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SPLOŠNI STATISTIČNI DEL 

1 PREDSTAVITEV DRŽAVNEGA TOŽILSTVA  

 

1.1 PREDGOVOR 

 

Vrhovno državno tožilstvo RS (VDT RS) v predloženem skupnem letnem poročilu, 

sestavljenem na podlagi 150. člena in drugega odstavka 241. člena Zakona o državnem 

tožilstvu, ob upoštevanju napotila Državnotožilskega sveta, podanega v mnenju k Skupnemu 

letnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2017, ter vsebinsko in oblikovno vezano s 

Pravilnikom o obliki letnega poročila o poslovanju državnega tožilstva podaja zakonskim 

naslovnikom ter strokovni in širši javnosti natančen in jasen pregled aktivnosti in učinkovitosti 

delovanja tožilske organizacije v letu 2018.  

 

Analiza zbranih statističnih podatkov in poročil, ki so jih za svoja območja in področja dela 

pripravila okrožna državna tožilstva v Sloveniji, Specializirano državno tožilstvo RS in njegov 

Posebni oddelek, oddelki VDT RS in slovensko predstavništvo v Eurojustu, celostno gledano 

izkazujejo uspešno, učinkovito in odgovorno poslovanje državnega tožilstva v poročevalnem 

letu. Tožilstvo kot celota že peto leto zapored odloči o več ovadbah, kot jih prejme – stopnja 

obvladovanja pripada znaša 102,8 %. Kljub porastu pripada so tožilci rešili več ovadb kot 

predhodno leto in znova dosegli zmanjšanje števila nerešenih zadev ob koncu leta. Čas trajanja 

večine procesnih faz, v katerih odločajo državni tožilci, se skrajšuje.  Pregled sprejetih odločitev 

o pregonu kaže, da je bilo v letu 2018 zavrženih kar 64 % ovadb, s čimer ohranjamo omejevanje 

številčnega in vsebinskega pritiska na sodni sistem. Delež zavrženj v primerih, v katerih ni 

podanih dokaznopravnih in materialnopravnih predpostavk za pregon, je zelo stabilna že vrsto 

let. To pomeni, da imajo tožilstva ustaljeno prakso pri uporabi dokaznega standarda 

utemeljenega suma. Stabilen je tudi delež zahtev za preiskavo, ki se izvajajo v primeru 

resnejših, težjih kaznivih dejanj, zato je mogoče utemeljeno domnevati, da zaradi zavračanja 

ovadb ni ogroženo doseganje ciljev kazenskega pregona.  

 

Ustreznost strokovne presoje, podlage in pogojev za pregon izkazuje tudi konstantnost uspeha 

obtoževanja, ki ga prikazuje delež obsodilnih sodb in v letu 2018 znaša 86 %. V strukturi 

izrečenih kazenskih sankcij je zadovoljivo predvsem povečanje števila denarnih kazni, kar je v 

skladu s politiko pregona, saj je od denarne kazni v primerjavi s pogojno obsodbo mogoče 

pričakovati večji vpliv na prihodnje vedenje obsojenca. Vsa okrožna državna tožilstva 

presegajo priporočeno stopnjo obsodilnosti, določeno v Merilih za uspešnost pregona državnih 

tožilstev, pri večini tožilstev pa se je v primerjavi s preteklim letom učinkovitost poslovanja 

povečala. K temu je gotovo pripomogla uvedba sodobnega analitičnega sistema, ki nam 

omogoča samodejno izdelavo mesečnih poročil s poudarkom na vizualizaciji podatkov, s tem 

pa kakovostnejše preglede in analize poslovanja. 
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Povzamemo lahko, da so bili ključni cilji našega delovanja v preteklem letu doseženi, navkljub 

temu, da je bila optimizacija dela izjemno naporna zaradi kadrovskega pomanjkanja. Izrazite 

težave pri poslovanju zaradi nevzdržnega kadrovskega primanjkljaja in največjega obsega 

zadev v reševanju je imel ODT v Ljubljani, kar smo v praksi poskušali reševati ali vsaj omiliti 

z uporabo vmesnih nujnih in začasnih ukrepov – tako smo zaradi ogroženosti izvajanja 

pristojnosti državne tožilce iz drugih ODT dodelili ODT v Ljubljani. Za ublažitev oziroma 

odpravo kadrovskega primanjkljaja na državnih tožilstvih (na katero sta opozorila tudi 

Državnotožilski svet in Državni svet v mnenju k Skupnemu letnemu poročilu o delu državnih 

tožilstev za leto 2017) je nujno potrebna odprava anomalij statusne državnotožilske zakonodaje, 

tako v ZDT-1 kot DTR, sploh z vidika zamudnosti in zapletenosti postopkov imenovanja in 

napredovanja državnih tožilcev. Odprti postopki za imenovanje državnih tožilcev se namreč 

kritično kopičijo (s treh v letu 2015 na 22 v 2018). Navedeno pa z dolgoročnega vidika vpliva 

tudi na strokovnost, enotnost in stabilnost odločanja državnih tožilcev, saj je kadrovsko 

oslabljen Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor na VDT RS s štirimi strokovnimi 

pregledi poslovanja in dela okrožnih državnih tožilstev (ODT v Murski Soboti, Krškem, Novi 

Gorici in Kopru), dvema usmerjenima pregledoma, pregledom približno 2.355 spisov v 82 

delnih strokovnih pregledih posameznih državnih tožilcev, obravnavo 122 nadzorstvenih in 

drugih pritožb v poročevalnem letu dosegel rob svojih zmogljivosti.  

 

Za tožilsko organizacijo je poročevalno leto tudi strokovno zelo razgibano obdobje. 

Zaznamovala ga je predvsem odločitev Vrhovnega sodišča RS, ki napotuje na sklep, da je treba 

že po dveh letih uničiti izsledke prikritih preiskovalnih ukrepov, tudi če državni tožilec zaradi 

objektivnih razlogov še ni mogel vložiti ustreznega akta. S tem nam je de facto in de iure 

onemogočen učinkovit kazenski pregon storilcev družbeno najnevarnejših in škodljivih 

kaznivih dejanj, zato sem kot generalni državni tožilec RS na Ustavno sodišče RS vložil zahtevo 

za oceno ustavnosti četrtega odstavka 153. in drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem 

postopku, ki sta srž problematike. Nestabilen normativen okvir nam namreč otežuje postopanje, 

zato si kot organ pregona želimo in pričakujemo učinkovitejši nabor ukrepov – takšnih, ki bodo 

za razliko od prvega odstavka 57. člena ZOPNI vzdržali ustavnopravno presojo.  

 

Zaradi tega smo tudi sami poglobljeno in sistematično pristopili k proučitvi predlagane novele 

ZKP-N, ki kaže ambicije glede optimalnejše ureditve kazenskega postopka ob hkratni ustrezni 

ravni varstva pravic udeležencev. Svoje pomisleke in kritično os smo tako usmerili v 

spremembe, ki so temeljiteje posegle v strukturo kazenskega postopka in položaj državnega 

tožilca ter bili večinoma tudi upoštevani.  

 

V poročevalnem letu smo ugotavljali, da tudi stanje statusne državnotožilske zakonodaje ni v 

celoti ustrezno za optimalno delo državnega tožilstva. Tudi na tem področju smo pristopili k 

opredelitvi vseh zaznanih težav v praksi in oblikovali predlog sprememb in dopolnitev Zakona 

o državnem tožilstvu in podzakonskih aktov, izdanih na njegovi podlagi, ki smo ga Ministrstvu 

za pravosodje poslali v začetku septembra. Želimo namreč jasen zakon, ki bo sistem državnega 

tožilstva naravnal na učinkovito delo in ohranil njegovo suverenost.  
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Razvojna vizija državnega tožilstva v prihodnje obsega odprtost in transparentnost, ki se že 

kažeta z začetkom objavljanja statističnih podatkov gibanja kazalnikov učinkovitosti na uradni 

spletni strani VDT RS. Za zagotovitev nadaljnje posodobitve in izvajanje vseh strateških 

usmeritev in razvojnih aktivnosti, navedenih v Strategiji razvoja državnega tožilstva, je VDT 

RS redno spremljalo razpise Evropske komisije za sofinanciranje projektov s področja 

pravosodja. Tako smo bili že leta 2018 uspešni s prijavo za financiranje projekta iz sredstev 

tehnične pomoči EU. Projekt, na katerega zremo z optimizmom že od začetka, je tudi 

ustanovitev visoko specializiranega in strukturno neodvisnega evropskega tožilstva, ki je 

trenutno v fazi vzpostavljanja delovanja in bo predvidoma začelo svoje naloge izvajati konec 

leta 2020. Slovensko državno tožilstvo je namreč močno vpeto v mednarodno okolje, pri čemer 

nenehno stremimo k izboljšavam in povzemamo najboljše tuje prakse, kot recimo s projektom 

Barnahus – Hiša za otroke.   

 

Sklepno lahko ugotovimo, da nas v prihodnje čaka veliko izzivov – dana nam je namreč 

priložnost, da tudi v prihodnje aktivno in vztrajno sooblikujemo učinkovitejši, kakovostnejši in 

preglednejši pravosodni sistem ter ustvarimo stabilen okvir, v katerem bomo lahko še uspešneje 

in učinkoviteje izpolnjevali svoje temeljno poslanstvo – izvajanje kazenskega pregona. Pri tem 

je ključno, da ima tožilska organizacija visoko usposobljen in motiviran kader. Brez 

zavezanosti vseh zaposlenih v tožilstvu, osebne trdnosti in poguma, ki imajo svoje temelje v 

znanju, izkušnjah in predanosti poklicu, se državno tožilstvo zagotovo ne bi moglo pohvaliti z 

uspešnimi rezultati preteklega leta. Verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. 

 

 

 

 

 

 

 Drago ŠKETA 

generalni državni tožilec RS 
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1.2 ORGANIGRAM DRŽAVNEGA TOŽILSTVA 

 

  

VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 

Državni tožilci (imenovani): 15 

Državni tožilci (dodeljeni): 2 

Generalni direktor: 1 

Strokovni sodelavci: 10 
Pripravniki: 0 

Ostali javni uslužbenci: 30 

 

ODDELEK ZA KAZENSKE 

ZADEVE 
 

STROKOVNO INFORMACIJSKI 

CENTER 
 

ODDELEK ZA CIVILNE IN 

UPRAVNE ZADEVE 

 

ODDELEK ZA ORGANIZACIJO 

IN RAZVOJ UPRAVLJANJA  
ODDELEK ZA 

IZOBRAŽEVANJE IN 

STROKOVNI NADZOR 

  

 

SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 

Državni tožilci (imenovani): 11 

Državni tožilci (dodeljeni): 22 

Direktor: 1 

Strokovni sodelavci: 13 

Pripravniki: 1 

Ostali javni uslužbenci: 21 

 

 ODDELEK ZA PREISKOVANJE IN PREGON URADNIH OSEB S POSEBNIMI POOBLASTILI  

 

OKROŽNA DRŽAVNA TOŽILSTVA 

 

ODT SLOVENJ GRADEC 
Državni tožilci (od tega dodeljeni na 

drug organ): 5 (0) 

Strokovni sodelavci: 2 

Pripravniki: 0 

Direktor: 0 

Ostali javni uslužbenci: 7 

 ODT NOVO MESTO 
Državni tožilci (od tega dodeljeni na 

drug organ): 11 (1) 

Strokovni sodelavci: 4 

Pripravniki: 1 

Direktor: 0 

Ostali javni uslužbenci: 10 

 ODT MURSKA SOBOTA 
Državni tožilci (od tega dodeljeni na 

drug organ): 9 (0) 

Strokovni sodelavci: 4 

Pripravniki: 1 

Direktor: 0 

Ostali javni uslužbenci: 11 

 
ZUNANJI ODDELEK 

LJUTOMER 

  

 

ODT KRŠKO 
Državni tožilci (od tega dodeljeni na 

drug organ): 9 (1) 

Strokovni sodelavci: 3 

Pripravniki: 1 

Direktor: 0 

Ostali javni uslužbenci: 8 

 ODT PTUJ 
Državni tožilci (od tega dodeljeni na 

drug organ): 8 (2) 

Strokovni sodelavci: 4 

Pripravniki: 1 

Direktor: 0 

Ostali javni uslužbenci: 7 

 ODT CELJE 
Državni tožilci (od tega dodeljeni na 

drug organ): 26 (2) 

Strokovni sodelavci: 8 

Pripravniki: 1 

Direktor: 0 

Ostali javni uslužbenci: 17 

 ZUNANJI ODDELEK 

VELENJE 

  

