurojustova podpora je prinesla pozitivne rezultate v smeri skrajševanja časa, potrebnega za 
pridobitev podatkov in izvršitve zaprosil, omogočila pa je tudi izvršitev zaprosil, za katere je zaprošeni 
organ že posredoval negativen odgovor oziroma ko izvršitev sicer ne bi bila mogoča znotraj roka, 
postavljenega s strani slovenskega organa. Čas, potreben za izvršitev posamičnega zaprosila, je bil 
odvisen od narave zaprosila, nujnosti njegove izvršitve ter od odzivnosti zaprošenega organa. Tako 
državni tožilci kot tudi sodniki so se v številnih primerih pred sestavo zaprosil posvetovali z nacionalno 
predstavnico o možnostih podpore Eurojusta, kot tudi o načinu in zahtevah za sestavo zaprosil za 
zaprošene države, kar je pripomoglo k hitrejši in učinkovitejši realizaciji pomoči.  
 
Pomanjkanje povratnih informacij glede uporabnosti pridobljenih podatkov in dokazov v predkazenskih 
in kazenskih postopkih ne omogoča celovite ocene uspešnosti nudene podpore. 
 
Ob koncu leta je ostalo v obravnavanju še 39 zadev iz leta 2012 (od tega 10 prejetih v mesecu 
decembru) in tri iz leta 2011. Od zadev iz leta 2012 jih je bilo šest po vsebini že zaključenih, v ostalih 
pa smo čakali na odgovore zaprošenih nacionalnih predstavništev. Odprte zadeve iz leta 2011 pa so 
vezane na spremljanje enega kazenskega postopka v Italiji in pridobivanje podatkov o odločitvah.   
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V obravnavanju smo imeli 44 zadev, v katerih je bila Slovenija zaprošena država. 28 prejetih zadev je 
bilo operativne narave, 16 pa je bilo vprašanj, tudi obsežnejših, splošne narave nanašajočih se na 
zakonodajo in sodno prakso. Slednja so bila naslovljena na vsa nacionalna predstavništva v Eurojustu. 
Skupno število teh  zadev se je v primerjavi z letom prej (56) zmanjšalo. 
 
Slovenijo je za pomoč zaprosilo 15 držav članic, med več kot enkrat Avstrija, Italija, Madžarska, 
Francija in Nemčija. 
  
Goljufije so bile tudi v teh zadevah najpogosteje obravnavano kaznivo dejane (devet), sledila so 
kazniva dejanja v zvezi z mamili (šest), kazniva dejanja sodelovanja v hudodelski združbi (štiri), 
kazniva dejanja zoper življenje in telo (tri) ter druga. V večini zadev je šlo za več kaznivih dejanj.  
 
Državam prosilkam smo največkrat nudili pomoč pri pridobivanju in izmenjavi podatkov za potrebe 
njihovih postopkov. Podatki so bili po naravi enaki tistim, za katere je prosila Slovenija. Posredovali 
smo pri pospešitvah izvršitve medsebojne pravne pomoči ter pri izvršitvi evropskih nalogov za prijetje 
in predajo. V posamični zadevi je bilo nudenih več oblik opisane pomoči.  
 
Ob koncu leta so ostale nezaključene še 3 zadeve. Ena od teh je bila prejeta ob koncu leta, v drugih 
dveh pa je potekalo sprotno posredovanje podatkov o postopkih v Sloveniji. Slovenski zaprošeni 
organi se na zaprosila Eurojusta hitro odzivajo in nudijo zaprošeno pomoč. 
 
Slovenska nacionalna predstavnica je aktivno sodelovala na rednih sejah in pri drugih aktivnosti 
kolegija Eurojusta, s prispevki je sodelovala na seminarjih, delavnicah in drugih srečanjih, ki jih je 
organiziral Eurojust. Kot članica kolegija je vodila delovno skupino za odnose z državami izven EU in 
mednarodnimi organizacijami ter opravljala naloge kontaktne osebe kolegija na področju varstva 
osebnih podatkov. 
 
Sodelovala je z nacionalnim korespondentom za zadeve terorizma in slovensko kontaktno osebo za 
področje skupnih preiskovalnih skupin. V preteklih letih vzpostavljeno tesno sodelovanje s 
koordinatorko in slovenskimi kontaktnimi točkami Evropske pravosodne mreže se je nadaljevalo in 
pozitivno prispevalo k iskanju in zagotavljanju najučinkovitejše podpore tako domačim kot tudi tujim 
organom, ki so za pomoč prosili. Skupaj smo dali pobudo in pripravili program seminarja o 
pravosodnem sodelovanju v praksi, ki bo v organizaciji Centra za izobraževanje v pravosodju potekal v 
začetku leta 2013. 

12.5.2 Mednarodno strokovno sodelovanje in izobraževanje 

Na področju mednarodnega strokovnega sodelovanja je v 30 vsebinsko zaokroženih aktivnostih 
sodelovalo 49 udeležencev, praviloma državnih tožilcev in višjih pravosodnih svetovalcev. Medtem ko 
število dogodkov ostaja na ravni preteklega obdobja, je vredno izpostaviti povečanje števila 
udeležencev, ki se je v primerjavi z letom poprej (26) skoraj podvojilo. Slednje je pomembno tudi 
zato, ker so tožilstva zaradi proračunskih omejitev udeležbo na mednarodnih aktivnostih praviloma 
prisiljena omejiti zgolj na najpomembnejše dogodke in tiste, ki so (so)financirane s strani 
organizatorjev oziroma evropskih institucij in skladov.  
 
Kot je to že ustaljena praksa, gre za aktivno sodelovanje v izobraževalnih programih Sveta Evrope in 
EU (posebej Eurojust), ki vzpostavljajo in utrjujejo pogoje za čezmejno sodelovanje, povezovanje in 
organiziranje tožilstev za učinkovitejši pregon mednarodnega in organiziranega kriminala, zlasti 
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korupcije, trgovine z ljudmi in ilegalnih migracij, problematike mamil, terorizma, finančnih zlorab in 
pranja denarja in računalniške kriminalitete, evropskega pripornega naloga (EAW) in vzpostavljanja 
skupnih preiskovalnih skupin (JIT). Posameznih aktivnosti so se udeleževali tožilci, ki so praviloma 
specializirani za posamezna strokovna področja.  
 
Na področju problematike zasega in odvzema premoženja pridobljenega iz kaznivih dejanj in 
premoženja nezakonitega izvora (ARO) je sodelovanje nadgrajeno s postavitvijo centralne kontaktne 
točke za mednarodno sodelovanje v teh zadevah. Ta točka je zakonsko umeščena v SIC na VDT RS, 
te naloge pa opravlja dodeljeni državni tožilec, ki se redno udeležuje sestankov mednarodne platforme 
ARO.  
 
Tudi na najvišji ravni je tožilstvo v obravnavanem obdobju aktivno delovalo. Generalni državni tožilec 
se je udeležil slovesnosti ob 10. obletnici Eurojusta februarja v Haagu, petega srečanja mreže državnih 
tožilcev držav EU, ki je potekalo maja v Budimpešti, februarja pa se je na povabilo generalnega 
državnega tožilca Ruske federacije v Moskvi udeležil slovesnosti ob 290. obletnici tožilstva Ruske 
federacije. Decembra je na povabilo predsednice kolegija obiskal Eurojust. Generalni državni tožilec 
oziroma njegov namestnik sta se redno udeleževala tudi sestankov Posvetovalnega foruma generalnih 
državnih tožilcev članic EU, ki pod okriljem Eurojusta potekajo praviloma v organizaciji vsakokratnega 
predsedstva EU.  
 
Del mednarodnega sodelovanja in izobraževanja tožilcev poteka preko Centra za izobraževanje v 
pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje RS. V okviru lingvističnega mednarodnega projekta 
»Jezikovno usposabljanje glede pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah« ter dveh kazenskih 
mednarodnih projektov »Mednarodno pravosodno sodelovanje v praksi« in »Novi kazenski projekt 
EJTN«, se je na ta način devetih posameznih seminarjev udeležilo skupno 19 udeležencev s 
posameznih tožilstev.  
 
V letu 2012 je VDT RS v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju na delovnih obiskih 
gostilo delegaciji tujih pravnih strokovnjakov (Turčija, Poljska), pripravilo in izvedlo pa je tudi program 
10 dnevne mednarodne izmenjave, v katerem sta dve državni tožilki (iz Avstrije in Romunije) lahko 
podrobno spoznali zakonske podlage in organizacijske oblike delovanja državnega tožilstva v Sloveniji.  
 
V mesecu septembru je VDT RS gostilo obisk številčne delegacije Ruske federacije, ki jo je vodil njihov 
generalni državni tožilec Jurij Čajka. Poleg pogovorov o organizaciji in pristojnostih obeh državnih 
tožilstev, sta z namenom okrepitve medsebojnega sodelovanja pri pregonu kriminala generalna 
državna tožilca podpisala sporazum o medsebojnem sodelovanju obeh organov.  

12.6 Strokovna pomoč in izobraževanje državnih tožilcev 

12.6.1 Izobraževalne naloge 

V letu 2012 je naloge strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja tako za potrebe sodišč kot tudi 
državnih tožilstev in pravobranilstva ponovno opravljal Center za izobraževanje v pravosodju kot 
organizacijska enota Ministrstva za pravosodje in javno upravo RS. Z ozirom na spremembo 
pristojnosti, saj smo z Ministrstva za pravosodje RS prišli pod okrilje Ministrstva za notranje zadeve 
RS, smo začeli tudi s pripravami za izobraževanje v okviru tega ministrstva.  



112 

 
Izobraževanja so zato začela teči dvotirno, kar je bila celo dodana vrednost. 
 
Spremembe Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški službi so konec leta narekovale spremembo 
delovanja Centra za izobraževanje v pravosodju, ki naj bi se zaradi racionalizacije, medtem ko se je 
Ministrstvo za pravosodje združilo z Ministrstvom za javno upravo, prenesel na Vrhovno sodišče RS. 
Dne 27. 9. 2012 je strokovni svet Centra za izobraževanje s predstavniki Vrhovnega sodišča RS, VDT 
RS, Državnega pravobranilstva RS, Sodnega sveta, Slovenskega sodniškega društva, Društva državnih 
tožilcev Slovenije, Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Evropske pravne fakultete v Novi Gorici, 
Ministrstva za pravosodje in javno upravo RS in Centra za izobraževanje v pravosodju sklenil, da je 
potrebno predvideti dodatne argumente in razmisliti o razlogih zakaj bi bila potrebna sprememba 
obstoječega sistema, ki je odlično deloval. Velik uspeh je bil, da je Center za izobraževanje v 
pravosodju tudi zaradi tako soglasnega mnenja vseh predstavnikov Strokovnega sveta ohranil vse 
naloge, tudi izobraževanje državnih tožilcev, kar je dober obet za leto 2013. 
 
Prav izobraževanje v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju je bilo namreč v letu 2012, 
tudi zaradi velikih sprememb kazenske zakonodaje, tako procesne kot materialnopravne, izredno 
bogato.  
 
Tako smo se udeležili seminarja specializiranih oddelkov za sojenje v zahtevnejših zadevah 
organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj, 
nato pa se kar v štirih sklopih predavanj seznanili z novostmi KZ-1 in uporabo KZ-1 z vidika milejšega 
zakona, pa tudi s predstavitvijo novele ZKP in Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora.  
 
Zanimanje tožilcev za udeležbo na teh izobraževanjih je bilo zelo veliko, zato smo organizirali še 
dodatni izobraževalni dan.  
 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti in Društvo za kazensko pravo sta pripravila tudi ciklus 
torkovih srečanj s področja kazenskega prava, seznanili smo se z insolvenčnim pravom, informacijami 
javnega značaja in zaščito osebnih podatkov.  
 
Na seminarju Društva državnih tožilcev Slovenije – mladoletniške sekcije se je, na že tradicionalnem 
Brdu, z naslovom »Nasilje nad otroki – že razumemo?«, v aprilu ponovno srečalo veliko tožilcev, 
sodnikov in kriminalistov. 
 