 

ODT MARIBOR 
Državni tožilci (od tega dodeljeni na 

drug organ): 26 (4) 

Strokovni sodelavci: 7 

Pripravniki: 1 

Direktor: 0 

Ostali javni uslužbenci: 24 

 ODT KRANJ 
Državni tožilci (od tega dodeljeni na 

drug organ): 15 (5) 

Strokovni sodelavci: 5 

Pripravniki: 0 

Direktor: 0 

Ostali javni uslužbenci: 10 

 ODT KOPER 
Državni tožilci (od tega dodeljeni na 

drug organ): 13 (1) 

Strokovni sodelavci: 4 

Pripravniki: 0 

Direktor: 0 

Ostali javni uslužbenci: 12 

 ZUNANJI ODDELEK: 
POSTOJNA 

SEŽANA 
PIRAN 

  

 

 
 ODT NOVA GORICA 

Državni tožilci (od tega dodeljeni na 

drug organ): 7 (0) 

Strokovni sodelavci: 3 

Pripravniki: 1 

Direktor: 0 

Ostali javni uslužbenci: 6 

 ODT LJUBLJANA 
Državni tožilci (od tega dodeljeni na 

drug organ): 57 (11) 

Strokovni sodelavci: 16 

Pripravniki: 5 

Direktor: 1 

Ostali javni uslužbenci: 46 

 ZUNANJI ODDELEK 

DOMŽALE 

TRBOVLJE 

KOČEVJE 
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Skica 1: Področja državnih tožilstev 

1.3 PRIPRAVA LETNEGA POROČILA (OBLIKA IN STATISTIČNI PODATKI) 

1.3.1 PRIPRAVA POROČILA 

Skupno poročilo o delu državnih tožilstev v Republiki Sloveniji za leto 2018 je pripravljeno na 

podlagi poročil posameznih okrožnih državnih tožilstev, Specializiranega državnega tožilstva 

Republike Slovenije (v nadaljevanju: SDT RS) z Oddelkom za preiskovanje in pregon uradnih 

oseb s posebnimi pooblastili (v nadaljevanju: Posebni oddelek) in Vrhovnega državnega 

tožilstva Republike Slovenije (v nadaljevanju: VDT RS). Poročila posameznih okrožnih 

državnih tožilstev vključujejo poročila in podatke za zunanje oddelke teh tožilstev. 

1.3.2 OBLIKOVANJE POROČILA 

Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2018 je pripravljeno na podlagi 150. člena 

Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, s spremembami in dopolnitvami, v 

nadaljevanju: ZDT-1) in Pravilnika o obliki letnega poročila o poslovanju državnega tožilstva 

(Uradni list RS, št. 88/15, v nadaljevanju: Pravilnik). 

Glavna novost, ki jo je uvedel Pravilnik, je analitični del poročila, ki zahteva boljšo 

informacijsko opremljenost (nadgradnjo obstoječega informacijskega sistema vpisnikov 

državnega tožilstva) ter kadrovsko okrepitev s posebno analitično službo in ustreznimi 

NOVO MESTO 

 NOVA 
 GORICA 

MARIBOR 

MURSKA 
SOBOTA 

SLOVENJ 
GRADEC 

 KOPER 

   KRANJ 

 KRŠKO 

PTUJ 

CELJE 

LJUBLJANA 
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strokovnjaki, da bi bilo mogoče ta del poročila pripraviti res kakovostno. Osrednji del 

državnotožilske informatizacije so vpisniki, ki so temeljno delovno orodje državnega tožilstva, 

saj se v njih vodijo vse evidence in podatki, potrebni za uspešno opravljanje tožilskega dela. 

Razvoj informacijskega sistema se je deloma izvedel v letu 2018, nadaljuje pa se tudi v letu 

2019. Delo v zvezi z evidencami in podatki v vpisnikih opravlja Analitični oddelek Strokovno 

informacijskega centra (v nadaljevanju: SIC), ki je bil ustanovljen jeseni 2017 in kadrovsko še 

vedno ni popolnjen, saj več razpisov, s katerimi smo iskali programerja, ni bilo uspešnih. Pri 

iskanju novih sodelavcev s področja računalništva se je pokazala popolna nezainteresiranost 

strokovnjakov s tega področja za delo v državnih organih, saj zaradi zakonskih omejitev pri 

določitvi plač ne moremo konkurirati plačam v gospodarstvu, tako da ostajamo odvisni od 

zunanjih izvajalcev.  

 

Namen nadgradnje informacijskega sistema in razvijanja analitične službe je prepričljivo, 

vsebinsko jasno, pregledno in informativno polno poročilo o opravljenem delu. 

 

Ker veljavni zakonska in podzakonska ureditev že na normativni ravni po nepotrebnem precej 

podrobno predpisujeta vsebino in obliko letnega poročila o poslovanju državnega tožilstva, kar 

ni nujno najboljše za vsakoletno poročanje o delovanju državnega tožilstva glede na nove ali 

posebej pereče pojave specifične kriminalitete na nekem področju ali območju, smo na VDT 

RS že jeseni 2018 v okviru podanih predlogov za spremembe in dopolnitve ZDT-1 predlagali 

spremembe relevantnih določb in aktivno pristopili k pripravi osnutka novega Pravilnika o 

obliki letnega poročila o poslovanju državnega tožilstva, ta je v času poročanja še v izdelavi.  

 

Natančnejši podatki o delu posameznih državnih tožilstev so na razpolago v uradu generalnega 

državnega tožilca oziroma v uradih posameznih državnih tožilstev in jih ta lahko pošljejo na 

posebno zahtevo v skladu z zakonom. 

 

1.3.3 STATISTIČNI PODATKI  

 

V predhodnih skupnih poročilih o delu državnih tožilstev smo zapisali, da popolna primerljivost 

statističnih podatkov s podatki v poročilu za pretekla leta ni mogoča. To velja tudi za Skupno 

poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2018 in primerjavo njegovih statističnih podatkov s 

podatki iz poročil iz preteklih let. Razlogi, da se nekateri podatki, ki so bili dani v prejšnjih 

letih, ne ujemajo s podatki iz tega poročilu, so lahko sprememba kaznivega dejanja, ki je glavno 

na obdolžencu zaradi prekvalifikacije, sprememba kaznivega dejanja, ki je glavno na 

obdolžencu zaradi združevanja ali razdruževanja spisov, spremembe pri združevanju in 

razdruževanju spisov ali v okviru konstrukcije nadaljevanega kaznivega dejanja, urejanje 

statističnih podatkov, čiščenje napačno vnesenih podatkov in čiščenje migriranih podatkov. V 

skladu z zahtevami iz Pravilnika so v poročilu vsi podatki, s katerimi državno tožilstvo 

razpolaga v svojem informacijskem sistemu vpisnikov. 
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Ob primerjanju državnotožilskih statističnih podatkov s policijskimi je treba upoštevati, da 

slednji običajno upoštevajo število naznanjenih ali odkritih kaznivih dejanj, ne oseb. Po drugi 

strani se s sodnimi statističnimi podatki praviloma poroča o številu zadev, v katerih je lahko 

navedenih tudi več obdolžencev in dejanj, zato se lahko sodni statistični podatki pomembno 

razlikujejo od državnotožilskih. 

 

Zbrani statistični podatki so večinoma obdelani ločeno glede na polnoletne storilce (z označbo 

številke tabele in črko p v oklepajih), mladoletnike (z označbo številke tabele in črko m v 

oklepajih) in pravne osebe (z označbo številke tabele in črkama po v oklepajih). Kjer takšne 

označbe naziva tabele ni, je podatek obdelan za vse vrste storilcev skupaj. 

 

Praviloma se v vseh tabelah statistični dogodki vodijo po ovadenih, obdolženih oziroma 

obsojenih osebah, pri tem pa je podatek vezan na glavno kaznivo dejanje na obdolžencu. Glavno 

kaznivo dejanje na obdolžencu je tisto, za katero je predpisana najhujša kazen. V tabelah, v 

katerih se računa čas, je ta izračunan v bruto vrednosti, kar pomeni, da se upošteva tudi čas, ko 

so spisi pri policiji, sodišču in podobno. 

 

Izjeme od teh pravil so povzete v naslednji razpredelnici. 

Tabela Uporabljeni način štetja 

Tabela 12 Dogodek na ravni spisa. 

Tabela 17 Dogodek na ravni obdolženca. 

Tabela 18 

Prvi trije stolpci: dogodek na ravni spisa. 
Stolpci z odrejenimi ukrepi: Kadar se ukrepi knjižijo na ravni spisa štejemo dogodke na ravni spisa (recimo 

odredbe banki), kadar pa na ravni obdolženca pa dogodke na ravni obdolženca (recimo prisluhi). 

Udeležbe na narokih: dogodki na ravni spisa. 

Tabela 19 Dogodek na ravni spisa. 

Tabela 20 
Prva dva stolpca: dogodki na ravni spisa. 

Preostali stolpci: dogodkih na ravni obdolženca. 

Tabela 21 
Prvi trije stolpci: glavno kaznivo dejanje na obdolžencu. 
Preostali stolpci: dogodki na spisu. 

Tabela 31 

(smiselno enako velja 

za tabele 32, 33 in 34) 

Dogodki na glavnem kaznivem dejanju (vendar se v prvem stolpcu spis upošteva le enkrat; v drugem stolpcu pa 

se v primeru več pritožb za istega obdolženca, obdolženec upošteva enkrat). 

Tabela 37 

Dogodek na ravni procesne verige na spisu (čas se računa za vsak ukrep posebej, tudi če jih je v istem spisu več). 

Kadar se tožilski predlogi knjižijo na ravni spisa tako štejemo dogodke na ravni spisa (recimo odredbe banki), 
kadar pa na ravni obdolženca pa dogodke na ravni obdolženca (recimo prisluhi). 

Tabela 43 

V prvih petih vrsticah se šteje čas po sistemu »od zadnje bremenitve do tožilske odločitve«. 
V zadnjih dveh vrsticah se šteje čas po sistemu »bruto« od zadnje vrnitve spisa po preiskavi ali PPD do 
obtožnega akta. 
Dogodki pa na ravni glavnega kaznivega dejanja na spisu. 

Tabela 44 Dogodek na kaznivem dejanju. 

Tabele v poglavju  
8 in 9 

Dogodek na ravni spisa. 
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2 SISTEMIZACIJA IN ZASEDBA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA 

 

2.1 PRAVNA PODLAGA ZA DELO DRŽAVNEGA TOŽILSTVA 

 

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, s spremembami in dopolnitvami) v 135. 

členu določa, da državni tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe in ima druge z zakonom 

določene pristojnosti. Ureditev in pristojnosti državnih tožilstev določa zakon.  

 

Temeljni zakon, ki ureja državna tožilstva, je ZDT-1. Državna tožilstva opredeljuje kot 

samostojne državne organe, ki so del pravosodja. Neposredno izvajanje funkcije kazenskega 

pregona je zaupano enajstim okrožnim in enemu specializiranemu državnemu tožilstvu, naloge 

nadzora in usklajevanja pa so v pristojnosti VDT RS.  

 

Na državnih tožilstvih državni tožilci svojo funkcijo opravljajo z izvajanjem pregona storilcev 

kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, za katere je tako določeno z zakonom, ter z 

opravljanjem drugih nalog v skladu z zakonom. 

 

ZDT-1 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 tudi dolžnosti in pravice državnega 

tožilca in nezdružljivost funkcije ter ureja obveščanje, poročanje, navodila in državnotožilski 

upravni ter strokovni nadzor. 

 

Na podzakonski ravni poslovanje državnih tožilstev ureja Državnotožilski red (Uradni list RS, 

št. 7/12, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: DTR), ki ga je sprejel minister za 

pravosodje, generalni državni tožilec pa je (ob Državnotožilskem svetu) v postopku 

sprejemanja sodeloval z mnenjem.  