Društvo državnih tožilcev Slovenije in Center za izobraževanje v pravosodju sta tako kot vsako leto 
doslej v okviru rednega letnega občnega zbora članov Društva državnih tožilcev Slovenije organizirala 
izobraževalni dan na Brdu pri Kranju. Bogat program je nudil vpogled v nezakonito pridobljene dokaze 
v kazenskem postopku, sporazum o priznanju krivde, na ODT v Ljubljani pa je sledilo tudi predavanje 
dr. Susan Jacobson o etičnih vprašanjih, povezanih s pogajanji o priznanju krivde ter o tem, kako najti 
ravnotežje med učinkovitostjo in pravičnostjo v takšnem postopku.  
 
V septembru sta Univerzitetni klinični center Maribor in Združenje psihiatrov Slovenskega zdravniškega 
društva organizirala multidisciplinarni posvet organizacij forenzične psihiatrije v Sloveniji, Fakulteta za 
varnostne vede v Mariboru pa izobraževanje na temo informacijske varnosti in smernic za prihodnost.  
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Najbolj obiskani so bili ponovno Tožilski izobraževalni dnevi, ki so bili tokrat 3. in 4. 12. 2012 v Termah 
Čatež. Udeležilo se jih je rekordno število udeležencev, kar 194. Seznanili smo se s problematiko 
institutov splošnega dela KZ skozi prakso slovenskih sodišč, uporabo dokazov, pridobljenih v državah 
članicah EU in tretjih državah, z ekonomskimi, računovodskimi in revizijskimi pojmi v kazenskem 
pravu, razumevanjem in uporabo forenzičnega računovodstva za pravosodne potrebe ter novim 
informacijskim sistemom državnega tožilstva, ki v letu 2013 zagotovo prihaja. Predstavljena nam je 
bila tudi zloraba trga finančnih instrumentov in Eurojust, vrhovna sodnica pa je podala oceno 
prvostopenjskega postopka v zvezi z vloženimi zahtevami za varstvo zakonitosti in ob zaključku nam je 
bančni strokovnjak predstavil še kazniva dejanja pri gotovinskem poslovanju. Generalni državni tožilec 
je glede na že ustavljeno prakso, pred tožilci, gosti in javnostjo, ki so jo zastopali novinarji, orisal 
tožilsko organizacijo in njeno delo v letu 2012. Tožilski dnevi so se nadaljevali s Konferenco 
kazenskega prava in kriminologije v organizaciji GV Založbe, ki je imela prav tako kar 73 naših 
udeležencev. V programu so bili predstavljeni vloga psihologije v kazenskem sodstvu, reforma 
preiskovalnega postopka in izkušnje iz tujine, aktualna vprašanja materialnega kazenskega prava, 
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, s teoretičnim in praktičnim vidikom ter analiza dobre in 
slabe prakse pregona gospodarskega kriminala.  
 
Leto 2012 se je zaključilo s posvetom Etika in zdravo delovno okolje – absentizem, korupcija in zaščita 
posameznika, ki ga je pripravila Komisija za preprečevanje korupcije, zadnji dogodek pa je bila 10. 12. 
2012 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, v organizaciji Varuha človekovih pravic in v počastitev 
Dneva človekovih pravic izvedena javna razprava o posebnem poročilu o zagovorništvu otrok. 
 
Tako je VDT RS v letu 2012 v programe rednih in že uveljavljenih izobraževalnih oblik, pa tudi povsem 
novih in dodatnih, vključilo konkretne teme v zvezi z uveljavitvijo nove zakonodaje. Iz podatkov in 
evidenc, ki jih za izobraževalne namene vodi Center za izobraževanje v pravosodju, gre razbrati, da je 
bila udeležba na vseh izobraževalnih dneh rekordna, udeleženci pa z izbiro tem in organizacijo 
zadovoljni. 
 
Udeleževali so se jih ne le funkcionarji, pač pa tudi strokovni sodelavci in če je bilo le mogoče, tudi 
pripravniki. Tožilstvo na tak način skrbi tudi za bodoči kader.  
 
Načrtovani program je obsegal tudi usposabljanje za uporabo novih programov elektronskega vodenja 
vseh vpisnikov v projektu E-pravosodje. Poleg javnih uslužbencev so bili v ta sistem izobraževanja 
vključeni tudi funkcionarji.  
 
Prav tako je v minulem letu potekalo standardno izobraževanje za vodje državnih tožilstev in 
direktorjev.  
 
Novost je bila tudi sestava ozko specializirane skupine tožilcev za področje kaznivih dejanj 22. 
poglavja KZ-1, to je zoper delovno razmerje in socialno varnost, saj se je pokazala velika potreba po 
specializaciji na tem področju in spremljanju sodne prakse, ki usmerja naše nadaljnje delo. Gre za 
enajst predstavnikov tožilstev, ki so pokazali velik interes za specializacijo na ozkem področju, kjer pa 
v zadnjem času pogosto prihaja do hudih kršitev delovno-pravne zakonodaje in s tem povezanih 
kaznivih dejanj.  
 
Novost je bilo tudi sodelovanje z Ministrstvom za notranje zadeve RS – Upravo kriminalistične policije 
in Spletnim očesom, ki sta organizirala dvodnevni seminar na temo zlorabe otrok na spletu.  
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Aktivno sodelovanje z GPU je vodilo k usposabljanju kriminalistov s področja tihotapstva trošarinskega 
blaga. Tam je bilo 11 tožilcev – predstavnikov posameznih tožilstev.  
 
Prav sodelovanje kriminalistov in tožilcev na ozko specializiranih področjih je že pokazalo dobre 
rezultate za nadaljnje delo.  
 
Tožilstvo je iz svojih vrst poskrbelo tudi za predavatelje na mnogih izobraževanjih.  
 
Kljub finančno vse težjim časom in v lanskem letu sprejetem Zakonu o uravnoteženju javnih financ 
(ZUJF), kar vse je narekovalo manjšo porabo na vseh področjih, gre Centru za izobraževanje v 
pravosodju priznati, da je uspel najti daleč najcenejše hotelske zmogljivosti (Čatež), tožilstva pa so 
uporabila vso inovativnost pri prevozih na izobraževanje, nočitvah in notranji uporabi strogo 
namenskih sredstev.  
 
Ugotovimo lahko, da je nova zakonodaja sicer res prinesla veliko odprtih vprašanj v teoriji, kaj šele v 
praksi, ki prihaja, hkrati pa je izobraževanje ponudilo veliko možnosti, da se tožilci srečamo, o 
problemih ter dilemah pogovorimo, dobimo pa tudi veliko odgovorov s strani predavateljev.  
 
Zato lahko zaključimo, da je bilo minulo leto v izobraževalnem procesu presežek, zlasti po rekordnem 
številu udeležencev (900).  
 
To se bo nadaljevalo tudi v letu 2013, z že načrtovanimi dodatnimi izobraževanji, tudi s področja 
obvladovanja stresa, ki je v vsakodnevnem delu tožilcev že precej pogost pojav.  

12.7 Strokovno informacijski center  

Na VDT RS deluje kot notranja organizacijska enota SIC. SIC nadaljuje delo Pravnoinformacijskega 
centra, delno je prevzel pristojnosti Strokovnega centra, dobil pa je tudi nove pristojnosti in naloge, 
določene zlasti v 205. in 206. členu ZDT-1.  
 
SIC zagotavlja informacijsko in komunikacijsko podporo znotraj državnega tožilstva, pa tudi navzven, z 
drugimi državnimi organi na kazenskem področju in širše (na primer s policijo, sodišči) in na 
mednarodnem področju z drugimi državami in z mednarodnimi organizacijami. 
 
SIC je kontaktna točka za zadeve mednarodnega sodelovanja v kazenskih zadevah zaradi začasnega 
zavarovanja, zasega in odvzema predmetov in premoženjske koristi ter premoženja nezakonitega 
izvora. Te naloge opravlja državni tožilec, dodeljen v SIC. V času dežurstva oziroma pripravljenosti pa 
naloge kontaktne točke opravlja vsakokratni dežurni državni tožilec SDT kot državni tožilec, ki se v 
okviru te pristojnosti šteje za dodeljenega v SIC. 
 
SIC zagotavlja strokovno pomoč (na primer s področja davčne, finančne, računovodske in drugih 
strok) za učinkovito delovanje državnih tožilcev pri usmerjanju, odkrivanju in pregonu storilcev 
kaznivih dejanj.  
 
Na področju evidentiranja in obravnavanja pravnih problemov strokovne narave sodeluje SIC s 
Kazenskim oddelkom in Oddelkom za izobraževanje in strokovni nadzor.  
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SIC sodeluje pri urejanju internetnih in intranetnih spletnih strani državnega tožilstva ter pri izdajanju 
tožilskega glasila. 
 
Naloge iz pristojnosti SIC opravljajo vsi vrhovni, višji in dodeljeni državni tožilci na VDT ter tožilsko 
osebje.  

12.7.1 Informatizacija državnega tožilstva 

SIC je na področju informatizacije državnega tožilstva pristojen za razvoj, enotnost in delovanje 
informacijske podpore poslovanja državnih tožilstev in njeno usklajevanje z drugimi informacijskimi 
sistemi na kazenskem področju, vse v namenu zagotavljanja informacijske in komunikacijske podpore 
za učinkovito delo državnih tožilcev. Tudi leta 2012 so bile njegove glavne naloge: 
- razvoj, namestitev ter zagotavljanje nemotenega delovanja informacijske in komunikacijske opreme 
na državnih tožilstvih in 
- sodelovanje z drugimi državnimi organi in v mednarodnih projektih. 
 
Na SIC-u je leta 2012 na področju informatizacije državnega tožilstva delalo pet informatikov, dva 
državna tožilca in strokovni sodelavec. SIC zaupane naloge izvaja v sodelovanju z zunanjimi 
strokovnjaki, pa tudi ob nesebični pomoči posameznih državnih tožilcev in vpisničark z bogatimi 
državnotožilskimi izkušnjami. Ta pomoč je posebej dobrodošla pri sodelovanju državnega tožilstva v 
projektu E-pravosodje, saj si kakovostnega in uporabniku prijaznega rezultata ni mogoče zamisliti brez 
upoštevanja znanj in izkušenj iz prakse. To pa lahko ponudijo predvsem izkušeni tožilci in tožilsko 
osebje, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo z praktičnim državnotožilskim delom.  
 
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, tako 
tudi državnega tožilstva. Projekt želi izkoristiti sodobne tehnološke možnosti na informacijsko – 
komunikacijskem področju za nadgradnjo informacijske podpore obstoječim pravosodnim poslovnim 
procesom kot tudi za njihovo spreminjanje v cilju večje uporabnosti in učinkovitosti, seveda ob 
spoštovanju najvišjih varnostnih standardov za varovanje osebnih podatkov. 
 
Predvsem pa bo projekt E-pravosodje informacijsko in komunikacijsko povezal vsa državna tožilstva in 
tako zagotovil državnim tožilcem popolnejše in hitrejše informacije pri njihovem delu za pravilne in 
zakonite odločitve. Temu cilju sledi tudi nadgradnja vpisnikov in evidenc ter sploh informacijske 
podpore poslovanja državnih tožilstev in njeno usklajevanje z drugimi informacijskimi sistemi na 
kazenskem področju. 
 
Priprave na začetek uporabe novega informacijskega sistema s prenovljenimi elektronskimi vpisniki so 
v zaključni fazi. Nov informacijski sistem bo povezal vsa državna tožilstva v enoten, pregleden sistem, 
da bo državni tožilec brez težav in hitro dobil natančne podatke:  
- če je osumljenec ali obdolženec, ki ga obravnava, morda v predkazenskem ali kazenskem postopku  
 še kje drugje v Sloveniji,  
- če je zabeležen v kazenski evidenci,  
- če se nahaja v priporu ali na prestajanju zaporne kazni.  
 
Za učinkovit kazenski pregon je nujno usklajevanje tudi z drugimi informacijskimi sistemi na 
kazenskem področju in širše: s policijo in sodišči, pa tudi z državnimi organi kot so DURS, CURS, Urad 
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za preprečevanje pranja denarja, Računsko sodišče RS, KPK. Povezava s Centralnim državnim 
registrom prebivalstva bo zagotovila sprotno, tekoče posodabljanje podatkov o storilcih kaznivih dejanj 
(sprememba naslova bivališča, sprememba priimka, imena in podobno). Gre pa tudi za povezovanje, 
izmenjavo informacij in pridobivanje podatkov zunaj meja države, na mednarodnem področju, z 
mednarodnimi organizacijami, Eurojustom in z drugimi državami. 
 