 

Pri opravljanju svoje funkcije in reševanju zadev, ki so jim dodeljene v delo, delujejo državni 

tožilci v kazenskih zadevah na podlagi določb (od 1. 11. 2008 veljavnega) Kazenskega 

zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in 

dopolnitvami, v nadaljevanju: KZ-1), Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, s 

spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: KZ), Zakona o odgovornosti pravnih oseb za 

kazniva dejanja (Uradni list RS št. 59/99, s spremembami in dopolnitvami), Zakona o 

kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, s spremembami in dopolnitvami, v 

nadaljevanju: ZKP) in Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami 

Evropske unije (Uradni list RS, št. 48/13, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: 

ZSKZDČEU-1). Od njegove uveljavitve leta 2012 je za delo državnih tožilcev, zlasti tistih, ki 

delujejo pri SDT RS, pomemben Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni 

list RS, št. 91/11, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZOPNI). 
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Pri izvajanju funkcije kazenskega pregona državne tožilce usmerja Politika pregona, ki jo je 

generalni državni tožilec sprejel 16. 10. 2017 in je osrednji usmeritveni dokument za izvajanje 

funkcije kazenskega pregona, s katerim so na nacionalni ravni določene prednostne naloge 

tožilskega dela. S Politiko pregona so določeni predvsem zadeve, ki se obravnavajo prednostno 

(gospodarska, korupcijska in organizirana kriminaliteta, huda nasilna kazniva dejanja, 

terorizem, kazniva dejanja, katerih žrtve so ranljive osebe, kazniva dejanja v škodo delavcev, 

kazniva dejanja, katerih storilci so nosilci javnih funkcij, kibernetski kriminal, javno 

spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, zadeve, primerne za uporabo začasnega 

zavarovanja odvzema premoženjske koristi ali premoženja, in starejše nerešene zadeve), ter 

okvirni standardi kakovostnega in enotnega pregona, ki se izvaja po uradni dolžnosti.  

 

Državne tožilce zavezujejo tudi posamezna obvezna navodila, ki jih je izdal generalni državni 

tožilec. Splošna navodila se nanašajo na posamezne vsebinske sklope kazenskega pregona, kot 

so na primer pravila o finančnih preiskavah, 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.  

 

Generalni državni tožilec je leta 2018 sprejel spremembe in dopolnitve Splošnega navodila za 

enotno uporabo določb 162. člena Zakona o kazenskem postopku o odložitvi kazenskega 

pregona, Splošnega navodila o določitvi Nacionalnega sistema za usklajevanje dejavnosti 

Eurojusta in nacionalnih korespondentov Eurojusta. Sprejel je tudi novo Splošno navodilo o 

pogojih in okoliščinah za odstopanje zadev v postopek poravnavanja in novo Politiko 

zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj ter izpostavljenosti državnih tožilstev. 

 

Pri izvajanju svoje funkcije državni tožilci sodelujejo z drugimi državnimi organi, najpogosteje 

s Policijo kot organom odkrivanja. To sodelovanje poleg ZKP ureja še Uredba o sodelovanju 

državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju 

in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih 

skupin (Uradni list RS, št. 83/10). 

 

2.2 KADROVSKE PODLAGE 

 

Število mest državnotožilskih funkcionarjev določa Odredba o številu mest državnih tožilcev 

(Uradni list RS, št. 76/11, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: Odredba), ki je na 

dan 31. 12. 2018 določala skupno 262 mest državnotožilskih funkcionarjev (18 vrhovnih, 37 

višjih, 143 okrožnih in 64 okrajnih državnih tožilcev). 
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Na dan 31. 12. 2018 je bilo v Sloveniji 212 državnotožilskih funkcionarjev. Skupno število 

državnih tožilcev ne presega 81 % (kar je za še 2 % manj kot na dan 31. 12. 2017) zasedbe, kot 

jo za državna tožilstva v Sloveniji predvideva Odredba. Tudi v kadrovskem načrtu za leto 2018 

je bilo predvidenih 20 državnotožilskih mest oziroma 9 % več, kot je bilo dejansko zasedenih 

na dan 31. 12. 2018. Dejansko število državnih tožilcev je manjše zaradi prehoda državnih 

tožilcev v bolje plačano službo in upokojevanja v letu 2018 ter dolgotrajnosti razpisnih 

postopkov, saj lahko med razpisom in imenovanjem poteče tudi več kot leto dni, kar nujno 

narekuje normativne spremembe razpisnih postopkov.  

 

Dodatna ovira pri doseganju zasedenosti, ki bi se čim bolj približala številu, določenim z 

Odredbo, je tudi dejstvo, da so vsa državna tožilstva pri zaposlovanju državnih tožilcev vezana 

na dovoljeno število zaposlitev, kot je določeno v skupnem kadrovskem načrtu državnih 

tožilstev (ki je za leti 2018 in 2019 za kar 30 državnotožilskih mest manjše od števila, 

določenega v Odredbi). 

 

Na dan 31. 12. 2018 je bilo odprtih 21 postopkov, ki se nanašajo na imenovanje državnih 

tožilcev, pri čemer se ob upoštevanju možnosti napredovanja v naziv in na višje državnotožilsko 

mesto v državnotožilski organizaciji končanje teh postopkov v skupnem (absolutnem) številu 

nikakor ne bo izrazilo v kadrovskem povečanju za 21 državnih tožilcev. 

 

Podoben razkorak med dovoljenim in dejanskim številom zaposlenih se kaže tudi pri 

državnotožilskem osebju, pri čemer je bilo s kadrovskim načrtom v letu 2018 dovoljenih 331 

zaposlitev, na dan 31. 12. 2018 pa je bilo zaposlenih 311 javnih uslužbencev, kar ne presega 

94 % dovoljene zasedbe. Državnotožilsko osebje pomembno prispeva k doseganju ciljev 

državnega tožilstva tako tistih, ki so povezani z izvajanjem temeljne funkcije državnega 

tožilstva, kot tistih, povezanih z izvajanjem nalog državnotožilske uprave. Od njihovega števila, 

znanja, usposobljenosti in zavzetosti je v marsičem odvisno, ali bodo imeli državni tožilci 

možnost, da se osredotočeno ukvarjajo s tem, kar je bistvo njihovega dela, ali se bodo državna 

tožilstva pravočasno odzvala na razvojno-upravljavske izzive, ki so značilni za sodobno družbo, 

in ali bodo predstojniki državnih tožilstev lahko kakovostno in predvsem pravočasno opravljali 

naloge, povezane z vodenjem državnega tožilstva, ki jih ne narekujejo le ZDT-1 in predpisi, 

sprejeti na njegovi podlagi, temveč tudi drugi področni predpisi. 

 

Ovira pri doseganju zasedenosti sta veliko število odhodov javnih uslužbencev, med njimi tudi 

strokovnih sodelavcev, ki tudi zaradi izrazito velike obremenjenosti odhajajo v bolje plačano 

službo v gospodarstvu ali na drug položaj v javnem sektorju, pri čemer upada tudi zanimanje 

kandidatov za razpisana prosta mesta, in dejstvo, da v veljavnem proračunu za leto 2018 niso 

bila zagotovljena finančna sredstva za realizacijo celotnega kadrovskega načrta, v delu, ki se 

nanaša na javne uslužbence. 
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Tabela 1: Seznam načrtovanih in zasedenih mest državnih tožilcev na dan 31. 12. preteklega leta 
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Š
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ODT CE 23,5 27 8 8 0 17 12,5 2 2 3 0 0 0 0 4.559,5 

ODT KK 8 9 3 2 1 4 3 0 2 3 0 0 0 0 1.541 

ODT KP 11,1 14 1 0 0 10 8,5 1 3 2,6 0,4 0 0 0 2.300 

ODT KR 15 15 6 6 3 7 7 2 2 2 0 0 0 0 2.081,5 

ODT LJ 45,75 61 19 15 1 37 23,75 9 5 7 1 0 0 0 8.659 

ODT MB 22 29 9 6 1 16 12 2 4 4 0 0 0 0 4.060,51 

ODT MS 9 10 2 2 0 6 5 0 2 2 0 0 0 0 1.870 

ODT NG 7 7 0 0 0 5 5 0 2 2 0 0 0 0 1.450 

NM 10 12 6 5 1 4 3 0 2 2 0 0 0 0 2.033,5 

ODT PT 5,5 10 3 1 1 5 3 1 2 1,5 0 0 0 0 1.146 

ODT SG 4,6 5 1 0,6 0,4 2 2 0 2 2 0 0 0 0 993,5 

OPP 2,2 3 0 0 0 0 1,2 0 0 1 0 0 0 0 448,5 

SDT 30 13 2 3 0 8 22 0 3 5 0 0 0 0 6.013,7 

VDT 17,3 20 0 2 0 0 0 1 4 3 0 16 11,3 0 3.299 

Skupaj 209,95 232 60 50,6 8,4 121 107,95 18 35 40,1 1,4 16 11,3 0 40.455,71 

Poprečje ODT 15 18 5 4 1 10 8 2 3 3 0 0 0 0 2.790 

Poprečje ODT 

STD OPP 
15 17 5 4 1 9 8 1 2 3 0 0 0 0 2.858 

 

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

Državno 

tožilstvo 

Zasedba 

Skupaj  

Načrt 

Skupaj 

Generalni 

direktor 

oz. direktor 

Strokovni 

sodelavci 
Državnotožilski pripravniki  Drugo osebje 

načrt zasedba načrt zasedba 
zaposleni volonterji 

načrt zasedba 
načrt zasedba načrt zasedba 

ODT CE 26 30 0 0 9 8 1 1 0 0 20 17 

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

ODT KP 14,2 17 0 0 4 3,2 0 0 0 0 13 11 

ODT KR 15 15 0 0 5 5 0 0 0 0 10 10 

ODT LJ 66,5 76 1 1 20 16 6 5 0 0 49 44,5 

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

ODT MS 16 17 0 0 4 4 1 1 0 0 12 11 

ODT NG 10 11 0 0 3 3 1 1 0 0 7 6 

ODT NM 15 15 0 0 4 4 1 1 0 0 10 10 

ODT PT 12 12 0 0 4 4 1 1 0 0 7 7 

ODT SG 8,5 9 0 0 2 2 0 0 0 0 7 6,5 

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

SDT 25,5 27 1 1 14 13 1 1 0 0 11 10,5 

VDT 41 43 1 1 10 10 0 0 0 0 32 30 

Skupaj 296,7 322 3 3 91 82,2 15 13 0 0 213 198,5 

Poprečje ODT 21 23 0 0 6 5 1 1 0 0 15 14 

Poprečje ODT 
STD OPP 

20 21 0 0 6 6 1 1 0 0 14 13 
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Tabela 3: Seznam načrtovanih in zasedenih mest policistov začasno premeščenih na delovna mesta v 

Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili posebni na dan 31. 12. preteklega 

leta 

Državno 

tožilstvo 

Začasno premeščeni policisti 

načrt zasedba 

OPP 8 7 

 

Na neustrezno kadrovsko zasedbo na državnih tožilstvih kažejo tudi podatki iz poročila 

Evropske komisije za učinkovito pravosodje pri Svetu Evrope o pravosodnih sistemih v 

evropskih državah (objavljeno 4. 10. 2018), ki zajema 45 od 47 držav članic EU in temelji na 

podatkih do leta 2016.  

 

V primerjavi z državami, katerih tožilski sistemi so podobni slovenskemu, kar pomeni, da imajo 

podobne vloge v kazenskem postopku, delo opravljajo podobno in imajo podobno visok BDP, 

je mogoče že na začetku ugotoviti slabšo opremljenost s kadri: 

 

Tabela 3a: Struktura kadra v pravosodju glede na primerljive države 

Država 
Sodnikov 

na 1 tožilca 

Ostalih zaposlenih 

na sodišču na 1 

ostalega 

zaposlenega na 

tožilstvu 

Ostalih 

zaposlenih na 

tožilstvu na 1 

tožilca 

Število 

tožilcev na 

100000 

prebivalcev 

Skupno 

število 

tožilcev 

Število drugih 

zaposlenih na 

tožilstvu na 

100000 

prebivalcev 

Skupno število 

drugih 

zaposlenih na 

tožilstvu 

Slovenija 4,05 11,31 1,36 10,5 217 14,3 295,42 

Hrvaška 2,96 5,86 1,61 14,6 607 23,6 980,39 

Slovaška 1,4 4,53 1,05 17,7 931 18,1 983,79 

Češka 2,41 6,63 1,17 11,7 1243 13,7 1.449,29 

 

Iz primerjave števila zaposlenih (tako državnih tožilcev kot drugih zaposlenih pri državnem 

tožilstvu) je mogoče ugotoviti še, da ima med izbranimi državami Slovenija najmanj državnih 

tožilcev na 100.000 prebivalcev, ob tem je v primerjavi drugih zaposlenih na državnem 

tožilstvu (med katere se šteje državnotožilsko osebje) glede na 100.000 prebivalcev med 

najslabše kadrovsko zapolnjenimi. 