Dolgoročni cilj projekta E-pravosodje je brez listinsko poslovanje, brez tožilskega spisa v fizični obliki, 
zgolj elektronski e-spis s skeniranimi dokumenti. Cilj so ne le učinkovite, pač pa tudi uporabniku 
prijazne rešitve. Informatizacija državnega tožilstva naj prinese poenostavitve, udobnejše rešitve, večji 
učinek ob manjšem naporu, boljše rezultate vloženega dela. Boljša bosta strojna in programska 
oprema. To bo omogočilo takojšnjo pridobitev iskanega podatka in statistike iz enotne podatkovne 
baze, za želeno obdobje, za posamezno tožilsko enoto ter za celotno državno tožilstvo in to za vse 
podatke, ki se vnašajo in shranjujejo v elektronsko vodenih vpisnikih. Večja bo preglednost in boljši 
nadzor. 
 
Dela na projektu E-pravosodje so bila leta 2012 v polnem teku ob zavedanju, da se projekt na 
državnem tožilstvu zaključuje. Približuje se začetek uporabe novega informacijskega sistema, ki pa je 
bil v letu 2012 odložen in preložen na naslednje leto. Tudi v letu 2012 smo uspešno sodelovali z 
Ministrstvom za pravosodje in javno upravo RS kot naročnikom in podjetjem SRC d. o. kot izvajalcem 
projekta E-pravosodje. Poudarku dajemo kakovosti, da bodo končne rešitve korak naprej z 
zagotovilom za omogočanje učinkovitega izvajanja pregona storilcev kaznivih dejanj in opravljanja 
nalog na področju drugih kaznivih ravnanj ter v civilnih in drugih sodnih postopkih. 

12.7.2 Podpora pri delu državnih tožilstev v letu 2012 

SIC je zagotavljal vsakodnevno tehnično pomoč državnim tožilcem in drugim uporabnikom na podlagi 
prijave napak v aplikaciji »Pomoč uporabnikom«, pa tudi po telefonu, faksu ali elektronski pošti na 
naslovu: servis@dt-rs.si.  
 
Prav tako je nudil strokovno pomoč državnim tožilcem pri konkretnih kazenskih zadevah, povezanih z 
računalniško in organizirano kriminaliteto. Pomoč je bila nudena pri branju podatkov, zapisanih na 
elektronskih medijih ter pri proučitvi konkretnih znakov kaznivih dejanj s področja računalniške 
kriminalitete. 
 
Konec leta je SIC, kot vsako leto, nudil pomoč tožilskim enotam pri zbiranju statističnih podatkov. Po 
zajemu podatkov je bilo izdelano poročilo o skupni statistiki, opremljeno s tabelarnimi in grafičnimi 
prikazi, kot sestavni del letnega poročila. Nudena je bila pomoč pri izdelavi pisnega dela Skupnega 
letnega poročila o delu državnih tožilstev. 
 
Za potrebe državnega tožilstva in drugih državnih organov (Državnega zbora RS, Vlade RS, 
ministrstva, pristojnega za državno tožilstvo) ter medijev je SIC zbiral podatke za posamezna kazniva 
dejanja in sklope kaznivih dejanj. 
 
SIC je aktivno sodeloval pri organizaciji in pripravi gradiv za Tožilske izobraževalne dneve 2012 v 
Čatežu ter nudil informacijsko podporo pri drugih dogodkih v organizaciji VDT RS ali društva državnih 
tožilcev.  
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SIC je skrbel in urejal dostop do pravno - informacijskega sistema IUS INFO ter do raznih zbirk 
podatkov (elektronska zemljiška knjiga, sodni register, baza zavarovancev ZZZS, E - Risk). 

12.7.3 Sodelovanje z drugimi pravosodnimi in državnimi organi 

SIC je tudi v letu 2012 aktivno sodeloval z ministrstvom, pristojnim za državno tožilstvo, zlasti pri 
strategiji in planiranju investicijskih sredstev. Sodelovali smo z ustreznimi informacijskimi službami 
policije, Vrhovnega sodišča RS, Državnega pravobranilstva RS, predvsem pri izmenjavi strokovnih 
mnenj in medsebojne pomoči. Pri posameznih strokovnih vprašanjih je SIC sodeloval z državnimi 
organi in institucijami civilne družbe.  

12.7.4 Spletne strani državnega tožilstva  

Na naslovu http://intranet.dt-rs.si so spletne strani državnega tožilstva, namenjene notranji 
komunikaciji v organizaciji. Tam so na voljo strokovne in pravne informacije za tožilce, pomočnike, 
strokovne sodelavce in ostalo osebje, zaposleno na državnih tožilstvih. Dodane so nekatere koristne 
povezave v svetovni splet. Prostor je namenjen tudi informacijam Društva državnih tožilcev RS ter 
sindikatu zaposlenih na tožilstvu. 
 
Na naslovu http://www.dt-rs.si so objavljene spletne strani VDT RS, namenjene širši javnosti. 
Predstavljajo državno tožilstvo, njegovo organiziranost, pristojnosti in pooblastila. Vsebujejo tudi 
temeljno informacijo o pravnih podlagah za opravljanje nalog državnih tožilcev, uporabne spletne 
povezave in javna obvestila v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list 
RS, št. 24/03 s spremembami in dopolnitvami – ZDIJZ). 

12.8 Sodelovanje z državnimi organi  

12.8.1 Sodelovanje z ministrstvom, pristojnim za državno tožilstvo  

Tradicionalno je bilo v naši državi za državno tožilstvo vedno doslej pristojno ministrstvo, ki je bilo 
pristojno za pravosodje, saj je državno tožilstvo nedvomno njegov integralni del. V lanskem letu je v 
tem pogledu prišlo do spremembe, saj je za organ pregona matično ministrstvo postalo Ministrstvo za 
notranje zadeve RS. To je trajalo do začetka leta 2013, ko je državnotožilska organizacija ponovno 
prešla v pristojnost Ministrstva za pravosodje RS. 
 
Sprememba je bila v državnem tožilstvu, milo rečeno, slabo sprejeta. Državni tožilci smo se dobro 
zavedali, da je vključitev tožilske organizacije v Ministrstvo za notranje zadeve RS, ki je matično 
ministrstvo tudi za policijo, organ odkrivanja, ki tožilstvom pošlje daleč največje število kazenskih 
ovadb, o katerih morajo državni tožilci odločiti, v vseh pogledih nevzdržna. Toda politična odločitev je 
prevladala nad stroko. Strokovna javnost je prehod praktično enoglasno odklonila. Zanj ni bilo nobenih 
prepričljivih razlogov, bil je zgodovinski korak nazaj, saj česa podobnega na našem prostoru nikoli ni 
bilo. Kolegi iz tujine, ki so zanj izvedeli, so nejeverno zmajevali z glavo. Prehod je nedvomno povzročil 
stroške; ta sredstva bi država, ki ima proračunske težave, lahko znatno koristneje uporabila za druge 
namene, na primer za vlaganje v kazenski pregon, torej v temeljno dejavnost državnega tožilstva. 
 
Ob tem je treba posebej poudariti, da Ministrstvo za notranje zadeve RS z opisanim prehodom ni 
pridobilo nobene ingerence nad izvajanjem temeljne pristojnosti državnega tožilstva, to je nad 
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kazenskim pregonom. V tem pogledu je tožilstvo ostalo samostojno, vendar se je kmalu pokazalo, da 
segajo ambicije, če že ne organa, pa vsaj posameznikov v njem, tudi na to področje. To je bilo v 
nadaljevanju videti zlasti skozi komentiranje odločitev posameznih tožilcev ali tožilske organizacije; 
komentarji so v nekaterih primerih prešli meje, ki bi jih še bilo mogoče tolerirati, zato je bilo nanje 
treba opozoriti javnost. 
 
Sodelovanje med državnim tožilstvom in Ministrstvom za notranje zadeve je bilo zaradi vsega tega v 
letu 2012 pod hudo hipoteko. Po eni strani sicer ni mogoče trditi, da ni opravljalo nekaterih nalog, ki 
jih mora opravljati matično ministrstvo, posamičnih prav uspešno, toda v drugih, vsebinsko 
pomembnejših, je prihajalo do resnih zapletov, ki so pomembno oteževali delo državnega tožilstva.  
 
Tako ni mogoče mimo omembe, da so postopki imenovanja državnih tožilcev v nekaterih primerih 
trajali nedopustno dolgo, da je z velikimi ambicijami začet postopek noveliranja ZDT-1 neznano kje in 
neznano zakaj poniknil (ne da bi se spuščali v presojo, kolikšen delež odgovornosti pri tem odpade na 
ministrstvo in kolikšen na Vlado RS) in končno, da je prišlo na koncu do odreditve nadzora nad delom 
VDT RS, ki ga je mogoče označiti kot šikanoznega. Ti primeri, ki niso bili edini v katerih se je pokazalo, 
da je umestitev državnega tožilstva v Ministrstvo za notranje zadeve RS tudi iz drugih, povsem 
praktičnih razlogov, zgrešeno podjetje, so zastrli tiste primere, ko je bilo sodelovanje med državnimi 
tožilstvi in ministrstvom, kot rečeno, korektno.  
 
Če potegnemo črto pod leto 2012 z vidika sodelovanja državnega tožilstva in ministrstva, ki je bilo 
zanj pristojno, je bilanca z vidika organa, ki poroča, žal, negativna. Državno tožilstvo je končalo leto 
2012 in začelo leto 2013 s proračunom, ki nam ne omogoča normalnega opravljanja nalog v tem letu, 
s številom tožilcev, ki je, kljub obsežnim in novim nalogam, povsem enako, kot je bilo v letu poprej in 
v položaju, ko ne more zaposlovati niti pripravnikov, če noče tvegati, da bodo proti koncu leta 
zaposleni ostali brez plač in še in še. Resnici na ljubo: ne vemo, ali se vse to ne bi zgodilo tudi, če bi 
bilo za državno tožilstvo pristojno Ministrstvo za pravosodje RS, toda nakazuje se ocena, da 
Ministrstvo za notranje zadeve RS, ki ni razumelo številnih specifičnih potreb državnega tožilstva, 
organa, ki je bilo tujek v njem, tem nalogam preprosto ni bilo kos.  
 
Dogajanje na tem področju v letu 2012 je treba obravnavati kot negativno izkušnjo iz katere bi bilo 
treba potegniti nauk, česa si izvršna oblast v pravosodju ne sme dovoliti. 

12.8.2 Sodelovanje s policijo 

Sodelovanje tožilstva in policije je v letu 2012 je potekalo korektno. To sodelovanje pa se razlikuje 
glede na naravo in težo kaznivih dejanj, ki se preiskujejo. Vedno pa mora veljati, da je policija organ 
preiskovanja in odkrivanja, tožilstvo pa organ pregona in odločanja. Državni tožilec je tisti, ki odloča o 
materialnih in procesnih vprašanjih in policija je tista, ki s svojimi organizacijskimi sposobnostmi, 
logistiko in specifičnimi znanji kaznivo dejanje preiskuje, kar je dovolj jasno izhaja iz določb ZKP. 
 
Uredba o sodelovanju tožilstva in policije, ki je bila večkrat spremenjena v praksi nikoli ni povsem 
zaživela, saj po mnenju mnogih pretirano normira medsebojne odnose teh dveh organov. Pretirano 
normiranje z na novo ustvarjenimi umetnimi normami lahko pripelje le do tega, da bosta tožilstvo in 
policija svoje delo in sodelovanje, toliko bolj in predvsem ko bodo rezultati slabi gradila na razlagi 
vedno novih pravnih pravil in dvomih, ki se ob tem porajajo. 
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Zato mora delo tožilstva in policije izhajati predvsem iz temeljne vloge in funkcije posameznega 
organa. 
 
Da bi se zoperstavili najsodobnejšim oblikam kriminala, predvsem gospodarskega in javno finančnega 
je potrebno proces odkrivanja storilcev tovrstnih dejanj in preiskovanja le teh v najzgodnejši fazi čim 
bolj optimizirati. To lahko dosežemo tudi z ustanavljanjem specializiranih skupin, v katero se poleg 
preiskovalcev kriminalistov vključijo tudi ustrezni strokovnjaki iz drugih državnih organov, ki nimajo 
policijskih pooblastil, pač pa posebna znanja in vedenja, s katerimi se lahko odkrijejo in preiskujejo 
kazniva dejanja. 
 