 

Tabela 3b: Struktura kadra na tožilstvu glede na primerljive države 

Država 
Število tožilcev na 100000 

prebivalcev 

Število tožilskih pomočnikov na 100000 

prebivalcev 

Število vseh zaposlenih na tožilstvu na 

100000 prebivalcev 

Slovenija 10,5 14,3 24,8 

Hrvaška 14,6 23,6 38,2 

Slovaška 17,7 18,1 35,8 

Češka 11,7 13,7 25,4 

 

Ob primerjavi razmerja med številom državnih tožilcev in številom sodnikov po izbranih 

državah lahko ugotovimo, da je v vseh izbranih državah na sodiščih več zaposlenih kot na 

državnem tožilstvu, pri čemer Slovenija med izbranimi državami močno izstopa v razmerju 

drugih zaposlenih na sodišču in drugih zaposlenih na državnem tožilstvu, kot je razvidno iz 

tabele 3c. 
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Tabela 3c: Primerjava kadrov med sodiščem in tožilstvom glede na primerljive države 

Država 
Število 

sodnikov 

Število ostalih zaposlenih na 

sodišču na 1 sodnika 

Število sodnikov 

na 1 tožilca 

Število ostalih zaposlenih na sodišču na 1 ostalo 

zaposleno osebo na tožilstvu 

Slovenija 880 3,8 4,05 11,31 

Hrvaška 1 797 3,2 2,96 5,86 

Slovaška 1 311 3,4 1,4 4,53 

Češka 3 005 3,2 2,41 6,63 

 

Tabela 3d: Razmerje med državnotožilskim osebjem in državnimi tožilci (dejanska zasedenost na dan 31. 

12. 2018) 

Državno tožilstvo Državni tožilci Državnotožilsko osebje Razmerje 

ODT CE 23,5 26 1,05 

ODT KK 8 12 1,25 

ODT KP 11,1 14,2 1,14 

ODT KR 15 15 1,00 

ODT LJ 45,75 66,5 1,23 

ODT MB 22 32 1,23 

ODT MS 9 16 1,39 

ODT NG 7 10 1,21 

ODT NM 10 15 1,25 

ODT PT 5,5 12 1,59 

ODT SG 4,6 8,5 1,42 

OPP 2,2 3 1,18 

SDT 30 25,5 0,93 

VDT RS 17,3 41 1,68 

 
Graf 1: Število zasedenih mest državnotožilskega osebja in državnih tožilcev (na dan 31. 12. 2018) 
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Graf 2: Razmerje med državnotožilskim osebjem in državnimi tožilci (dejanska zasedenost na dan 31. 12. 

2018) 

 

 

V 193. členu ZDT-1 sta opredeljena sestava in delovanje SDT RS, določeno je tudi razmerje 

med minimalnim številom imenovanih in dodeljenih državnih tožilcev, pri čemer je predvideno 

število drugonavedenih tako v praksi kot na zakonski ravni večje od števila imenovanih. 

Navedeno razmerje se v praksi kaže kot problematično glede poslovanja tako SDT RS kot 

matičnega državnega tožilstva, od koder so državni tožilci dodeljeni. Na SDT RS je treba po 

poteku časa dodelitve spise, ki so praviloma obsežni in vsebinsko kompleksni, predodeliti 

drugim državnim tožilcem na SDT RS, s čimer se po nepotrebnem prekine kontinuiteta dela v 

zvezi z zadevo in se podaljša čas za proučitev spisa. V praksi se zaradi smotrnosti in 

učinkovitosti državnim tožilcem, ki so bili nosilci spisa pred prenehanjem dodelitve, 

podaljšujejo dodelitve do rešitve zadev, ki so jih imeli v delu na SDT RS. Takšna rešitev v 

nadaljevanju negativno vpliva na zmožnost državnega tožilca, da prevzame v delo zadeve iz 

matičnega državnega tožilstva, kamor se vrača. Navedena težava je še toliko bolj izrazita v 

primeru sočasnega prenehanja dodelitve večjega števila dodeljenih državnih tožilcev. Na drugi 

strani so še bolj izrazite težave pri poslovanju državnega tožilstva, od katerega so državni tožilci 

dodeljeni SDT RS. Državna tožilstva začasno prostih mest zaradi dodeljenih državnih tožilcev 

(dodelitev traja štiri leta, lahko se tudi ponovi) namreč ne morejo nadomestiti, saj začasno 

imenovanje na funkcijo državnega tožilca ni mogoče. Dodelitev državnega tožilca SDT RS 

torej na matičnem državnem tožilstvu povzroči kadrovski primanjkljaj, ki se v praksi poskuša 

reševati ali vsaj omiliti z uporabo vmesnih nujnih začasnih ukrepov (dodelitve državnih 

tožilcev, premestitve, odstopi spisov).  

 

SDT RS (vključno s Posebnim oddelkom, ki deluje v njegovem okviru) je bilo na dan 

31. 12. 2018 dodeljenih kar 22 državnih tožilcev, pri čemer ni nezanemarljiv podatek, da je kar 

devet dodeljenih državnih tožilcev prišlo iz največjega državnega tožilstva v državi, sledi mu 
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ODT v Mariboru s štirimi dodelitvami (kar na obeh državnih tožilstvih pomeni šestino vseh 

državnih tožilcev, ki opravljajo funkcijo na državnem tožilstvu), ki jih v času njihove dodelitve 

ni mogoče nadomestiti. Ni nepomembno, da gre za dve največji okrožni državni tožilstvi, ki se 

ob siceršnjem obsegu zadev v reševanju tudi sicer spoprijemata z največjim odhodom kadrov 

in nevzdržnimi kadrovskimi razmerami.  

Ob upoštevanju vsega zgoraj navedenega, dejstva, da v letu 2018 ni bilo prostih mest državnih 

tožilcev v okviru skupnega kadrovskega načrta 2018/2019, in tega, da so državna tožilstva pri 

zaposlovanju državnih tožilcev vezana tudi na dovoljeno število zaposlitev, kot je določeno v 

Odredbi, smo pristojnemu Ministrstvu za pravosodje predlagali povečanje dovoljenega števila 

mest državnih tožilcev za šest oseb (Odredba o spremembi Odredbe o številu mest državnih 

tožilcev, Uradni list RS, št. 14/19).  

Za ublažitev ali odpravo kadrovskega primanjkljaja na državnih tožilstvih (na katerega sta 

opozorila tudi Državnotožilski svet in Državni svet v mnenju k Skupnemu letnemu poročilu o 

delu državnih tožilstev za leto 2017) ne zadošča le realizacija veljavnega skupnega kadrovskega 

načrta državnih tožilstev, temveč tudi povečanje tega. Le tako se bodo lahko ublažile posledice 

kadrovskega primanjkljaja in v preteklosti zahtevane rigidnosti pri pripravi kadrovskih načrtov 

državnih tožilstev, ki niso sledile zakonskim in dejanskim zahtevam ter potrebam v praksi ter 

zagotovile zakonito, strokovno, uspešno in učinkovito delovanje državnih tožilstev, kar ne 

nazadnje pričakujejo tudi pristojne institucije in državljani Slovenije pri opravljanju temeljne 

funkcije državnih tožilstev, to je za učinkovit pregon storilcev kaznivih dejanj (tudi tistih, ki 

imajo negativne posledice na javnofinančna sredstva in delovanje javnega sektorja). 

Glede na vse zgoraj navedeno je VDT RS že oktobra 2018 v fazi predpriprave rebalansa 

proračuna za leto 2019 pristojno ministrstvo za finance seznanilo s problematiko proračunskega 

financiranja državnih tožilstev ter Državnotožilskega sveta, ki je, čeprav je avtonomen in 

samostojni državni organ, še vedno del skupnega finančnega in kadrovskega načrta državnih 

tožilstev. V okviru danih pojasnil je bila med drugim izpostavljena potreba po zagotovitvi 

dodatnih finančnih sredstev za povečanje skupnega kadrovskega načrta za državna tožilstva za 

leto 2019, skupno za 41 novih zaposlitev (16 državnih tožilcev in 25 javnih uslužbencev).  

Državno tožilstvo je v nadaljevanju prejelo prepotrebna finančna sredstva, vendar za le 20 novih 

zaposlitev, kar je polovica manj, kot je potrebno. Z obžalovanjem ugotavljamo, da v 

nadaljevanju kljub prejetim dodatnim finančnim sredstvom za dodatne zaposlitve novih 

zaposlitev v letu 2019 ne bomo mogli realizirati. Kljub v preteklosti različnim praksam 

nekaterih drugih državnih organov pri pripravi kadrovskih načrtov, bo VDT RS namreč lahko 

povečalo kadrovski načrt za leto 2019 ob upoštevanju zakonsko rigidno določenega dopustnega 

odstotka povečanja, kot izhaja iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju 

proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 19/19),  kar na ravni kadrovskega načrta 

državnih tožilstev v absolutnem številu pomeni možnost povečanja za le šest novih zaposlitev 

(državnih tožilcev in javnih uslužbencev). Ob tem ne gre prezreti, da je Državnotožilski svet 
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kljub samostojnosti in neodvisnosti vključen v skupni kadrovski načrt državnih tožilstev, kar 

pomeni, da z lastno kadrovsko problematiko v nadaljevanju še dodatno posega v dovoljeno 

število novih zaposlitev na ravni državnotožilske organizacije. 

 

V zvezi z navedeno problematiko je bil v letu poročanja predložen tudi predlog za spremembo 

Pravilnika o vsebini in postopkih za predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 

s spremembami in dopolnitvami), vključno s predlogom za vzpostavitev pravne podlage, da bi 

se nezasedene kvote iz kadrovskega načrta organov državne uprave v določenem obsegu lahko 

prenesle v kadrovske načrte pravosodnih organov (zlasti tudi z vidika novih zakonskih zahtev, 

ki terjajo dodatne zaposlitve, npr. implementacija Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, v 

nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov, in to v delu, ki se nanaša na obveznost 

imenovanja pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, in v letu 2020 načrtovana 

implementacija Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega 

sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT)). 

 

2.3 FINANČNE IN MATERIALNO-TEHNIČNE PODLAGE 

 

Državna tožilstva so v celoti financirana s sredstvi iz proračuna RS. Posamezna državna 

tožilstva so samostojni proračunski uporabniki, skupni finančni načrt za vsa državna tožilstva, 

v katerega je vključen tudi Državnotožilski svet, pa pripravlja VDT RS, ki med letom skrbi tudi 

za ustrezne prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami posameznih državnih 

tožilstev in Državnotožilskega sveta. Postopek priprave proračunskih dokumentov že nekaj let 

poteka tako, da ministrstvo, pristojno za finance, pripravljavcem finančnih načrtov pošlje razrez 

proračunskih sredstev, kot ga je določila Vlada RS, oziroma limite, ki se jim morajo proračunski 

uporabniki prilagoditi. Takšen način priprave proračuna državnim tožilstvom močno 

onemogoča učinkovito načrtovanje. Zaradi specifične strukture organa in porazdelitve 

pristojnosti med državnimi tožilstvi in pristojnim ministrstvom je namreč skoraj celotna masa 

sredstev državnih tožilstev namenjena zagotavljanju zakonsko določenih obveznosti, pretežno 

plač zaposlenih. To na drugi strani pomeni, da je možnosti za učinkovito načrtovanje v 

objektivnem smislu malo. Dodatna težava pri načrtovanju so nekatere nepredvidljive vrste 

izdatkov, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. Tak primer so stroški prevodov, ki so posebna 

težava tako pri načrtovanju kot pri zagotavljanju sredstev. S to težavo se srečujejo predvsem 

državna tožilstva, ki obravnavajo več zadev z mednarodnim elementom, pri čemer sta v 

ospredju SDT RS in ODT v Ljubljani. Drug primer pa so stroški za potrebe izvajanja ZOPNI. 

V letu 2018 povečani stroški (izjemno povečanje je mogoče pričakovati v letu 2019) izhajajo 

iz razveljavitve prvega odstavka 57. člena ZOPNI ter s tem povezanimi umiki tožb in 

naknadnimi odločitvami sodišč v zadevah, v katerih so tovrstni postopki še odprti.  
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Sprejeti proračun državnih tožilstev za leto 2018 je bil v višini 21,333.785 evrov (899.399 evrov 

oziroma za 4,4 % več kot za leto 2017). Po pripravljenih načrtih državnih tožilstev so bila 

sredstva načrtovana po naslednjih postavkah: 

 sredstva za plače v višini 19,186.051 evrov,  

 sredstva za materialne stroške v višini 1,972.834 evrov,  

 sredstva za male investicije v višini 34.900 evrov,  

 sredstva za alternativno reševanje sporov v višini 90.000 evrov in 

 sredstva za izvajanje ZOPNI v višini 50.000 evrov. 