Zgolj število podanih kazenskih ovadb ne more biti edino merilo uspešnosti dela policije, kot tudi isto 
ne more biti število vloženih obtožnih aktov. Preiskovanje posameznih kaznivih dejanj zna biti v 
določenih primerih skoraj rutinsko, v drugih zapleteno, povezano s zbiranjem dokazov v tujini, 
analiziranjem zapletenih finančnih transakcij, opcijskih pogodb. Zato posamezni statistični podatki, ki 
nam ničesar ne povedo o vsebini kazenske ovadbe ali obtožbe vedno ne morejo biti merilo s katerim 
ocenjujemo uspešnost dela policije ali tožilstva. 
 
Iz poročil vodij okrožnih državnih tožilstev izhaja da tožilci pisno policije ne usmerjajo, slednje se je 
zgodilo zgolj v parih primerih na območju enega tožilstva. To pa ni ovira za uspešno preiskovanje 
kaznivih dejanj v predkazenskem postopku. Pojem usmerjanje policije se v praksi enači s izvajanjem 
prikritih preiskovalnih ukrepov, zato tožilci o usmerjanju poročajo takrat ko se izvajajo prikriti ukrepi. 
Zaznati je da določeno tožilstvo statistično gledano policije sploh ni usmerjalo, kar pa ne pomeni, da bi 
bilo sodelovanje slabo, nasprotno po mnenju vodje uspešno. 
 
Izražena je potreba po sestankih med vodij posameznih tožilstev, predstavniki GPU Uprave 
kriminalistične policije in vodji Uprav kriminalistične policije predvsem zaradi lažje izmenjave podatkov 
in koordinacije dela na zadevah. 
 
Praksa utrjuje spoznanje, da se delo policije ne konča s podajo kazenske ovadbe, temveč, da mora ta 
tožilcu nuditi podporo v smislu zbiranja dokazov, informacij in preverjanja dejstev ves čas kazenskega 
postopka. Pri zastopanju zahtevnih obtožb s področja gospodarskega in klasičnega kriminala postaja 
tovrstna praksa sodelovanja tožilstva in policije nujna. 

12.8.3 Sodelovanje z drugimi organi 

Tožilstvo pri preiskovanju kaznivih dejanj poleg s policijo mora sodelovati tudi z drugimi državnimi 
organi. Slednji so po ZKP državnemu tožilstvu zavezani nuditi pomoč. 
 
Ocenjuje se, da je sodelovanje zelo dobro potekalo z DURS, Računskim sodiščem RS, Agencijo za trg 
vrednostnih papirjev, UPPD, Uradom za varstvo konkurence ter Komisijo za preprečevanje korupcije. 
 
Sodelovanje z navedenimi organi poteka tudi v okviru specializiranih preiskovalnih skupin, kar pomeni, 
da so posamezni člani – strokovnjaki vključeni v tim, ki preiskuje konkretno kaznivo dejanje.  
 
Pomembno je poudariti, da sodelovanje z navedenimi državnimi organi ne poteka zgolj na ravni 
preiskovanja kaznivih dejanj, temveč vse pogosteje tudi na skupnih izobraževanjih.  
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Predvsem je važno, da pride do hitre izmenjave podatkov že pri sami zaznavi kaznivega dejanja ter da 
se skupno določijo prioritete dela. 
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13 Ocena delovanja državnega tožilstva  

Državna tožilstva v Republiki Sloveniji so v preteklem letu uspešno opravljala svojo temeljno nalogo, 
to je kazenski pregon storilcev kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Prav tako so 
opravljala druge naloge, ki jim jih določajo drugi zakoni, ki so po pomenu in obsegu večinoma 
nekoliko manj izpostavljene. To velja za vse njihove naloge v kazenskem postopku, čeprav ne za vse v 
čisto enaki meri, tako tiste, ki jih imajo tožilstva v predkazenskem postopku, nadalje tiste, ki se 
nanašajo na kazenski postopek v ožjem smislu in za tudi tiste, ki pridejo po končani redni fazi 
kazenskega postopka. Z velikimi napori so v glavnem uspevala slediti tudi aktivnostim sodišč pri 
odpravljanju zaostankov in pri reševanju tekočega pripada kazenskih zadev. 
 
Najpomembnejši delež pri požrtvovalnem izvajanju kazenskega pregona odpade vsekakor na okrožna 
državna tožilstva, ki delujejo predvsem v postopku na pravi stopnji, toda po noveli ZKP-K tudi v 
postopku na drugi stopnji, in na SDT RS. Slednje se je v preteklem letu v glavnem postavilo na noge v 
okvirih, ki jih predvideva ZDT-1, čeprav v celoti še ne. Nekatera tožilstva so bila pri izvajanju svojih 
nalog zelo obremenjena in jim je bilo treba v kadrovski stiski na različne načine pomagati; možnosti 
pri tem so zelo omejene. 
  
Svoje naloge je uspešno opravljalo tudi VDT RS, čeprav je delovalo (in še deluje) v manjši zasedbi od 
predvidene, kaj šele optimalne. Njegova naloga je, da pokriva predvsem postopke z izrednimi pravnimi 
sredstvi v različnih postopkih, toda nič manj pomembni niso doseženi rezultati na področju nadzora, 
izobraževanja, koordinacije in strokovne pomoči državnim tožilcem. Na člane VDT RS odpade tudi 
večina mednarodne dejavnosti državnih tožilstev in sodelovanje v postopkih pri nastajanju nove ali 
spreminjanju zakonodaje, ki je pomembna za tožilstva. 
 
V skupnem je mogoče reči, da so državni tožilci v Republiki Sloveniji uspešno izvajali funkcijo 
kazenskega pregona, ki je pomembna funkcija pri izvrševanju represivnih pristojnosti države. Ni 
mogoče sprejeti teze, ki se vsiljuje v javnosti, neredko povsem pavšalne in brez konkretnih 
utemeljitev, včasih tudi s strani odgovornih nosilcev javnih funkcij in vplivnih posameznikov ter 
medijev, da je organ pregona pri svojem delu neuspešen, da preganja zgolj storilce manj pomembnih 
kaznivih dejanj, da je  delo slabo zastavljeno in da je organ slabo organiziran in da je prepočasen. 
Nihče ni brez napak, toda doseženi rezultati v preteklem letu kažejo, da je bil v kazenskem pregonu 
dosežen pomemben premik, ki daje dobre obete za naprej. To velja zlasti za področje gospodarskega 
kriminala, ki je bilo v preteklem letu predmet naše največje skrbi in pozornosti; to bo tudi v prihodnje. 
 

 



122 

14 Priloge 

Tabela 22p: Prejete, rešene in nerešene ovadbe zoper polnoletne storilce 

ODT 

Prenesene 
nerešene 
ovadbe 

Prejete 
ovadbe 

Kasnejše 
odločitve 

Skupaj 
v delu 

Rešene 
ovadbe 

Nerešene 
ovadbe na dan 

31.12. 2012 
Odstotek 
rešenih 

ODT CE 2.447 4.507 36 6.990 4.464 2.526 64 

ODT KK 358 1.478 11 1.847 1.533 314 83 

ODT KP 1.027 2.652 47 3.726 2.656 1.070 71 

ODT KR 568 2.423 13 3.004 2.384 620 79 

ODT LJ 4.434 9.397 227 14.058 9.409 4.649 67 

ODT MB 2.028 4.559 56 6.643 4.736 1.907 71 

ODT MS 328 2.168 76 2.572 2.259 313 88 

ODT NG 362 1.332 10 1.704 1.287 417 76 

ODT NM 817 2.116 50 2.983 2.155 828 72 

ODT PT 511 1.278 17 1.806 1.352 454 75 

ODT SG 206 937 32 1.175 948 227 81 

SDT RS 287 175 86 548 199 349 36 

PO 246 330 6 582 239 343 41 

Skupaj 13.619 33.352 667 47.638 33.621 14.017 71 

Tabela 22m: Prejete, rešene in nerešene ovadbe proti mladoletnikom  

ODT 

Prenesene 
nerešene 
ovadbe 

Prejete 
ovadbe 

Kasnejše 
odločitve 

Skupaj 
v delu 

Rešene 
ovadbe 

Nerešene 
ovadbe na dan 

31.12. 2012 
Odstotek 
rešenih 

ODT CE 125 243 1 369 263 106 71 

ODT KK 19 119 1 139 125 14 90 

ODT KP 57 149 3 209 195 14 93 

ODT KR 39 160 2 201 174 27 87 

ODT LJ 250 783 10 1.043 656 387 63 

ODT MB 59 333 4 396 321 75 81 

ODT MS 12 106 1 119 106 13 89 

ODT NG 26 50 0 76 63 13 83 

ODT NM 42 254 7 303 268 35 88 

ODT PT 20 72 0 92 89 3 97 

ODT SG 7 73 1 81 75 6 93 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

PO 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 656 2.342 30 3.028 2.335 693 77 

Tabela 22po: Prejete, rešene in nerešene ovadbe zoper pravne osebe 

ODT 

Prenesene 
nerešene 
ovadbe 

Prejete 
ovadbe 

Kasnejše 
odločitve 

Skupaj 
v delu 

Rešene 
ovadbe 

Nerešene 
ovadbe na dan 

31.12. 2012 
Odstotek 
rešenih 

ODT CE 110 143 7 260 102 158 39 

ODT KK 39 58 0 97 69 28 71 

ODT KP 95 82 4 181 95 86 52 

ODT KR 54 74 0 128 72 56 56 

ODT LJ 389 563 15 967 517 450 53 

ODT MB 131 261 5 397 202 195 51 

ODT MS 21 52 0 73 53 20 73 

ODT NG 45 47 0 92 56 36 61 

ODT NM 67 136 0 203 120 83 59 

ODT PT 40 81 2 123 76 47 62 

ODT SG 14 84 1 99 74 25 75 

SDT RS 40 24 17 81 19 62 23 

Skupaj 1.045 1.605 51 2.701 1.455 1.246 54 
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Tabela 23p: Nerešene ovadbe zoper polnoletne storilce na dan 31.12.2012 

ODT 
Nerešene 
skupaj 

Pri 
sodišču 

Pri 
policiji 

Pri 
drugih 
organih 

Pri 
državnem 

tožilcu 

Odstotek 
nerešenih pri 

državnem 
tožilcu 

ODT CE 2.526 350 44 545 1.587 63 

ODT KK 314 50 86 64 114 36 

ODT KP 1.070 52 179 354 485 45 

ODT KR 620 122 57 195 246 40 

ODT LJ 4.649 234 193 1.528 2.694 58 

ODT MB 1.907 267 141 682 817 43 

ODT MS 313 71 91 124 27 9 

ODT NG 417 105 85 90 137 33 

ODT NM 828 238 18 125 447 54 

ODT PT 454 183 35 32 204 45 

ODT SG 227 59 40 6 122 54 

SDT RS 349 3 52 89 205 59 

PO 343 16 4 101 222 65 

Skupaj 14.017 1.750 1.025 3.935 7.307 52 

Tabela 23m: Nerešene ovadbe proti mladoletnikom na dan 31.12.2012 

ODT 
Nerešene 
skupaj 

Pri 
policiji 

Pri 
drugih 
organih 

Pri 
državnem 

tožilcu 

Odstotek 
nerešenih pri 

državnem 
tožilcu 

ODT CE 106 0 29 77 73 

ODT KK 14 1 9 4 29 

ODT KP 14 3 6 5 36 

ODT KR 27 2 14 11 41 

ODT LJ 387 61 189 137 35 

ODT MB 75 0 33 42 56 

ODT MS 13 2 11 0 0 

ODT NG 13 0 7 6 46 

ODT NM 35 0 11 24 69 

ODT PT 3 0 0 3 100 

ODT SG 6 0 0 6 100 

SDT RS 0 0 0 0 0 

PO 0 0 0 0 0 

Skupaj 693 69 309 315 45 

Tabela 23po: Nerešene ovadbe zoper pravne osebe na dan 31.12.2012 

ODT 
Nerešene 
skupaj 

Pri 
sodišču 

Pri 
policiji 

Pri 
drugih 
organih 

Pri 
državnem 

tožilcu 

Odstotek 
nerešenih pri 

državnem 
tožilcu 

ODT CE 158 8 1 55 94 59 

ODT KK 28 0 5 2 21 75 

ODT KP 86 0 14 11 61 71 

ODT KR 56 0 6 31 19 34 

ODT LJ 450 18 24 144 264 59 

ODT MB 195 17 50 53 75 38 

ODT MS 20 0 14 6 0 0 

ODT NG 36 14 12 4 6 17 

ODT NM 83 9 6 16 52 63 

ODT PT 47 2 1 1 43 91 

ODT SG 25 1 6 5 13 52 

SDT RS 62 0 0 21 41 66 

Skupaj 1.246 69 139 349 689 55 
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 Tabela 24p: Zahteve za dopolnitev ovadb zoper polnoletne storilce 