 

Dodatni vir sredstev so bile kupnine od odpisanih službenih vozil v višini 14.662 evrov, ki smo 

jih uvrstili na postavke malih investicij. 

 

Državna tožilstva so pretežni del sredstev porabila v skladu s sprejetimi načrti. Za izvedbo 

nalog, ki so bile v drugačnem obsegu od načrtovanih, pa smo v skladu s 24., 25. in 28. členom 

Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, s 

spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZIPRS1819) zagotovili sredstva s 

prerazporeditvami med proračunskimi postavkami državnih tožilstev. 

 

Poraba sredstev po proračunskih postavkah državnih tožilstev v letu 2018 je bila 21,283.779 

evrov in sicer: 

 sredstva za plače v višini 19,046.596 evrov,  

 sredstva za materialne stroške v višini 2,045.751 evrov,  

 sredstva za male investicije v višini 46.219 evrov,  

 sredstva za alternativno reševanje sporov v višini 72.564 evrov in 

 sredstva za izvajanje ZOPNI v višini 72.649 evrov. 

 

Neporabljena sredstva v letu 2018 v višini 64.668 evrov so posledica nezasedenih delovnih 

mest, daljših bolniških odsotnosti in odsotnosti zaradi porodniških dopustov. 



SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2018 

18 

3 GIBANJE ZADEV IN KRITERIJ UČINKOVITOSTI 

3.1 KAZENSKE OVADBE 

3.1.1 UVODNO POJASNILO 

Državni tožilci so si v poročevalskem letu prizadevali čim bolj učinkovito dosegati cilje in 

hkrati razbremenjevati sodišča, kar so uresničevali s pregonom pomembnejših zadev in 

izvajanjem institutov odvračanja kazenskega pregona v čim večjem obsegu. Ob upoštevanju 

oktobra 2017 sprejete politike pregona so državni tožilci leta 2018 prednostno obravnavali 

naslednja področja kriminalitete, kot sledi v nadaljevanju. 

Enako kot v leta 2012 sprejeti politiki pregona so na prvo mesto znova postavljena kazniva 

dejanja s področja gospodarske, korupcijske kriminalitete in organiziranega kriminala, sledijo 

jim huda nasilna kazniva dejanja, kazniva dejanja, pri katerih so žrtve otroci in mladoletniki, 

kazniva dejanja z zelo hudimi posledicami, kazniva dejanja, pri katerih so hudo kršene pravice 

delavcev in ranljivih skupin ljudi, kazniva dejanja, pri katerih so storilci nosilci javnih funkcij, 

ter kazniva dejanja, v katerih so izkazani pogoji za začasno zavarovanje in odvzem premoženja 

nezakonitega izvora. Sprejeta politika pregona je dodatno poudarila tudi področja, ki v 

predhodno sprejeti politiki pregona niso bila zajeta. Gre za kazniva dejanja terorizma, 

kibernetski kriminal, javno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti ter starejše nerešene 

zadeve.  

Prednostna obravnava je obsegala celovito in kakovostno obravnavanje zadev v čim krajših 

rokih, zgodnje in aktivno sodelovanje z organi odkrivanja ter spodbujanje oblikovanja 

specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin. Pri tem so si državni tožilci prizadevali za 

izpolnjevanje kriterijev iz Meril za kakovost dela državnih tožilcev za oceno državnotožilske 

službe. Iz v nadaljevanju navedenih podatkov izhaja, da so državna tožilstva zastavljene cilje 

leta 2018 uspešno dosegla. 

Dinamika pripada in reševanja zadev je v tem poglavju prikazana v tabelah statističnih 

podatkov, v katerih podatki prikazujejo število oseb, ki so ustrezno razvrščene po pravnih 

subjektih in starosti fizičnih oseb (polnoletni storilci – p, mladoletniki – m in pravne osebe – 

po), v tabeli 4 pa so polnoletni storilci dodatno razporejeni v šest starostnih skupin. Ta 

razvrstitev ni uporabljena le pri prikazu podatkov o številu neznanih storilcev (tabela 5). Tu so 

prikazani podatki o številu kazenskih ovadb oziroma kaznivih dejanj, saj v teh primerih ni 

znano število oseb, ki so sodelovale pri izvršitvi teh kaznivih dejanj. 

Državno tožilstvo vodi vpisnike po zadevah, kar pomeni, da se kazenske ovadbe, ki jih prejme 

zoper znane storilce (polnoletne in mladoletne) in pravne osebe, vpišejo v vpisnik 

klasifikacijskega znaka Kt, kazenske ovadbe zoper neznane storilce pa v vpisnik 

klasifikacijskega znaka Ktn. Vsaka zadeva (spis) se oštevilči s svojo opravilno številko. 
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Kazenska ovadba je lahko vložena zoper več storilcev kaznivih dejanj, zaradi česar se statistični 

pokazatelji po zadevah in po storilcih kaznivih dejanj razlikujejo. 

 

3.1.2 OVADENI STORILCI KAZNIVIH DEJANJ 

 

Leta 2018 je bilo na državna tožilstva podanih 28.232 kazenskih ovadb zoper znane storilce. V 

tabeli 4 so navedeni podatki glede na starostno strukturo polnoletnih storilcev, polnoletni 

storilci pa so dodatno razporejeni v šest starostnih skupin, in sicer v kategorije od 18 do 24 let, 

od 24 do 34 let, od 34 do 44 let, od 44 do 54 let, od 54 do 64 let in nad 64 let. V vseh primerih 

ni znanega podatka o starosti ovadenih oseb (kazenska ovadba ni vsebovala datuma rojstva), 

zaradi česar nastajajo razlike med seštevkom podatkov o ovadenih polnoletnih, mladoletnih in 

pravnih osebah (26.784) in skupnim številom ovadenih znanih storilcev. 

 

Tabela 4: Ovadeni znani storilci kaznivih dejanj v zadnjih petih letih 

Leto 

Polnoletne osebe 

(po starosti) 

Mladoletniki 
Pravne 

osebe 

Skupaj 

ovadenih 

znanih 

storilcev 

Indeks na 

prejšnje 

leto 

Indeks na 

izhodiščno 

leto (X – 4) 

o
d

 1
8
 d

o
 

2
4
 le

t 

o
d

 2
4
 d

o
 

3
4
 le

t 

o
d

 3
4
 d

o
 

4
4
 le

t 

o
d

 4
4
 d

o
 

5
4
 le

t 

o
d

 5
4
 d

o
 

6
4
 le

t 

6
4
 in

 v
eč

 

le
t 

2018 2.710 5.774 6.832 4.537 2.816 1.742 1.314 1.059 28.232 101 85 

2017 2.696 5.909 6.608 4.522 2.759 1.539 1.130 1.208 27.927 99 85 

2016 2.819 5.864 6.630 4.480 2.700 1.458 1.278 1.184 28.119 97 85 

2015 2.908 6.328 6.509 4.812 2.837 1.455 1.330 1.422 29.071 88 88 

2014 3.621 7.615 7.415 5.204 3.031 1.315 1.711 1.592 33.041 0 100 

 

Kazenske ovadbe so bile podane zoper 24.411 polnoletnih storilcev oziroma 86,5 % skupaj 

ovadenih znanih storilcev. Ovadenih mladoletnikov je bilo 1.314 (4,7 %), ovadenih pravnih 

oseb pa 1.059 (3,8 %). 

 

Iz časovne lestvice prikaza podatkov o skupno ovadenih znanih storilcih v tem poročevalskem 

letu je razvidno, da je bilo največ znanih storilcev kaznivih dejanj ovadenih leta 2014, njihovo 

število pa je vse do leta 2017 postopoma upadalo. Po večletnem zaporednem upadanju je leta 

2018 skupno število ovadenih znanih oseb prvič rahlo naraslo, in sicer za 305, kar pomeni 1,1-

odstotno rast tega števila. Povečanje velja le v razmerju do prejšnjega leta, indeks glede na 

izhodiščno leto pa v zadnjih treh poročevalskih letih ostaja enak. 

 

V tabeli 5 rubrika Naknadno odkriti storilci zajema število spisov Ktn, ki so bili iz vpisnika Ktn 

preneseni v vpisnik Kt. 
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Tabela 5: Ovadeni znani in neznani storilci kaznivih dejanj (in naknadno odkriti storilci) v zadnjih petih 

letih 

Leto 
Ovadeni neznani 

storilci  

Ovadeni znani 

storilci 

Naknadno odkriti 

storilci 

Skupaj odkriti 

storilci 

Odstotek 

ovadenih znanih 

storilcev 

Odstotek 

ovadenih znanih 

in naknadno 

odkritih storilcev 

2018 37.607 26.797 1.435 28.232 41 43 

2017 40.064 26.422 1.505 27.927 39 41 

2016 42.705 26.525 1.594 28.119 37 40 

2015 44.885 27.106 1.965 29.071 37 39 

2014 55.520 30.915 2.126 33.041 35 37 

 

V primerjavi s podatki iz preteklega leta se je tudi leta 2018 zmanjšalo število ovadenih 

neznanih storilcev, in sicer so državna tožilstva v navedenem letu prejela ovadbe zoper 37.607 

neznanih storilcev. Glede na preteklo leto je v tem segmentu opazen upad za 2.457 oseb 

oziroma za 6,5 %, kar je primerljivo z upadom iz leta 2017. 

 

Od 28.232 skupaj odkritih storilcev je bilo ovadenih 26.797 znanih storilcev. Pri tem je mogoče 

zaznati 1,4-odstotno povečanje števila ovadenih znanih storilcev v primerjavi z letom 2017, in 

sicer za 375 oseb. Naknadno je bilo odkritih 1.435 storilcev, kar je 5,1 % glede na število skupaj 

odkritih (znanih) storilcev oziroma 3,8 % glede na število ovadenih neznanih storilcev, torej 

podobno kot leta 2017. Tako delež ovadenih znanih storilcev z 41 % kot delež ovadenih znanih 

in naknadno odkritih storilcev s 43 % sta se v primerjavi s preteklim letom zvišala za 2 %. 

 

V tabelah 6 (p), 6 (m) in 6 (po) so statistični podatki prikazani glede na kategorije ovaditeljev 

in državna tožilstva. Podatki med državnimi tožilstvi niso povsem primerljivi zaradi različnega 

vnašanja podatkov v informacijski sistem, saj nekatera tožilstva vsako ovadbo, prejeto od 

policije, štejejo kot ovadbo tega organa, nekatera tožilstva pa kot ovadbo oškodovanca, če je ta 

naznanil kaznivo dejanje policiji in prvi podal ovadbo ali predlog za pregon na policijo. Podatki 

tako ne kažejo dejansko opravljenega dela policije. 

 

Pri razlagi podatkov o ovadbah, ki jih vložijo drugi državni organi, je treba upoštevati tudi, da 

so v rubriki »Drugi državni organi« upoštevane le ovadbe Agencije za plačilni promet, različnih 

inšpekcij, državnega odvetništva ali sodišča, ter da so kazenske ovadbe, ki jih podajo Finančna 

uprava Republike Slovenije, Urad za preprečevanje pranja denarja, Komisija za preprečevanje 

korupcije, razna ministrstva in drugi državni organi glede na informacijski sistem statistično 

prikazane v rubriki »Drugo« ali pa so prikazane v podatkih ovadb policije. 

 

V rubriki »Drugo« so v tabelah upoštevane ovadbe, podane od zaposlenih v varnostnih 

agencijah, ki jih oškodovani gospodarski subjekti pooblastijo za podajo kazenske ovadbe (na 

primer trgovski centri), ter od vsakega občana, ki policiji naznani kaznivo dejanje, sam pa ni 

oškodovan s kaznivim dejanjem. 

 

Ob upoštevanju prej navedenih predpostavk pri prikazu statističnih podatkov je iz spodnjih 

tabel 6 (p), 6 (m) in 6 (po) razvidno, da največ kazenskih ovadb podajo oškodovanci. Tako so 
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oškodovanci vložili 80 % vseh ovadb zoper polnoletne storilce, 81 % vseh ovadb proti 

mladoletnim osebam in 76 % vseh ovadb zoper pravne osebe. Policija je vložila 10 % vseh 

ovadb zoper polnoletne storilce, 6 % vseh ovadb proti mladoletnim osebam in 6 % vseh ovadb 

zoper pravne osebe. Primerjava statističnih podatkov s preteklim letom kaže na zelo podobno 

razmerje ovaditeljev med oškodovanci in policijo zoper posamezne kategorije storilcev. 