ODT 

Skupaj 
ovadb v 

delu 

Zahtevana 
dopolnitev 

ovadbe 
Odstotek 

dopolnitev 

Predlagana 
preiskovalna 

dejanja 

Odstotek 
preiskovalnih 

dejanj 

Skupaj 
zahtevanih 

dopolnitev in 
preiskovalnih 

dejanj 

Odstotek 
zahtevanih 

dopolnitev in 
preiskovalnih 

dejanj 

ODT CE 6.990 1.138 16 674 10 1.812 26 

ODT KK 1.847 361 20 65 4 426 23 

ODT KP 3.726 938 25 93 2 1.031 28 

ODT KR 3.004 975 32 196 7 1.171 39 

ODT LJ 14.058 1.700 12 426 3 2.126 15 

ODT MB 6.643 221 3 741 11 962 14 

ODT MS 2.572 519 20 175 7 694 27 

ODT NG 1.704 274 16 105 6 379 22 

ODT NM 2.983 702 24 384 13 1.086 36 

ODT PT 1.806 546 30 237 13 783 43 

ODT SG 1.175 46 4 127 11 173 15 

SDT RS 548 39 7 3 1 42 8 

PO 582 4 1 18 3 22 4 

Skupaj 47.638 7.463 16 3.244 7 10.707 22 

Tabela 24m: Zahteve za dopolnitev ovadb proti mladoletnikom  

ODT 

Skupaj 
ovadb v 

delu 

Zahtevana 
dopolnitev 

ovadbe 
Odstotek 

dopolnitev 

ODT CE 369 11 3 

ODT KK 139 13 9 

ODT KP 209 65 31 

ODT KR 201 29 14 

ODT LJ 1.043 44 4 

ODT MB 396 1 0 

ODT MS 119 8 7 

ODT NG 76 35 46 

ODT NM 303 50 17 

ODT PT 92 13 14 

ODT SG 81 1 1 

SDT RS 0 0 0 

Skupaj 3.028 270 9 

Tabela 24po: Zahteve za dopolnitev ovadb zoper pravne osebe 

ODT 

Skupaj 
ovadb v 

delu 

Zahtevana 
dopolnitev 

ovadbe 
Odstotek 

dopolnitev 

Predlagana 
preiskovalna 

dejanja 

Odstotek 
preiskovalnih 

dejanj 

Skupaj 
zahtevanih 

dopolnitev in 
preiskovalnih 

dejanj 

Odstotek 
zahtevanih 

dopolnitev in 
preiskovalnih 

dejanj 

ODT CE 260 96 37 7 3 103 40 

ODT KK 97 27 28 0 0 27 28 

ODT KP 181 43 24 0 0 43 24 

ODT KR 128 15 12 4 3 19 15 

ODT LJ 967 198 20 24 2 222 23 

ODT MB 397 7 2 42 11 49 12 

ODT MS 73 24 33 3 4 27 37 

ODT NG 92 3 3 6 7 9 10 

ODT NM 203 31 15 15 7 46 23 

ODT PT 123 69 56 3 2 72 59 

ODT SG 99 11 11 5 5 16 16 

SDT RS 81 12 15 2 2 14 17 

Skupaj 2.701 536 20 111 4 647 24 

 



125 

Tabela 25p: Odločitve o ovadbah zoper polnoletne storilce 

ODT 

Vse 
rešene 
ovadbe 

Zavržene 
ovadbe 

Odstotek 
zavrženih 

Zahteve za 
preiskavo 

Odstotek 
zahtev za 
preiskavo 

Neposredne 
obtožbe in 

obtožni 
predlogi 

Odstotek 
obtoženih 

Rešeno 
na drug 
način 

Odstotek 
rešenih na 
drug način 

ODT CE 4.464 2.168 49 641 14 1.193 27 462 10 

ODT KK 1.533 692 45 156 10 549 36 136 9 

ODT KP 2.656 878 33 305 11 1.221 46 252 9 

ODT KR 2.384 1.164 49 402 17 471 20 347 15 

ODT LJ 9.409 4.494 48 1.156 12 2.424 26 1.335 14 

ODT MB 4.736 2.240 47 610 13 1.375 29 511 11 

ODT MS 2.259 930 41 384 17 589 26 356 16 

ODT NG 1.287 689 54 190 15 262 20 146 11 

ODT NM 2.155 883 41 439 20 689 32 144 7 

ODT PT 1.352 611 45 237 18 352 26 152 11 

ODT SG 948 331 35 152 16 221 23 244 26 

SDT RS 199 64 32 81 41 6 3 48 24 

PO 239 187 78 11 5 22 9 19 8 

Skupaj 33.621 15.331 46 4.764 14 9.374 28 4.152 12 

Tabela 25m: Odločitve o ovadbah proti mladoletnikom  

ODT 

Vse 
rešene 
ovadbe 

Zavržene 
ovadbe 

Odstotek 
zavrženih 

Zahteve za 
pripravljalni 
postopek 

Odstotek 
zahtev za 

pripravljalni 
postopek 

Rešeno 
na drug 
način 

Odstotek 
rešenih na 
drug način 

ODT CE 263 170 65 72 27 21 8 

ODT KK 125 36 29 69 55 20 16 

ODT KP 195 94 48 59 30 42 22 

ODT KR 174 95 55 52 30 27 16 

ODT LJ 656 187 29 342 52 127 19 

ODT MB 321 128 40 143 45 50 16 

ODT MS 106 62 58 33 31 11 10 

ODT NG 63 34 54 14 22 15 24 

ODT NM 268 71 26 164 61 33 12 

ODT PT 89 56 63 20 22 13 15 

ODT SG 75 24 32 34 45 17 23 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

PO 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 2.335 957 41 1.002 43 376 16 

Tabela 25po: Odločitve o ovadbah zoper pravne osebe 

ODT 

Vse 
rešene 
ovadbe 

Zavržene 
ovadbe 

Odstotek 
zavrženih 

Zahteve za 
preiskavo 

Odstotek 
zahtev za 
preiskavo 

Neposredne 
obtožbe in 

obtožni 
predlogi 

Odstotek 
obtoženih 

Rešeno 
na drug 
način 

Odstotek 
rešenih na 
drug način 

ODT CE 102 53 52 22 22 7 7 20 20 

ODT KK 69 49 71 8 12 5 7 7 10 

ODT KP 95 62 65 9 9 8 8 16 17 

ODT KR 72 47 65 3 4 2 3 20 28 

ODT LJ 517 351 68 40 8 19 4 107 21 

ODT MB 202 113 56 31 15 12 6 46 23 

ODT MS 53 27 51 8 15 7 13 11 21 

ODT NG 56 37 66 6 11 6 11 7 13 

ODT NM 120 60 50 32 27 10 8 18 15 

ODT PT 76 48 63 8 11 5 7 15 20 

ODT SG 74 38 51 7 9 8 11 21 28 

SDT RS 19 9 47 4 21 0 0 6 32 

Skupaj 1.455 894 61 178 12 89 6 294 20 
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Tabela 26p: Zavrženje ovadb zoper polnoletne storilce 

ODT 

Z
a
vrže

n
e
 

o
va
d
b
e
 sku

p
a
j 

Zavrženja po 
poravnavanju 
in odloženem 

pregonu 

O
d
sto

te
k o

d
 

za
vrže

n
ih
 

Z
a
vrže

n
ja
 

za
ra
d
i 

m
a
jh
n
e
g
a
 

p
o
m
e
n
a
 in
 

n
a
če
la
 

so
ra
zm

e
rn
o
sti 

O
d
sto

te
k o

d
 

za
vrže

n
ih
 

Zavrženja zaradi 
umika predloga 
oškodovanca 

O
d
sto

te
k o

d
 

za
vrže

n
ih
 

Zavrženo 
zaradi 

zastaranja 

O
d
sto

te
k o

d
 

za
vrže

n
ih
 

Zavrženo iz 
drugih 
razlogov 

O
d
sto

te
k o

d
 

za
vrže

n
ih
 

ODT CE 2.168 200 9 136 6 405 19 30 1 1.397 64 

ODT KK 692 189 27 62 9 77 11 10 1 354 51 

ODT KP 878 50 6 60 7 167 19 8 1 593 68 

ODT KR 1.164 157 13 229 20 21 2 23 2 734 63 

ODT LJ 4.494 494 11 879 20 53 1 53 1 3.015 67 

ODT MB 2.240 127 6 150 7 1.121 50 27 1 815 36 

ODT MS 930 108 12 116 12 238 26 17 2 451 48 

ODT NG 689 91 13 83 12 228 33 11 2 276 40 

ODT NM 883 56 6 135 15 112 13 10 1 570 65 

ODT PT 611 48 8 135 22 181 30 7 1 240 39 

ODT SG 331 98 30 25 8 23 7 5 2 180 54 

SDT RS 64 0 0 0 0 0 0 17 27 47 73 

PO 187 12 6 3 2 0 0 2 1 170 91 

Skupaj 15.331 1.630 11 2.013 13 2.626 17 220 1 8.842 58 

Tabela 26m: Zavrženje ovadb proti mladoletnikom  

ODT 

Z
a
vrže

n
e
 

o
va
d
b
e
 sku

p
a
j 

Z
a
vrže

n
ja
 p
o
 

p
o
ra
vn
a
va
n
ju
 

in
 o
d
lo
že
n
e
m
 

p
re
g
o
n
u
 

O
d
sto

te
k o

d
 

za
vrže

n
ih
 

Z
a
vrže

n
ja
 

za
ra
d
i 

m
a
jh
n
e
g
a
 

p
o
m
e
n
a
 in
 

n
a
če
la
 

so
ra
zm

e
rn
o
sti 

O
d
sto

te
k o

d
 

za
vrže

n
ih
 

Z
a
vrže

n
je
 

za
ra
d
i 

sm
o
trn

o
sti 

O
d
sto

te
k o

d
 

za
vrže

n
ih
 

Z
a
vrže

n
ja
 

za
ra
d
i u
m
ika

 
p
re
d
lo
g
a
 

o
ško

d
o
va
n
ca
 

O
d
sto

te
k o

d
 

za
vrže

n
ih
 

Z
a
vrže

n
o
 

za
ra
d
i 

za
sta

ra
n
ja
 

O
d
sto

te
k o

d
 

za
vrže

n
ih
 

Z
a
vrže

n
o
 iz 

d
ru
g
ih
 

ra
zlo

g
o
v 

O
d
sto

te
k o

d
 

za
vrže

n
ih
 

ODT CE 170 52 31 9 5 4 2 30 18 1 1 74 44 
ODT KK 36 7 19 5 14 3 8 0 0 0 0 21 58 
ODT KP 94 13 14 15 16 51 54 1 1 0 0 14 15 
ODT KR 95 23 24 32 34 4 4 8 8 0 0 28 29 
ODT LJ 187 20 11 101 54 20 11 0 0 0 0 46 25 
ODT MB 128 25 20 16 13 7 5 71 55 0 0 9 7 
ODT MS 62 25 40 3 5 6 10 20 32 0 0 8 13 
ODT NG 34 9 26 2 6 16 47 1 3 0 0 6 18 
ODT NM 71 5 7 23 32 15 21 7 10 0 0 21 30 
ODT PT 56 5 9 4 7 17 30 15 27 0 0 15 27 
ODT SG 24 5 21 0 0 0 0 1 4 0 0 18 75 
SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj 957 189 20 210 22 143 15 154 16 1 0 260 27 