 

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

Državno 

tožilstvo 

OVADBE Glas o kaznivem dejanju 

Policija Oškodovanec Drugi državni organi Drugo 2. odst. 161. člena ZKP 

ODT CE 309 2.580 20 246 9 

ODT KK 276 698 33 42 0 

ODT KP 479 1.310 4 178 1 

ODT KR 172 1.439 5 52 7 

ODT LJ 258 7.462 49 375 134 

ODT MB 101 3.021 7 214 27 

ODT MS 246 989 30 168 6 

ODT NG 107 795 2 143 5 

ODT NM 201 1.012 19 434 4 

ODT PT 174 737 10 42 0 

ODT SG 58 392 13 69 2 

OPP 18 281 0 43 0 

SDT 204 91 0 53 3 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 2.603 20.807 192 2.059 198 

Poprečje ODT 216 1.858 17 178 18 

Poprečje ODT 

STD OPP 
200 1.601 15 158 15 

 

Razmerje med ovadbami, ki so jih podali policija in oškodovanci, je na skupni ravni vseh 

državnih tožilstev 1 : 8. Od tega razmerja najbolj odstopajo na eni strani ODT v Krškem in 

ODT v Kopru, kjer je navedeno razmerje 1 : 2,5 oziroma 1 : 2,7, ter SDT RS, kjer je navedeno 

razmerje 1 : 0,5, na drugi strani pa ODT v Ljubljani in ODT v Mariboru, kjer je razmerje med 

ovadbami, ki so jih podali policija in oškodovanci, 1 : 29 oziroma 1 : 30. 

 

Na ODT v Krškem je razmerje števila ovadb, ki jih poda policija, glede na število ovadb, ki jih 

podajo oškodovanci, nižje kakor v drugih delih države, in to zaradi bližine državne meje in 

večjega števila uradno pregonljivih kaznivih dejanj, odkritih na državni meji. Iz enakih 

razlogov je primerljivo razmerje (1 : 2,7) tudi na ODT v Kopru, kjer se je leta 2018 število 

zadev v zvezi z organizirano kriminaliteto (še posebej kazniva dejanja prepovedanega 

prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu KZ-1) močno povečalo. Podatki za SDT RS 

kažejo obratno sliko od preostalih državnih tožilstev, saj policija vloži približno dvakrat več 

ovadb kot oškodovanci, kar je povsem razumljivo glede na področje dela (pregon storilcev 

kaznivih dejanj na področju organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, 

korupcijskih kaznivih dejanj). 

 

Enako kot v preteklih letih je razlika med številom ovadb, ki jih poda policija, in številom 

ovadb, ki jih podajo oškodovanci, največja na ODT v Ljubljani in ODT v Mariboru, sledita 
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ODT v Celju in ODT v Kranju. Iz navedenega izhaja, da število ovadb, ki jih podajo 

oškodovanci, sovpada z velikostjo mest oziroma številom prebivalcev mest, na področju katerih 

delujejo navedena državna tožilstva. 

 

Enako kot pri polnoletnih storilcih lahko na podlagi primerjave statističnih podatkov s 

preteklim letom ugotovimo zelo podobno razmerje števila ovaditeljev tudi pri mladoletnikih in 

pravnih osebah. 

 

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

Državno 

tožilstvo 

OVADBE Glas o kaznivem dejanju 

Policija Oškodovanec Drugi državni organi Drugo 2. odst. 161. člena ZKP 

ODT CE 15 106 0 9 0 

ODT KK 4 37 0 0 0 

ODT KP 8 102 0 7 0 

ODT KR 10 78 0 10 0 

ODT LJ 21 437 0 19 4 

ODT MB 6 120 0 11 2 

ODT MS 4 33 0 4 1 

ODT NG 3 34 0 4 0 

ODT NM 4 66 0 86 0 

ODT PT 5 30 0 3 0 

ODT SG 4 21 0 3 0 

OPP 0 0 0 0 0 

SDT 0 3 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 84 1.067 0 156 7 

Poprečje ODT 8 97 0 14 1 

Poprečje ODT 

STD OPP 
6 82 0 12 1 

 

Tabela 6(po): vse vložene ovadbe po ovaditeljih kaznivega dejanja zoper pravne osebe 

Državno 

tožilstvo 

OVADBE Glas o kaznivem dejanju 

Policija Oškodovanec Drugi državni organi Drugo 2. odst. 161. člena ZKP 

ODT CE 11 94 3 24 1 

ODT KK 16 42 13 8 0 

ODT KP 5 45 1 11 0 

ODT KR 1 29 0 1 0 

ODT LJ 5 339 13 24 8 

ODT MB 1 129 4 17 1 

ODT MS 4 36 6 1 0 

ODT NG 5 22 1 13 0 

ODT NM 9 18 7 12 0 

ODT PT 0 25 3 2 0 

ODT SG 3 23 2 3 0 

OPP 0 0 0 0 0 

SDT 6 7 0 5 0 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 66 809 53 121 10 

Poprečje 
ODT 

5 73 5 11 1 

Poprečje 
ODT STD 

OPP 

5 62 4 9 1 
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3.1.3 REŠEVANJE OVADB 

 

Delovna obremenitev posameznih državnih tožilstev in njihova uspešnost pri reševanju zadev 

sta razvidni iz tabel 7 (p), 7 (m) in 7 (po). Navedene tabele prikazujejo tudi podatke o skupnem 

številu ovadb, ki so v delu na posameznem državnem tožilstvu. Seštevek podatkov, ki se nanaša 

na prenesene nerešene ovadbe, prejete ovadbe in poznejše odločitve, se ne ujema s podatki o 

številu ovadb skupaj v delu, saj so kazenske ovadbe lahko predmet prenosa med različnimi 

državnimi tožilstvi, večkrat tudi zaporednih odstopov. Pripomniti je treba, da podatki iz rubrike 

Skupaj v delu zajemajo primere, ko je bil spis kadar koli v letu poročanja na tožilstvu, ovadba 

za kaznivo dejanje pa ni bila rešena. V rubriki Poznejše odločitve so upoštevane rešitve ovadb, 

ki niso prve za posamezno kaznivo dejanje (npr. zahteva za preiskavo, potem ko je že bil sprejet 

sklep o zavrženju ovadbe). 

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

Državno 

tožilstvo 

Prenesene 

nerešene 

ovadbe 

Prejete 

ovadbe 

Kasnejše 

odločitve 

Skupaj v 

delu 

Rešene 

ovadbe 

Nerešene 

ovadbe na dan 

31.12. 

preteklega leta 

Odstotek 

rešenih 

Kazalec učinkovitosti 

glede na rešene 

zadeve na dan 31.12 

preteklega leta 

ODT CE 1.868 3.164 10 5.222 3.253 1.786 62 66 

ODT KK 268 1.049 12 1.349 1.087 245 81 54 

ODT KP 1.124 1.972 60 3.349 2.156 1.017 64 85 

ODT KR 624 1.675 17 2.368 1.722 626 73 57 

ODT LJ 3.383 8.278 92 11.934 8.536 3.345 72 76 

ODT MB 1.582 3.370 104 5.031 3.461 1.587 69 64 

ODT MS 370 1.439 19 1.900 1.439 378 76 53 

ODT NG 369 1.052 17 1.453 1.028 421 71 60 

ODT NM 505 1.670 8 2.203 1.478 694 67 57 

ODT PT 414 963 6 1.409 980 400 70 63 

ODT SG 155 534 6 707 529 171 75 40 

OPP 181 342 1 570 414 158 73 69 

SDT 383 351 10 767 408 337 53 7 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 11.226 25.859 362 38.262 26.491 11.165 69 52 

Poprečje ODT 969 2.288 32 3.357 2.334 970 71 61 

Poprečje ODT 

STD OPP 
864 1.989 28 2.943 2.038 859 70 58 
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Tabela 7(m): Prejete, rešene in nerešene ovadbe proti mladoletnikom 

Državno 

tožilstvo 

Prenesene 

nerešene 

ovadbe 

Prejete 

ovadbe 

Kasnejše 

odločitve 

Skupaj v 

delu 

Rešene 

ovadbe 

Nerešene 

ovadbe na dan 

31.12. 

preteklega leta 

Odstotek 

rešenih 

Kazalec 

učinkovitosti glede 

na rešene zadeve 

na dan 31.12 

preteklega leta 

ODT CE 59 130 2 203 140 50 69 3 

ODT KK 3 41 0 58 52 3 90 3 

ODT KP 22 117 0 171 83 49 49 3 

ODT KR 18 98 0 124 104 12 84 3 

ODT LJ 112 481 4 645 500 94 78 4 

ODT MB 26 139 2 175 118 46 67 2 

ODT MS 12 42 0 57 49 4 86 2 

ODT NG 6 41 0 51 35 12 69 2 

ODT NM 17 156 2 195 122 67 63 5 

ODT PT 6 38 0 49 41 2 84 3 

ODT SG 15 28 1 43 39 3 91 3 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 1 3 0 5 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 297 1.314 11 1.776 1.283 342 72 3 

Poprečje ODT 27 119 1 161 117 31 75 3 

Poprečje ODT 
STD OPP 

23 101 1 137 99 26 64 3 

Tabela 7(po): Prejete, rešene in nerešene ovadbe zoper pravne osebe 

Državno 

tožilstvo 

Prenesene 

nerešene 

ovadbe 

Prejete 

ovadbe 

Kasnejše 

odločitve 

Skupaj v 

delu 

Rešene 

ovadbe 

Nerešene 

ovadbe na 

dan 31.12. 

preteklega 

leta 

Odstotek 

rešenih 

Kazalec 

učinkovitosti 

glede na rešene 

zadeve na dan 

31.12 preteklega 

leta 

ODT CE 199 133 0 363 187 150 52 4 

ODT KK 35 79 0 121 59 57 49 3 

ODT KP 95 62 7 163 83 76 51 3 

ODT KR 46 31 2 82 57 25 70 2 

ODT LJ 443 389 8 868 441 430 51 4 

ODT MB 169 152 0 332 151 161 45 3 

ODT MS 47 47 0 101 59 36 58 2 

ODT NG 51 41 3 99 54 44 55 3 

ODT NM 62 46 0 110 53 50 48 2 

ODT PT 50 30 0 89 34 46 38 2 

ODT SG 17 31 0 50 28 20 56 2 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 66 18 0 94 45 54 48 1 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.280 1.059 20 2.472 1.251 1.149 51 2 

Poprečje ODT 110 95 2 216 110 100 52 3 

Poprečje ODT 
STD OPP 

98 81 2 190 96 88 48 2 

Leta 2018 so državna tožilstva zoper polnoletne, mladoletne in zoper pravne osebe skupaj 

prejela 28.232 kazenskih ovadb (kar je 305 ovadb več kot leta 2017), v istem obdobju pa so 

rešila 29.025 kazenskih ovadb (kar je 387 ovadb več kot leta 2017). Navedeno pomeni, da so 

državna tožilstva rešila skupaj več ovadb, kot so jih prejela, in to s 103-odstotno stopnjo 
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obvladovanja pripada (leta 2017: 102-odstotna stopnja obvladovanja pripada). Trenda 

uspešnosti in učinkovitosti dela državnih tožilcev se tako nadaljujeta tudi leta 2018. 

Delež rešenih ovadb zoper polnoletne storilce leta 2018 je bil 69 %, torej za 2 % več kot leta 

2017, proti mladoletnim osebam pa je bilo rešenih 72 % ovadb, kar je enako kot leta 2017. 

Državna tožilstva so bila večinoma uspešna tudi pri obravnavi ovadb zoper pravne osebe, pri 

katerih je mogoče na skupni ravni prav tako zaznati 2-odstotno povečanje deleža rešenih ovadb 

v primerjavi s preteklim letom, in sicer za 51 % leta 2018. Na dan 31. decembra 2018 so imela 

državna tožilstva 12.656 nerešenih ovadb zoper fizične in pravne osebe, glede na podatke o 

številu nerešenih ovadb iz preteklega leta (13.083) se je njihovo število zmanjšalo za 429 

oziroma za 3,4 %. 

Kazalnik učinkovitosti glede na število rešenih zadev na dan 31. decembra 2018 je v skladu s 

Pravilnikom izračunan kot količnik med številom rešenih zadev in skupnim številom zasedenih 

mest državnih tožilcev in tožilskega osebja. Pri številu zasedenosti mest se ne upoštevata 

dejanska prisotnost državnega tožilca ali strokovnega osebja (bolniški dopust, odsotnost zaradi 

starševskega dopusta, skrajšani delovni čas, dodelitev drugim organom javne uprave) niti 

struktura zaposlenih, pri čemer se pri učinkovitosti tožilstva upošteva prispevek vseh 

zaposlenih.  