Tabela 26po: Zavrženje ovadb zoper pravne osebe 

ODT 

Zavržene 
ovadbe 
skupaj 

Zavrženja po 
poravnavanju 
in odloženem 

pregonu 

O
d
sto

te
k o

d
 

za
vrže

n
ih
 

Z
a
vrže

n
ja
 

za
ra
d
i 

m
a
jh
n
e
g
a
 

p
o
m
e
n
a
 in
 

n
a
če
la
 

so
ra
zm

e
rn
o
sti 

O
d
sto

te
k o

d
 

za
vrže

n
ih
 

Zavrženja 
zaradi umika 
predloga 

oškodovanca 

O
d
sto

te
k o

d
 

za
vrže

n
ih
 

Zavrženo 
zaradi 

zastaranja 

O
d
sto

te
k o

d
 

za
vrže

n
ih
 

Zavrženo 
iz drugih 
razlogov 

O
d
sto

te
k o

d
 

za
vrže

n
ih
 

ODT CE 53 0 0 1 2 1 2 0 0 51 96 

ODT KK 49 3 6 0 0 0 0 0 0 46 94 

ODT KP 62 0 0 7 11 0 0 0 0 55 89 

ODT KR 47 0 0 3 6 0 0 0 0 44 94 

ODT LJ 351 12 3 17 5 0 0 1 0 321 91 

ODT MB 113 0 0 4 4 45 40 5 4 59 52 

ODT MS 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 100 

ODT NG 37 1 3 2 5 13 35 0 0 21 57 

ODT NM 60 0 0 3 5 1 2 3 5 53 88 

ODT PT 48 0 0 16 33 0 0 1 2 31 65 

ODT SG 38 2 5 4 11 0 0 0 0 32 84 

SDT RS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 100 

Skupaj 894 18 2 57 6 60 7 10 1 749 84 
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Tabela 27p: Odločitve po opravljeni sodni preiskavi zoper polnoletne storilce 

ODT 

Prejete 
zadeve po 
preiskavi 

Odstop 
od 

pregona 

Odstotek 
odstopa od 

pregona 
Vložena 
obtožba 

Odstotek 
obtoženih 

Rešeno 
na drug 
način 

Odstotek 
rešenih na 
drug način 

ODT CE 615 189 31 362 59 64 10 

ODT KK 136 39 29 86 63 11 8 

ODT KP 323 52 16 234 72 37 11 

ODT KR 333 57 17 265 80 11 3 

ODT LJ 1.191 228 19 866 73 97 8 

ODT MB 596 100 17 413 69 83 14 

ODT MS 373 95 25 253 68 25 7 

ODT NG 187 35 19 134 72 18 10 

ODT NM 296 79 27 195 66 22 7 

ODT PT 264 80 30 160 61 24 9 

ODT SG 144 33 23 97 67 14 10 

SDT RS 127 36 28 79 62 12 9 

PO 17 9 53 7 41 1 6 

VDT RS 2 0 0 2 100 0 0 

Skupaj 4.604 1.032 22 3.153 68 419 9 

Tabela 27m: Odločitve po opravljenem pripravljalnem postopku proti mladoletnikom  

ODT 

Prejete zadeve 
po 

pripravljalnem 
postopku 

Predlog za 
ustavitev 

Odstotek 
ustavitev 
postopka 

Vloženi 
predlogi za 
izrek ukrepa 

in 
kaznovanje 

Odstotek 
predlogov 

Rešeno 
na drug 
način 

Odstotek 
rešenih na 
drug način 

ODT CE 83 47 57 33 40 3 4 

ODT KK 55 20 36 35 64 0 0 

ODT KP 73 31 42 40 55 2 3 

ODT KR 46 12 26 32 70 2 4 

ODT LJ 418 86 21 270 65 62 15 

ODT MB 140 47 34 86 61 7 5 

ODT MS 44 15 34 29 66 0 0 

ODT NG 24 10 42 8 33 6 25 

ODT NM 130 57 44 73 56 0 0 

ODT PT 22 11 50 10 45 1 5 

ODT SG 28 4 14 24 86 0 0 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

PO 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.063 340 32 640 60 83 8 

Tabela 27po: Odločitve po opravljeni sodni preiskavi zoper pravne osebe 

ODT 

Prejete 
zadeve po 
preiskavi 

Odstop 
od 

pregona 

Odstotek 
odstopa od 

pregona 
Vložena 
obtožba 

Odstotek 
obtoženih 

Rešeno 
na drug 
način 

Odstotek 
rešenih na 
drug način 

ODT CE 9 3 33 2 22 4 44 

ODT KK 5 4 80 1 20 0 0 

ODT KP 5 2 40 2 40 1 20 

ODT KR 1 1 100 0 0 0 0 

ODT LJ 29 18 62 11 38 0 0 

ODT MB 22 3 14 8 36 11 50 

ODT MS 9 7 78 1 11 1 11 

ODT NG 4 0 0 3 75 1 25 

ODT NM 14 5 36 4 29 5 36 

ODT PT 6 2 33 2 33 2 33 

ODT SG 8 3 38 3 38 2 25 

SDT RS 17 5 29 11 65 1 6 

Skupaj 129 53 41 48 37 28 22 
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Tabela 28p: Delež obtoževanja zoper polnoletne storilce 

ODT 
Vloženi obtožni 

predlogi 

Vložene 
neposredne 
obtožnice 

Vložene 
obtožnice 

po 
preiskavi 

Skupaj 
obtoženih 

Skupno 
število 
končnih 
odločitev 

Odstotek obtoženih 
glede na skupno število 

končnih odločitev 

ODT CE 1.113 80 362 1.555 4.438 35 

ODT KK 526 23 86 635 1.513 42 

ODT KP 987 234 234 1.455 2.674 54 

ODT KR 451 20 265 736 2.315 32 

ODT LJ 2.142 282 866 3.290 9.444 35 

ODT MB 1.319 56 413 1.788 4.722 38 

ODT MS 549 40 253 842 2.248 37 

ODT NG 231 31 134 396 1.284 31 

ODT NM 664 25 195 884 2.012 44 

ODT PT 333 19 160 512 1.379 37 

ODT SG 193 28 97 318 940 34 

SDT RS 2 4 79 85 245 35 

PO 21 1 7 29 245 12 

VDT RS 0 0 2 2 2 100 

Skupaj 8.531 843 3.153 12.527 33.461 37 

Tabela 28m: Delež predlogov za izrek vzgojnega ukrepa ali kazenske sankcije mladoletnikom 

ODT 

Vloženi predlogi 
za izrek ukrepa in 

kaznovanje 

Skupno 
število 
končnih 
odločitev 

Odstotek obtoženih 
glede na skupno 
število končnih 

odločitev 

ODT CE 33 274 12 

ODT KK 35 111 32 

ODT KP 40 209 19 

ODT KR 32 168 19 

ODT LJ 270 732 37 

ODT MB 86 318 27 

ODT MS 29 117 25 

ODT NG 8 73 11 

ODT NM 73 234 31 

ODT PT 10 91 11 

ODT SG 24 69 35 

SDT RS 0 0 0 

PO 0 0 0 

Skupaj 640 2.396 27 

Tabela 28po: Delež obtoževanja zoper pravne osebe 

ODT 
Vloženi obtožni 

predlogi 

Vložene 
neposredne 
obtožnice 

Vložene 
obtožnice 

po 
preiskavi 

Skupaj 
obtoženih 

Skupno 
število 
končnih 
odločitev 

Odstotek obtoženih 
glede na skupno število 

končnih odločitev 

ODT CE 5 2 2 9 89 10 

ODT KK 5 0 1 6 66 9 

ODT KP 7 1 2 10 91 11 

ODT KR 1 1 0 2 70 3 

ODT LJ 14 5 11 30 506 6 

ODT MB 10 2 8 20 193 10 

ODT MS 4 3 1 8 54 15 

ODT NG 4 2 3 9 54 17 

ODT NM 9 1 4 14 102 14 

ODT PT 5 0 2 7 74 9 

ODT SG 7 1 3 11 75 15 

SDT RS 0 0 11 11 32 34 

Skupaj 71 18 48 137 1.406 10 
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Tabela 29p: Uspeh obtoževanja zoper polnoletne storilce 

ODT 

Skupaj 
prejete 
sodbe 

Obsodilne 
sodbe 

Oprostilne 
sodbe 

Zavrnilne 
sodbe 

Odstotek 
obsodilnih sodb 

glede na vse 
sodbe 

ODT CE 1.106 881 90 135 80 

ODT KK 609 459 25 125 75 

ODT KP 1.040 901 65 74 87 

ODT KR 705 594 27 84 84 

ODT LJ 3.282 2626 166 490 80 

ODT MB 1.488 1.270 82 136 85 

ODT MS 847 716 38 93 85 

ODT NG 425 362 34 29 85 

ODT NM 758 634 67 57 84 

ODT PT 536 464 23 49 87 

ODT SG 382 312 29 41 82 

SDT RS 54 49 1 4 91 

PO 52 28 9 15 54 

Skupaj 11.284 9.296 656 1.332 82 

Tabela 29m: Delež izrečenih vzgojnih ukrepov in kazenskih sankcij mladoletnikom 

ODT 

Skupaj 
prejete 
odločbe 

Sklep o 
izrečenem 
vzgojnem 
ukrepu 

Sodba o 
izrečeni 
sankciji 

Sklep o 
ustavitvi 
postopka 

Odstotek izrečenih 
sklepov in sodb 

glede na vse 
odločbe 

ODT CE 87 25 0 62 29 

ODT KK 28 11 0 17 39 

ODT KP 70 28 0 42 40 

ODT KR 41 28 0 13 68 

ODT LJ 274 118 13 143 48 

ODT MB 160 71 0 89 44 

ODT MS 25 25 0 0 100 

ODT NG 22 9 0 13 41 

ODT NM 61 53 0 8 87 

ODT PT 13 9 0 4 69 

ODT SG 31 10 0 21 32 

SDT RS 0 0 0 0 0 

PO 0 0 0 0 0 

Skupaj 812 387 13 412 49 

Tabela 29po: Uspeh obtoževanja zoper pravne osebe 

ODT 

Skupaj 
prejete 
sodbe 

Obsodilne 
sodbe 

Oprostilne 
sodbe 

Zavrnilne 
sodbe 

Odstotek 
obsodilnih sodb 

glede na vse 
sodbe 

ODT CE 4 3 0 1 75 

ODT KK 4 4 0 0 100 

ODT KP 1 1 0 0 100 

ODT KR 3 0 0 3 0 

ODT LJ 15 2 1 12 13 

ODT MB 4 2 1 1 50 

ODT MS 5 1 2 2 20 

ODT NG 6 2 2 2 33 

ODT NM 9 2 2 5 22 

ODT PT 2 0 0 2 0 

ODT SG 5 1 0 4 20 

SDT RS 1 1 0 0 100 

Skupaj 59 19 8 32 32 
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Tabela 30p: Izrečene kazenske sankcije polnoletnim storilcem 

ODT 
Obsodilne 

sodbe Zapor 

Odstotek 
kazni 

zapora 
Denarna 
kazen 

Odstotek 
denarnih 

kazni 
Pogojna 
obsodba 

Odstotek 
pogojnih 
obsodb 

Sodni 
opomin Drugo 

ODT CE 881 148 17 13 1 709 80 11 0 

ODT KK 459 68 15 41 9 341 74 4 5 

ODT KP 901 116 13 17 2 742 82 7 19 

ODT KR 594 115 19 108 18 364 61 2 5 

ODT LJ 2.626 525 20 106 4 1.904 73 41 50 

ODT MB 1.270 198 16 22 2 1.024 81 12 14 

ODT MS 716 105 15 23 3 581 81 3 4 

ODT NG 362 51 14 21 6 264 73 14 12 

ODT NM 634 125 20 11 2 495 78 2 1 

ODT PT 464 64 14 15 3 372 80 8 5 

ODT SG 312 57 18 1 0 249 80 2 3 

SDT RS 49 45 92 0 0 4 8 0 0 

PO 28 6 21 2 7 18 64 1 1 

Skupaj 9.296 1.623 17 380 4 7.067 76 107 119 

Tabela 30m: Izrečene kazenske sankcije in vzgojni ukrepi mladoletnikom  

ODT 

Skupaj 
odločbe 
sodišča Kazen 

Odstotek 
kazni 

Zavodski 
ukrepi 

Odstotek 
zavodskih 
ukrepov 

Izven 
zavodski 
ukrepi 

Odstotek 
izven 

zavodskih 
ukrepov Drugo 

ODT CE 25 0 0 2 8 23 92 0 

ODT KK 11 0 0 0 0 11 100 0 

ODT KP 28 0 0 5 18 23 82 0 

ODT KR 28 0 0 1 4 27 96 0 

ODT LJ 131 13 10 10 8 108 82 0 

ODT MB 71 0 0 20 28 51 72 0 

ODT MS 25 0 0 2 8 23 92 0 

ODT NG 9 0 0 2 22 7 78 0 

ODT NM 53 0 0 4 8 49 92 0 

ODT PT 9 0 0 1 11 8 89 0 

ODT SG 10 0 0 4 40 6 60 0 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 

PO 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 400 13 3 51 13 336 84 0 

Tabela 30po: Izrečene kazenske sankcije pravnim osebam 

ODT 
Obsodilne 

sodbe 
Denarna 
kazen 

Odstotek 
denarnih 

kazni 
Pogojna 
obsodba 

Odstotek 
pogojnih 
obsodb 

Odvzem 
premoženja 

Prenehanje 
pravne osebe 

ODT CE 3 0 0 3 100 0 0 

ODT KK 4 1 25 2 50 1 0 

ODT KP 1 0 0 1 100 0 0 

ODT KR 0 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 2 0 0 2 100 0 0 

ODT MB 2 0 0 2 100 0 0 

ODT MS 1 0 0 1 100 0 0 

ODT NG 2 0 0 2 100 0 0 

ODT NM 2 1 50 1 50 0 0 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 1 1 100 0 0 0 0 