Iz tabel razvidni kazalniki učinkovitosti so precej nižji pri ovadbah proti mladoletnikom in pri 

pravnih osebah. Nižji kazalniki ne pomenijo slabše učinkovitosti državnih tožilstev na tem 

področju, ampak je podatek ustrezen glede na manjše število kazenskih ovadb zoper navedene 

storilce kaznivih dejanj. 

3.1.4 STANJE NEREŠENIH OVADB 

Zbrani statistični podatki iz tabel v nadaljevanju prikazujejo število nerešenih ovadb po 

posameznih državnih tožilstvih glede na mesto nahajanja na dan 31. decembra 2018. Ob 

upoštevanju, da so posamezne ovadbe lahko v delu pri različnih organih (policija, sodišče, 

državno tožilstvo), se podatek o številu skupaj nerešenih ovadb ne ujema s seštevkom ovadb, 

ki so pri posameznih organih v tabeli. Iz podatka, ki prikazuje število nerešenih ovadb pri 

tožilcu, ni mogoče sklepati na nedejavnost tožilca v posamezni zadevi, saj se mednje uvrščajo 

tudi ovadbe, ki so v postopku odloženega pregona ali v fazi pogajanj. 

Pri presoji podatka o številu nerešenih ovadb pri državnem tožilcu je treba upoštevati tudi, da 

gre za ovadbe, ki jih državni tožilec prejme ob koncu leta (decembra je povečan pripad zadev), 

in ovadbe, pri katerih gre za vsebinsko zahtevne zadeve, ki zahtevajo daljšo proučitev. Ne glede 

na navedeno je bila večina ovadb v skladu z merili rešena ob spoštovanju 90-dnevnega roka od 

prejema zadeve oziroma so bila procesna opravila opravljena v enakem roku od zadnje 

bremenitve državnega tožilca. Izjeme so primeri, ko se je ta rok na podlagi dovoljenja vodje 

državnega tožilstva podaljšal (več obdolženih, več kaznivih dejanj v isti zadevi, posebej 
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obsežno dokazno gradivo, prikriti preiskovalni ukrepi, posebej zahtevna dejanska in pravna 

vprašanja ter drugi upravičeni primeri). 

 

Podatki iz tabel 8 (p), 8 (m) in 8 (po) kažejo izboljšanje v primerjavi z letom 2017 tudi glede 

števila vseh nerešenih ovadb na koncu leta 2018. Na presečni dan 31. decembra 2018 je bilo 

namreč nerešenih 12.656 ovadb oziroma 3 % manj kot leta 2017, ko je bilo nerešenih ovadb 

13.083. Glede na navedeno leto 2018 prinaša boljšo podobo tako po številu nerešenih zadev na 

koncu obdobja kot po stopnji obvladovanja pripada (glej obrazložitev pri tabelah 7). 

 

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

Državno 

tožilstvo 
Nerešene skupaj Pri sodišču Pri policiji 

Pri drugih 

organih 

Pri državnem 

tožilcu 

Odstotek 

nerešenih pri 

državnem 

tožilcu 

ODT CE 1.786 226 421 61 1.089 61 

ODT KK 245 30 57 14 149 61 

ODT KP 1.017 31 192 56 743 73 

ODT KR 626 87 122 63 366 58 

ODT LJ 3.345 117 1.030 224 2.050 61 

ODT MB 1.587 141 321 110 1.034 65 

ODT MS 378 49 113 28 198 52 

ODT NG 421 108 129 36 157 37 

ODT NM 694 78 114 15 498 72 

ODT PT 400 73 71 23 241 60 

ODT SG 171 26 27 3 115 67 

OPP 158 7 61 8 84 53 

SDT 337 8 132 84 176 52 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 11.165 981 2.790 725 6.900 62 

Poprečje ODT 970 88 236 58 604 61 

Poprečje ODT 

STD OPP 
859 75 215 56 531 59 

 

Iz tabele 8 (p) je razvidno, da je bilo na zadnji dan leta poročanja nerešenih 11.165 ovadb zoper 

polnoletne storilce, od tega so bile ovadbe za 6.900 storilcev pri državnih tožilcih, kar je 62 % 

nerešenih ovadb. V primerjavi z letom 2017 se je delež nerešenih ovadb pri državnem tožilcu 

malce povečal, saj je za preteklo leto znašal 60 %, kar je mogoče pripisati predvsem večjemu 

številu prejetih ovadb zoper polnoletne storilce leta 2018. 
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Tabela 8(m): Nerešene ovadbe proti mladoletnikom (na dan 31.12. preteklega leta) 

Državno 

tožilstvo 
Nerešene skupaj Pri policiji Pri drugih organih 

Pri državnem 

tožilcu 

Odstotek nerešenih 

pri državnem 

tožilcu 

ODT CE 50 4 2 44 88 

ODT KK 3 0 0 3 100 

ODT KP 49 5 3 41 84 

ODT KR 12 3 2 7 58 

ODT LJ 94 11 11 74 79 

ODT MB 46 5 4 38 83 

ODT MS 4 1 1 3 75 

ODT NG 12 2 0 10 83 

ODT NM 67 2 0 65 97 

ODT PT 2 0 0 2 100 

ODT SG 3 0 0 2 67 

OPP 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 342 33 23 289 85 

Poprečje ODT 31 3 2 26 83 

Poprečje ODT 

STD OPP 
26 3 2 22 70 

 

Nerešene so bile ovadbe proti 342 mladoletnim osebam, od tega so bile ovadbe zoper 289 

oziroma 85 % mladoletnikov pri državnih tožilcih, kar je v primerjavi z letom 2017 za 2 % več. 

Večji delež nerešenih ovadb pri državnih tožilcih je mogoče enako kot pri polnoletnih osebah 

pripisati večjemu številu prejetih ovadb proti mladoletnim storilcem leta 2018. 

 

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

Državno 

tožilstvo 

Nerešene 

skupaj 
Pri sodišču Pri policiji 

Pri drugih 

organih 

Pri državnem 

tožilcu 

Odstotek nerešenih 

pri državnem 

tožilcu 

ODT CE 150 13 76 0 61 41 

ODT KK 57 0 12 7 38 67 

ODT KP 76 3 20 1 50 66 

ODT KR 25 1 7 5 14 56 

ODT LJ 430 10 203 42 196 46 

ODT MB 161 7 55 18 87 54 

ODT MS 36 6 19 2 12 33 

ODT NG 44 0 20 6 18 41 

ODT NM 50 3 13 2 35 70 

ODT PT 46 6 13 2 27 59 

ODT SG 20 1 9 0 10 50 

OPP 0 0 0 0 0 0 

SDT 54 1 33 27 17 31 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.149 51 480 112 565 49 

Poprečje ODT 100 5 41 8 50 53 

Poprečje ODT 

STD OPP 
88 4 37 9 43 47 

 

Nerešenih ovadb je bilo skupno zoper 1.149 pravnih oseb, od tega je bilo 565 ali 49 % ovadb 

zoper pravne osebe pri državnih tožilcih, kar je primerljivo z letom 2017. 
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3.1.5 DOPOLNJEVANJE OVADB 

 

Državni tožilci lahko hitreje in učinkoviteje opravljajo temeljno nalogo na podlagi kakovostnih 

in popolnih kazenskih ovadb. Zato pri presoji učinkovitosti in hitrosti dela državnih tožilcev 

niso zanemarljivi podatki o številu primerov, v katerih je bilo treba vložene ovadbe dopolniti. 

 

Visoka raven kakovosti ovadbe državnemu tožilcu omogoči hitro, pravilno in strokovno 

odločitev o vsebini in načinu pregona domnevnih storilcev kaznivih dejanj oziroma odločitev 

o zavrženju vložene ovadbe, kadar očitki niso dokazno podkrepljeni. Preverjanje posameznih 

navedb v prejetih ovadbah in zagotavljanje potrebnega dokaznega standarda sta najpogostejša 

razloga, da državni tožilci zahtevajo dopolnitev ovadb (bodisi pri policiji bodisi pri drugem 

organu). Pri dopolnitvah, ki se zahtevajo od drugih organov (na primer od Ministrstva za 

finance, Finančne uprave Republike Slovenije, Računskega sodišča, Urada za preprečevanje 

pranja denarja, Komisije za preprečevanje korupcije …), po navadi ne gre za vsebinsko 

dopolnjevanje ovadbe, temveč za opravljanje poizvedb zaradi zbiranja dodatne dokazne 

dokumentacije (na primer preverjanje podatkov o premoženjskem stanju storilcev, stanja 

povezanih prekrškovnih in upravnih postopkov, stanja sodnih postopkov v tujini …). Velik 

obseg ovadb, ki zahtevajo dopolnitev, so tudi ovadbe oškodovancev, vložene neposredno na 

tožilstvo. 

 

Za uspešno delo državnih tožilcev sta zelo pomembna celovit pristop k preiskavi pomembnih 

okoliščin določenega kaznivega dejanja in kakovost dokaznega gradiva. Kazenska ovadba, ki 

vsebuje celovit opis očitanega kaznivega dejanja in s tem zahtevane zakonske znake tega 

kaznivega dejanja, dejansko stanje pa je podprto s predloženimi dokazi, pripomore k skrajšanju 

kazenskega postopka, saj državni tožilec v takšnih primerih lahko vloži neposredni obtožni akt. 

 

Zbrane informacije dajejo slutiti, da tudi roki za končanje primera na policiji vplivajo na to, da 

policija kdaj vloži ovadbo na državno tožilstvo, čeprav stopnja preiskanosti obravnavane 

zadeve še ni takšna, da bi omogočala sprejetje tožilske odločitve. V praksi se dogaja tudi, da 

policija pošlje državnemu tožilstvu (do tedaj) zbrano gradivo o zadevi z najavo, da bo preostalo 

poslano naknadno, česar pa ne stori v razumnem času, zato mora državni tožilec zahtevati 

dopolnitev (nepopolne) ovadbe. 

 

V zadevah, v katerih državni tožilec usmerja policijo pri odkrivanju kaznivih dejanj in storilcev, 

ob kakovostnem usmerjanju praviloma ni potrebe po dopolnjevanju kazenske ovadbe. V tej 

zvezi je treba poudariti, da je usmerjanje predkazenskega postopka strokovno zahtevno 

opravilo, ki ga lahko učinkovito in z uspehom opravi predvsem izkušen, strokovno usposobljen 

državni tožilec, ki mu tudi policijsko delo in delovanje policije nista tuja. 

 

Vsaka zahteva državnega tožilca za dopolnitev ovadbe ne pomeni slabega dela policije niti 

slabega dela državnega tožilca. Pri obravnavanju zadeve se lahko pokažejo novi vidiki, 

drugačna presoja ugotovljenih dejstev in zbranih dokazov, ki zahtevajo dejanski in pravni 
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preizkus obravnavanega primera še v drugi smeri ali širše, kar upravičeno zahteva dopolnitev 

ovadbe z dopolnjeno ali novo nalogo organu odkrivanja in preiskovanja. Vsekakor pa zahteva 

za dopolnitev ovadbe, ki formalno omogoča začasno razbremenitev državnega tožilca, ne more 

in ne sme biti njegovo sredstvo, da si pridobi dodaten čas pri obravnavanju zadeve. 

 

Dodaten razlog za dopolnjevanje ovadb sta zagotovo tudi kadrovski primanjkljaj v policiji 

oziroma posameznih policijskih enotah ter premalo ustrezno usposobljenih in izkušenih 

preiskovalcev. Problematika preobremenjenosti obstoječih kadrovskih virov se kaže v oviranju 

organa odkrivanja za hitro, učinkovito in kakovostno opravljanje njegovih nalog. V praksi zato 

nastajajo tudi velike zamude in zastoji pri preiskovanju zadev, pogosto tistih, ki so najbolj 

strokovno zahtevne in obsežne. 

 

V tabelah v nadaljevanju so navedeni podatki o številu zahtev za dopolnitev ovadb po 

posameznih državnih tožilstvih, med statističnimi podatki pa je ne glede na število dopolnitev 

ovadb v posamezni zadevi navedena le ena oziroma prva dopolnitev ovadbe. 