SDT RS 1 1 100 0 0 0 0 

Skupaj 19 4 21 14 74 1 0 
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 Tabela 31p: Pregled nalog pri odloženem pregonu zoper polnoletne storilce 

  Naloge 

ODT 

Skupaj 
odloženih 
pregonov 

Vplačilo v korist 
javnih ustanov 

Vplačilo v 
dobrodelne 

namene 

Poravnava 
preživninskih 
obveznosti 

Splošno 
koristno delo 

Poravnava 
škode Drugo 

ODT CE 176 47 14 4 12 105 6 

ODT KK 172 26 115 1 7 29 3 

ODT KP 42 15 18 3 3 4 0 

ODT KR 155 123 1 6 25 43 1 

ODT LJ 467 204 81 6 56 143 1 

ODT MB 153 0 54 1 39 56 3 

ODT MS 131 33 15 7 15 58 3 

ODT NG 64 10 9 1 6 27 11 

ODT NM 43 15 15 2 1 14 2 

ODT PT 49 1 14 1 3 30 0 

ODT SG 65 13 16 1 5 21 9 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

PO 5 4 0 0 0 1 0 

Skupaj 1.522 491 352 33 172 531 39 

 

Tabela 31m: Pregled nalog pri odloženem pregonu proti mladoletnikom  

  Naloge 

ODT 

Skupaj 
odloženih 
pregonov 

Vplačilo v korist 
javnih ustanov 

Vplačilo v 
dobrodelne 

namene 

Poravnava 
preživninskih 
obveznosti 

Splošno 
koristno delo 

Poravnava 
škode Drugo 

ODT CE 45 1 0 0 24 30 1 

ODT KK 7 0 0 0 3 5 0 

ODT KP 7 0 7 0 0 0 0 

ODT KR 23 3 0 0 16 4 0 

ODT LJ 23 9 0 0 7 7 0 

ODT MB 30 0 2 0 23 16 0 

ODT MS 23 0 0 0 21 8 0 

ODT NG 8 1 0 0 3 4 0 

ODT NM 6 0 0 0 3 2 1 

ODT PT 5 0 0 0 3 2 0 

ODT SG 4 0 0 0 4 0 0 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

PO 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 181 14 9 0 107 78 2 
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Tabela 32: Vplačila polnoletnih storilcev in mladoletnikov pri odloženem pregonu 

ODT 
Višina vplačil polnoletnih 

storilcev v letu 2012 v evrih 
Višina vplačil mladoletnikov v 

letu 2012 v evrih 

ODT CE 16.910 150 

ODT KK 67.477,06 0 

ODT KP 9.485 2.100 

ODT KR 35.750 0 

ODT LJ 107.285 858 

ODT MB 19.034,06 160,81 

ODT MS 16.000 2.225,70 

ODT NG 7.950 50 

ODT NM 7.080 0 

ODT PT 2.870 0 

ODT SG 4.047 0 

SDT RS 0 0 

PO 1.100 0 

Skupaj 294.988,12 5.544,51 
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Tabela 33p: Razlogi za neuspešno poravnavanje v postopkih zoper polnoletne storilce 

ODT 

Vse 
odstopljene v 
poravnavanje 
o katerih je 

bilo odločeno 

Stranka se ne 
odzove na 

vabilo 
Stranka ne da 

soglasja 
Sporazum 
ni sklenjen 

Sporazum 
ni 

izpolnjen 

Drugi razlogi 
za zavrženje 

ovadbe v 
postopku 

poravnavanja 
Skupaj 

neuspešno 

ODT CE 125 17 19 10 5 12 51 

ODT KK 46 9 4 10 2 0 25 

ODT KP 25 4 2 0 4 0 10 

ODT KR 21 3 4 0 0 0 7 

ODT LJ 333 66 87 20 10 38 183 

ODT MB 11 1 4 2 0 0 7 

ODT MS 31 2 6 0 0 0 8 

ODT NG 82 14 18 10 2 2 44 

ODT NM 44 1 6 0 8 0 15 

ODT PT 45 8 7 4 0 0 19 

ODT SG 79 2 9 0 5 0 16 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

PO 12 0 5 0 0 0 5 

Skupaj 854 127 171 56 36 52 390 

 

Tabela 33m: Razlogi za neuspešno poravnavanje v postopkih proti mladoletnikom  

ODT 

Vse 
odstopljene v 
poravnavanje 
o katerih je 

bilo odločeno 

Stranka se ne 
odzove na 

vabilo 
Stranka ne da 

soglasja 
Sporazum 
ni sklenjen 

Sporazum 
ni 

izpolnjen 

Drugi razlogi 
za zavrženje 

ovadbe v 
postopku 

poravnavanja 
Skupaj 

neuspešno 

ODTCE 11 0 1 2 0 0 3 

ODTKK 0 0 0 0 0 0 0 

ODTKP 11 2 0 0 3 0 5 

ODTKR 0 0 0 0 0 0 0 

ODTLJ 25 5 8 0 4 0 17 

ODTMB 0 0 0 0 0 0 0 

ODTMS 3 0 0 0 0 0 0 

ODTNG 1 0 0 0 0 0 0 

ODTNM 0 0 0 0 0 0 0 

ODTPT 0 0 0 0 0 0 0 

ODTSG 1 0 0 0 0 0 0 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

PO 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 52 7 9 2 7 0 25 
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Tabela 34p: Naloge pri doseženih sporazumih v postopkih zoper polnoletne storilce 

ODT Opravičilo 
Plačilo 
škode 

Odprava 
škode 

Vrnitev 
predmetov 

Delo v korist 
oškodovanca 

Delo v korist 
drugih Drugo Skupaj 

ODT CE 30 12 2 0 3 2 25 74 

ODT KK 3 12 0 0 0 0 6 21 

ODT KP 9 5 0 0 0 0 1 15 

ODT KR 12 3 0 0 0 0 1 16 

ODT LJ 82 48 12 2 0 0 20 164 

ODT MB 1 2 1 0 0 0 0 4 

ODT MS 23 0 0 0 0 0 0 23 

ODT NG 20 16 2 0 0 0 0 38 

ODT NM 9 19 0 0 0 0 7 35 

ODT PT 12 9 1 0 0 2 2 26 

ODT SG 38 8 0 0 2 2 13 63 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 

PO 3 2 0 0 0 0 2 7 

Skupaj 242 136 18 2 5 6 77 486 

 

Tabela 34m: Naloge pri doseženih sporazumih v postopkih proti mladoletnikom  

ODT Opravičilo 
Plačilo 
škode 

Odprava 
škode 

Vrnitev 
predmetov 

Delo v korist 
oškodovanca 

Delo v korist 
drugih Drugo Skupaj 

ODTCE 4 2 0 0 0 0 2 8 

ODTKK 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODTKP 4 1 0 0 0 0 1 6 

ODTKR 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODTLJ 4 5 0 0 0 0 0 9 

ODTMB 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODTMS 3 0 0 0 0 0 0 3 

ODTNG 1 0 0 0 0 0 0 1 

ODTNM 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODTPT 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODTSG 1 0 0 0 0 0 0 1 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 

PO 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 17 8 0 0 0 0 3 28 
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Tabela 35p/KZ:  

a) Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj po KZ zoper polnoletne storilce 

          SODBE 

PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA 

TOŽILCA   

Skupina kaznivih 
dejanj 

P
ren

e
se

n
e 

n
ere

še
n
e 

o
v
ad

b
e

P
rejete o

va
d
b
e 

S
ku

p
aj v d

elu
 

Z
a
vržen

e 
o
v
ad

b
e 

O
b
to

žn
i 

p
red

lo
g
i

N
ep

o
sre

d
n
a 

o
b
to

žb
a

Z
a
h
teva

 za
 

p
reis

ka
vo

U
sta

vitev
 

p
o
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p
ka 

V
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že
n
 o

b
to

žn
i 

akt p
o
 

p
reis

ka
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O
b
s
o
d
iln

e 
so

d
b
e 

O
p
ro

stiln
e 
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d
b
e 

Z
a
vrn

iln
e
 

so
d
b
e 

V
lo
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n
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U
g
o
d
e
n
o
 

N
eu

g
o
d
en

o
 

Š
e n

i izre
če

n
a 

p
rvo

sto
p
n
a 

so
d
b
a

1 UMORI 7 1 8 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 
2 POSKUSI 
UMOROV 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 

3 ROPI 10 3 13 0 0 0 5 0 2 7 0 0 1 0 4 52 
4 POSKUSI 
ROPOV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

5 IZSILJEVANJE 16 3 19 8 0 0 0 3 1 16 3 3 5 3 7 62 
6 POSKUSI 
IZSILJEVANJA 2 0 2 0 0 0 0 0 3 4 1 1 1 1 6 42 
7 KAZNIVA 
DEJANJA NA 
ŠKODO OTROK 18 25 43 18 4 0 13 12 14 29 2 13 3 1 0 74 

8 MAMILA 41 5 46 0 0 0 1 0 6 142 15 8 23 9 29 338 
9 PRANJE 
DENARJA 41 13 54 22 0 1 5 2 5 2 0 2 1 1 1 31 
10 KORUPCIJA 
– SKUPAJ 24 3 27 1 7 0 11 0 0 11 5 0 5 2 2 27 

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

 člen 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 1 

 člen 267 7 1 8 0 0 0 6 0 0 0 2 0 3 0 1 2 

 člen 268 8 2 10 1 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 1 11 

 člen 269 4 0 4 0 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 10 

 člen 269a 4 0 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 
11 KORUPCIJA 
- POSKUSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 ZATAJITVE 
OBVEZNOSTI 314 130 444 231 4 2 66 18 36 23 4 7 4 0 2 146 
13 ZLORABE – 
SKUPAJ 381 171 552 140 6 2 52 11 31 40 14 9 18 5 18 269 

 člen 235 14 11 25 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 13 

 člen 244 301 101 402 100 0 2 41 10 18 24 7 7 14 3 10 160 

 člen 245 18 4 22 3 0 0 5 0 0 8 1 1 0 2 2 40 

 člen 261 46 48 94 29 4 0 4 1 12 8 4 1 2 0 4 55 

 člen 262 1 7 8 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

 člen 263 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

14 ZLORABE - 
POSKUSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 
15 
OŠKODOVANJA 
UPNIKOV – 
SKUPAJ 248 147 395 118 2 12 78 15 101 174 21 18 14 10 55 474 

 člen 232 3 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

 člen 233 8 1 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

 člen 234 14 13 27 5 0 0 6 0 0 3 0 1 0 0 2 10 

 člen 234a 220 133 353 107 2 12 71 15 101 163 20 17 14 10 51 443 

 člen 234b 
3 0 3 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 2 10 

17 OKOLJE IN 
PROSTOR - 
SKUPAJ 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 

 člen 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 

 člen 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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 člen 338 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 člen 339 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 člen 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
19 ČLOVEČNOST 
IN MEDNARODNO 
PRAVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
20 TRGOVINA Z 
LJUDMI 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 2 4 
21 PREPOVEDANI 
PREHODI MEJE 37 4 41 2 0 0 0 0 3 36 1 2 3 0 1 302 
22 OROŽJE IN 
EKSPLOZIVI 3 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0 2 1 0 3 40 
Skupaj 1146 505 1651 544 23 17 232 63 203 506 66 68 82 32 130 1876 
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Tabela 35p/KZ:  

b) pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj po KZ zoper polnoletne storilce, 
organiziran kriminal 

      

    

SODBE 

PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA 

TOŽILCA   

Skupina kaznivih 
dejanj 
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p
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Š
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n
a
 

p
rvo

sto
p
n
a 

so
d
b
a 

PROSTITUCIJA 
člen 185/II 

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

MAMILA 
člen 196/II 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 24 
PRANJE DENARJA 
člen 252/IV 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
OROŽJE 
člen 310/II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
MEJA 
člen 311/V 5 1 6 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 55 

Skupaj 13 3 16 0 0 0 0 0 1 19 0 0 2 0 0 82 
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Tabela 35p/KZ-1:  

a) Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejan po KZ-1 zoper polnoletne storilce 

          SODBE 

PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA 

TOŽILCA   

Skupina kaznivih 
dejanj 
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1 UMORI 2 25 27 9 0 0 16 1 20 9 0 0 7 3 6 15 
2 POSKUSI UMOROV 4 27 31 4 0 0 19 2 16 8 0 0 2 2 7 24 
3 ROPI 63 123 186 19 0 4 112 3 90 91 4 3 13 2 19 86 

4 POSKUSI ROPOV 9 21 30 5 0 0 20 0 27 20 0 1 5 3 3 29 
5 IZSILJEVANJE 70 230 300 79 10 4 86 8 47 25 3 0 3 3 5 86 
6 POSKUSI 
IZSILJEVANJA 14 54 68 16 12 3 23 3 24 37 3 5 0 1 8 39 
7 KAZNIVA DEJANJA 
NA ŠKODO OTROK 601 1555 2156 786 323 28 319 75 208 332 21 65 29 6 24 475 
8 Kazniva dejanja 
povezana z mamili in 
nedovoljenimi snovmi 
v športu 317 984 1301 116 0 47 819 119 595 480 19 19 41 15 57 763 
9 PRANJE DENARJA 24 65 89 7 1 3 23 0 10 2 1 0 1 0 1 22 
10 Korupcijska 
kazniva dejanja - 
SKUPAJ 54 125 179 50 3 4 38 0 21 11 1 0 4 2 2 39 

člen 157 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
člen 241 10 13 23 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

člen 242 8 12 20 0 0 3 5 0 0 1 0 0 0 0 2 2 
člen 261 19 31 50 28 0 0 10 0 8 4 0 0 4 1 0 17 

člen 262 12 43 55 12 0 0 16 0 10 4 0 0 0 0 0 13 
člen 263 2 18 20 3 1 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 

člen 264 
3 7 10 1 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 

12 ZATAJITVE 
DAVČNIH IN DRUGIH 
FINANČNIH 
OBVEZNOSTI 89 179 268 82 12 1 48 11 15 10 1 2 0 0 1 33 
13 ZLORABE v 
javnem in zasebnem 
sektorju – SKUPAJ 696 1115 1811 624 127 6 96 4 27 122 16 8 10 5 9 270 

člen 209 175 276 451 108 94 4 25 0 11 104 10 6 5 2 9 190 
člen 230 6 14 20 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 
člen 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

člen 232 2 5 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
člen 238 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

člen 239 14 0 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
člen 240 139 210 349 95 10 2 53 4 14 9 2 1 1 2 0 45 

člen 257 
245 409 654 269 13 0 18 0 2 8 2 1 3 0 0 21 

člen 258 
114 201 315 135 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 11 

14 ZLORABE - 
POSKUSI 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
15 Kazniva dejanja na 
škodo upnikov in 
potrošnikov – SKUPAJ 818 1528 2346 561 30 75 526 55 273 116 22 23 15 5 17 459 

člen 212 13 17 30 11 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

člen 226 14 23 37 9 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

člen 227 
43 86 129 30 0 0 15 2 3 0 0 0 0 0 0 4 
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člen 228 

748 1402 2150 511 29 73 508 53 270 113 22 23 15 5 17 455 
16 OŠKODAVANJA - 
POSKUSI 2 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
17 Kazniva dejanja 
zoper okolje, prostor in 
naravne dobrine - 
SKUPAJ 101 121 222 72 47 4 16 1 15 46 3 4 3 0 2 48 

člen 204  14 4 18 6 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
člen 205 5 0 5 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
člen 332 27 26 53 16 2 1 6 0 2 3 0 1 0 0 0 6 

 člen 333 9 1 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 člen 337 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 člen 338 12 15 27 11 7 0 0 0 0 4 3 1 3 0 1 8 
 člen 340 2 5 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 člen 341 15 42 57 19 19 1 2 0 2 19 0 1 0 0 1 11 
 člen 342 2 17 19 2 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 2 

 člen 343 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

 člen 344 
14 9 23 4 4 2 1 0 11 5 0 0 0 0 0 19 

 člen 356 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 OKOLJE IN 
PROSTOR - 
POSKUSI 4 20 24 1 3 1 13 0 8 8 0 1 1 0 0 21 
19 Kazniva dejanja 
zoper človečnost in 
mednarodno pravo 3 19 22 6 0 0 5 0 2 2 0 0 3 0 2 3 
20 TRGOVINA Z 
LJUDMI 10 9 19 0 0 0 1 2 4 4 0 0 3 0 3 0 
21 Nedovoljeno 
prehajanje državne 
meje 52 125 177 14 0 18 73 6 36 51 2 1 4 0 1 39 
22 OROŽJE IN 
EKSPLOZIVI 54 83 137 31 17 14 26 4 24 50 2 4 4 1 5 51 

Skupaj 2988 6411 9399 2482 585 214 2280 294 1464 1424 98 136 148 48 172 2506 

 

Tabela 32p/KZ-1: 

 b) pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj po KZ-1 zoper polnoletne storilce, 
organiziran kriminal 

          SODBE 
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TOŽILCA   

Skupina 
kaznivih 
dejanj 

P
ren

e
se

n
e 

n
ere

še
n
e 

o
v
ad

b
e 

P
rejete 

o
v
ad

b
e 

S
ku

p
aj v d

elu
 

Z
a
vržen

e 
o
v
ad

b
e 

O
b
to

žn
i 

p
red

lo
g
i 

N
ep

o
sre

d
n
a 

o
b
to

žb
a 

Z
a
h
teva

 za
 

p
reis

ka
vo

 

U
sta

vitev
 

p
o
sto

p
ka 

V
lo

že
n
 

o
b
to

žn
i ak

t p
o
 

p
reis

ka
vi 

O
b
s
o
d
iln

e 
so

d
b
e 

O
p
ro

stiln
e 

so
d
b
e 

Z
a
vrn

iln
e
 

so
d
b
e 

V
lo

že
n
o
 

U
g
o
d
e
n
o
 

N
eu

g
o
d
en

o
 

Š
e n

i izre
če

n
a 

p
rvo

sto
p
n
a 

so
d
b
a 

člen 113/3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
člen 116 

tč.5 poskus 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

člen 176/4 17 14 31 0 0 0 0 10 14 0 0 0 1 3 3 23 

člen 186/3 0 50 50 2 0 0 38 3 35 30 0 0 2 0 0 17 

člen 205/3 1 13 14 2 0 0 12 0 15 2 0 0 0 0 0 18 

člen 217/5 0 10 10 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

člen 245/4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

člen 307/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

člen 308/5 0 16 16 1 0 0 15 0 11 11 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 18 111 129 5 0 0 66 14 77 45 0 0 3 3 3 59 
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Tabela 35m/KZ: 

a) Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj po KZ proti mladoletnikom  

            ODLOČBE 
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DRŽAVNEGA 
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ROPI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 

POSKUSI ROPOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Skupaj 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 

 

Tabela 35m/KZ-1: 

 a) Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj po KZ-1 proti mladoletnikom  

 

        

REŠENE 
OVADBE 
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UMORI 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
POSKUSI 
UMOROV 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

ROPI 17 49 66 0 0 55 16 32 0 19 1 5 0 0 0 17 

POSKUSI ROPOV 
6 12 18 0 1 14 4 22 1 9 4 15 0 0 0 23 

KAZNIVA 
DEJANJA 
POVEZANA Z 
MAMILI IN 
NEDOVOLJENIMI 
SNOVMI V 
ŠPORTU 14 95 109 0 9 65 19 42 5 37 1 18 0 0 0 15 
IZSILJEVANJE 6 23 29 0 9 15 1 18 0 13 0 9 0 0 0 8 

POSKUSI 
IZSILJEVANJA 1 16 17 0 0 15 1 7 1 2 0 3 0 0 0 4 

Skupaj 45 197 242 0 20 166 41 121 8 80 8 50 0 0 0 67 

 

Tabela 35m/KZ-1: 

b) Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj po KZ-1 proti mladoletnikom, organiziran 
kriminal  
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člen 186/3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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 Tabela 35po/KZ: 

a) Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj po KZ zoper pravne osebe  

            SODBE 

PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA 

TOŽILCA   

Skupina 
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1 PRANJE 
DENARJA 16 5 21 0 14 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 
2 
KORUPCIJSKA 
KAZNIVA 
DEJANJA 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 člen 268 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 ZATAJITVE 
DAVČNIH IN 
FINANČNIH 
OBVEZNOSTI 99 38 137 0 81 0 0 5 1 0 1 1 4 1 0 1 14 
5 ZLORABE 
POLOŽAJA V 
JAVNEM IN 
ZASEBNEM 
SEKTORJU 23 13 36 0 16 0 1 3 3 3 0 0 0 1 0 0 19 
 člen 235 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 člen 244 20 13 33 0 14 0 1 3 3 3 0 0 0 1 0 0 18 
 člen 245 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 KAZNIVA 
DEJANJA NA 
ŠKODO 
UPNIKOV IN 
POTROŠNIKOV 96 50 146 0 68 0 1 11 3 6 0 0 7 0 0 1 46 

 člen 232 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 člen 233 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 člen 234 
9 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 člen 234a 
85 50 135 0 65 0 1 11 3 6 0 0 7 0 0 1 43 

9 KAZNIVA 
DEJANJA 
ZOPER OKOLJE 
IN PROSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 člen 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Skupaj 237 106 343 0 179 0 2 23 7 9 6 1 11 2 0 2 80 

Tabela 35po/KZ: 

b) Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj po KZ zoper pravne osebe, organiziran 
kriminal  

        REŠENE OVADBE 
KONČANE 
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PRANJE 
DENARJA člen 
252/IV 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 35o/KZ-1: 

a) Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj po KZ-1 zoper pravne osebe  

            SODBE 

PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA 

TOŽILCA   
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1 PRANJE 
DENARJA 9 7 16 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 KORUPCIJSKA 
KAZNIVA DEJANJA 8 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

člen 241 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

člen 242 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

člen 262 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 ZATAJITVE 
DAVČNIH IN 
FINANČNIH 
OBVEZNOSTI 36 61 97 0 42 2 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 5 
5 ZLORABE 
POLOŽAJA V 
JAVNEM IN 
ZASEBNEM 
SEKTORJU 44 55 99 0 31 1 1 4 0 1 1 0 0 1 1 0 9 

člen 209 8 11 19 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

člen 230 2 5 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

člen 231 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

člen 232 1 6 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

člen 239 8 0 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

člen 240 20 31 51 0 14 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 5 

člen 257 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 KAZNIVA 
DEJANJA NA 
ŠKODO UPNIKOV 
IN POTROŠNIKOV 344 603 947 0 305 3 15 119 14 24 4 1 5 0 0 1 57 

člen 212 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

člen 226 3 7 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

člen 227 13 20 33 0 8 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

člen 228 328 573 901 0 296 3 15 114 14 23 4 1 5 0 0 1 56 
9 KAZNIVA 
DEJANJA ZOPER 
OKOLJE IN 
PROSTOR 1 11 12 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

člen 204  0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

člen 205 1 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 člen 332 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 člen 338 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 člen 341 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 442 738 1180 0 390 6 16 127 16 25 5 1 6 1 1 1 72 
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Tabela 32po/KZ-1:  

b) Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj po KZ-1 zoper pravne osebe, organiziran kriminal  

        REŠENE OVADBE 
KONČANE 

PREISKAVE SODBE 

PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA 

TOŽILCA   
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člen 113/3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

člen 217/5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

člen 245/4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 