 

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

Državno 

tožilstvo 

Skupaj 

ovadb v 

delu 

Zahtevana 

dopolnitev 

ovadbe 

Odstotek 

dopolnitev 

Predlagana 

preiskovalna 

dejanja 

Odstotek 

preiskovalnih 

dejanj 

Skupaj zahtevanih 

dopolnitev in 

preiskovalnih 

dejanj 

Odstotek 

zahtevanih 

dopolnitev in 

preiskovalnih 

dejanj 

ODT CE 5.222 1.278 24 410 8 1.688 32 

ODT KK 1.349 278 21 54 4 332 25 

ODT KP 3.349 820 24 68 2 888 27 

ODT KR 2.368 733 31 119 5 852 36 

ODT LJ 11.934 3.186 27 255 2 3.441 29 

ODT MB 5.031 1.360 27 401 8 1.761 35 

ODT MS 1.900 481 25 117 6 598 31 

ODT NG 1.453 466 32 139 10 605 42 

ODT NM 2.203 527 24 248 11 775 35 

ODT PT 1.409 406 29 101 7 507 36 

ODT SG 707 153 22 46 7 199 28 

OPP 570 251 44 6 1 257 45 

SDT 767 219 29 13 2 232 30 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 38.262 10.158 27 1.977 5 12.135 32 

Poprečje 

ODT 
3.357 881 26 178 6 1.059 32 

Poprečje 

ODT STD 
OPP 

2.943 781 28 152 6 933 33 

 

Zbrani podatki v tabeli 9 (p) kažejo, da je bilo treba v zadevah od vseh 38.262 ovadenih 

polnoletnih storilcev dopolniti kazensko ovadbo za 10.158 oseb, ker tožilec na podlagi 

prejetega gradiva iz kazenske ovadbe ni mogel sprejeti končne odločitve. Delež dopolnitev se 

je tako po letih 2016 in 2017, ko je znašal 31 % in je bil od leta 2012 naprej največji, leta 2018 

zmanjšal na 27 %. 
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Iz navedenih podatkov izhaja, da so z izjemo ODT v Kranju vsa državna tožilstva delež 

dopolnitev ovadb zoper polnoletne storilce v primerjavi s preteklim letom zmanjšala. Najbolj 

občutno je zmanjšanje pri SDT RS, razlog pa je predvsem ta, da so statistični podatki o 

dopolnitvah kazenskih ovadb v predhodnih letih vsebovali tudi poizvedbe pri drugih državnih 

organih v fazi tako predkazenskega postopka kot obravnave tožilskih aktov na sodišču. V 

primerjavi s prejšnjim letom se je delež dopolnitev ovadb močno zmanjšal tudi na ODT na 

Ptuju, in sicer za 13 odstotnih točk (z 42 % leta 2017 na 29 % leta 2018), in na ODT v Novem 

mestu, in to za 12 odstotnih točk (s 36 % leta 2017 na 24 % leta 2018).  

 

Razlog za (ponekod tudi občutno) manjši delež dopolnitev ovadb tožilstva je predvsem 

izboljšanje kakovosti kazenskih ovadb. Navedeno je bilo doseženo z učinkovitejšim 

sodelovanjem državnih tožilstev s policijo in učinkovitejšim opravljanjem dela v poznejši fazi 

postopka. To potrjuje tudi dejstvo, da je pri odkrivanju zahtevnejših oblik kaznivih dejanj 

zahtevanih dopolnitev že ves čas manj, saj v takšnih zadevah policija o svojih aktivnostih 

običajno sproti obvešča državne tožilce, navedeno pa pripomore, da dopolnjevanja ovadb 

praviloma ni in so kakovostni dokazi sproti pridobljeni v predkazenskem postopku, še preden 

policija poda formalno ovadbo na tožilstvo.  

 

Razmeroma velik delež dopolnjevanja ovadb se še vedno pojavlja pri Posebnem oddelku. Leta 

2018 je bilo 251 zahtevanih dopolnitev ali za 44 % ovadb (kar je za 7 % manj kot preteklo leto), 

vendar ne gre za dopolnitev kazenske ovadbe na podlagi 161. člena ZKP, ampak praviloma za 

odreditev preiskovanja policistom Posebnega oddelka, zato navedeni podatki ne dajejo ocene 

dela policije. 

 

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

Državno tožilstvo Skupaj ovadb v delu Zahtevana dopolnitev ovadbe Odstotek dopolnitev 

ODT CE 203 36 18 

ODT KK 58 4 7 

ODT KP 171 14 8 

ODT KR 124 24 19 

ODT LJ 645 66 10 

ODT MB 175 30 17 

ODT MS 57 7 12 

ODT NG 51 11 22 

ODT NM 195 23 12 

ODT PT 49 6 12 

ODT SG 43 7 16 

OPP 0 0 0 

SDT 5 1 20 

VDT 0 0 0 

Skupaj 1.776 229 13 

Poprečje ODT 161 21 14 

Poprečje ODT STD OPP 137 18 13 

 

Tudi v zadevah proti mladoletnim osebam se je delež ovadb, ki so bile dane v dopolnitev, 

zmanjšal, in sicer je leta 2018 znašal 13 % (15 % leta 2017). V teh primerih je treba upoštevati 
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tudi, da lahko zaradi majhnega števila zadev odstotni delež glede na preteklo leto zelo hitro 

naraste ali pade. 

 

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

Državno 

tožilstvo 

Skupaj 

ovadb v 

delu 

Zahtevana 

dopolnitev 

ovadbe 

Odstotek 

dopolnitev 

Predlagana 

preiskovalna 

dejanja 

Odstotek 

preiskovalnih 

dejanj 

Skupaj zahtevanih 

dopolnitev in 

preiskovalnih 

dejanj 

Odstotek 

zahtevanih 

dopolnitev in 

preiskovalnih 

dejanj 

ODT CE 363 106 29 13 4 119 33 

ODT KK 121 46 38 0 0 46 38 

ODT KP 163 41 25 4 2 45 28 

ODT KR 82 27 33 1 1 28 34 

ODT LJ 868 366 42 12 1 378 44 

ODT MB 332 144 43 15 5 159 48 

ODT MS 101 35 35 7 7 42 42 

ODT NG 99 42 42 1 1 43 43 

ODT NM 110 45 41 18 16 63 57 

ODT PT 89 40 45 6 7 46 52 

ODT SG 50 19 38 2 4 21 42 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 94 38 40 3 3 41 44 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 2.472 949 38 82 3 1.031 42 

Poprečje ODT 216 83 37 7 4 90 42 

Poprečje ODT 
STD OPP 

190 73 35 6 4 79 39 

 

V zadevah zoper pravne osebe se je delež ovadb, ki so bile dane v dopolnitev, v primerjavi s 

preteklim letom močno zmanjšal, in sicer na 38 % (leta 2017: 48 %). Iz zgornje tabele je 

razvidno, da se je delež dopolnitev ovadb zmanjšal pri prav vseh državnih tožilstvih, pri tem pa 

izstopajo predvsem ODT v Kopru in SDT RS, kjer se je delež dopolnitev ovadb v primerjavi s 

prejšnjim letom zmanjšal za 22 odstotnih točk (na ODT v Kopru s 47 % leta 2017 na 25 % leta 

2018, na SDT RS pa z 62 % leta 2017 na 40 % leta 2018), ter ODT v Novem mestu, kjer se 

delež dopolnitev ovadb v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšal za 20 odstotnih točk (z 61 % 

leta 2017 na 41 % letu 2018). Razlogi za takšno zmanjšanje deleža dopolnitev kazenskih ovadb 

so podobni kot v zadevah zoper polnoletne osebe. 

 

Skoraj enak kot leto prej je delež primerov, v katerih so bila predlagana posamezna 

preiskovalna dejanja pri pristojnem sodišču, predvsem zaradi izvedbe ali zavarovanja dokazov 

v ustrezni procesni obliki. V letu poročanja so bila preiskovalna dejanja predlagana zoper 1.977 

polnoletnih storilcev oziroma 5 %, kar je enak delež kot leta 2017, in zoper 82 pravnih oseb 

oziroma 3 %, kar je za 1 % manj kot leta 2017. Leta 2018 je bilo zahtevanih dopolnitev ovadb 

in predlaganih posameznih preiskovalnih dejanj skupaj zoper 12.135 polnoletnih oseb, kar je 

32 % vseh ovadb (37 % leta 2017), in zoper 1.031 pravnih oseb, kar je 42 % vseh ovadb (51 % 

leta 2017). 
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3.1.6 NAČIN REŠEVANJA OVADB 

Tožilska odločitev o vloženi kazenski ovadbi kaže predvsem na politiko pregona, ki jo 

uveljavlja državno tožilstvo. V tem kontekstu se zlasti poudarjajo primeri zavrženja ovadb 

zaradi nesorazmernosti med majhnim pomenom dejanja in posledicami, ki bi jih povzročil 

kazenski pregon, ter z uporabo institutov odloženega pregona in poravnavanja. Odločanje 

državnih tožilcev o kazenskih ovadbah je pomemben selektivni mehanizem za razbremenitev 

kazenskih sodišč, saj na podlagi ustreznih procesnih in materialnopravnih institutov izloči več 

kot polovico kazenskih zadev (64 %). Gre za manjše zadeve, za katere se v precejšnjem deležu 

uveljavijo alternativne oblike kazenskega pregona, kar pomeni, da so storilci še vedno ustrezno 

kazenskopravno obravnavani. Državna tožilstva poročajo, da je odločitev državnega tožilca o 

vloženi ovadbi pomembno merilo stopnje raziskanosti kriminalnega ravnanja in kakovosti 

zbranih dokazov v predhodnem (največkrat policijskem) postopku. 

Treba je poudariti, da je treba statistične podatke o zavrženju kazenskih ovadb presojati na 

podlagi razlogov za takšno odločitev državnih tožilstev. Primerov, ki so bili rešeni z uporabo 

alternativnih oblik kazenskega pregona, nikakor ni mogoče enačiti in jih uvrščati med primere, 

v katerih pregon zaradi vsebinskih ali formalnih razlogov sploh ni bil mogoč ali je bil opuščen. 

V vseh zadevah, pri katerih je bil postopek odloženega pregona ali poravnavanja uspešen 

(poglavje 3.4), so se vendarle izvedle ustrezne sankcije ali naloge. 

Natančnejši podatki o odločitvah tožilcev na posameznih okrožnih državnih tožilstvih, na SDT 

RS in v Posebnem oddelku so razvidni iz tabel v nadaljevanju, podatki o deležu zavrženj v 

poročevalskem letu pa se ne razlikujejo veliko od podatkov iz prejšnjih poročevalskih let. 
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Tabela 10(p): Odločitve o ovadbah zoper polnoletne storilce  

Državno 

tožilstvo 

Vse 

rešene 

ovadbe 

Zavržene 

ovadbe 

O
d

sto
te

k
 

z
a
v

rž
e
n

ih
 

Zahteve za 

preiskavo 

O
d

sto
te

k
 za

h
tev

 

z
a
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r
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a
v
o
 

Neposredne 

obtožbe in 

obtožni 

predlogi 

O
d
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te
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o
b

to
že

n
ih

 

Umik 

obtožnega akta 
Rešeno 

na drug 

način 

O
d
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šen
ih

 

n
a
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r
u

g
 n

a
čin

 

O
b

to
ž
n

ic
a
 

O
b

to
ž
n

i 

p
r
e
d
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ODT CE 3.253 2.181 67 363 11 686 21 29 78 21 1 

ODT KK 1.087 552 51 110 10 416 38 8 8 6 1 

ODT KP 2.156 1.091 51 222 10 807 37 20 36 32 1 

ODT KR 1.722 1.096 64 175 10 438 25 6 11 6 0 

ODT LJ 8.536 5.782 68 917 11 1.757 21 41 177 66 1 

ODT MB 3.461 2.284 66 351 10 729 21 27 46 95 3 

ODT MS 1.439 831 58 211 15 371 26 34 36 15 1 

ODT NG 1.028 699 68 132 13 170 17 10 15 26 3 

ODT NM 1.478 813 55 258 17 399 27 15 21 7 0 

ODT PT 980 627 64 84 9 258 26 9 20 8 1 

ODT SG 529 366 69 69 13 94 18 10 12 0 0 

OPP 414 368 89 20 5 26 6 3 6 0 0 

SDT 408 182 45 191 47 13 3 3 0 8 2 

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

Skupaj 26.491 16.872 64 3.103 12 6.164 23 215 466 290 1 

Poprečje ODT 2.334 1.484 62 263 12 557 25 19 42 26 1 

Poprečje ODT 
STD OPP 

2.038 1.298 63 239 14 474 22 17 36 22 1 

 

Skupno povprečje zavrženih ovadb zoper polnoletne osebe je 64 %. Manjša odstopanja od 

navedenega deleža veljajo za vsa državna tožilstva, z izjemo Posebnega oddelka in SDT RS. 

Velik delež zavrženj na Posebnem oddelku (89 %) je posledica obsežnega števila ovadb 

oškodovancev, za katere se je ugotovilo, da dejansko stanje ne dosega standarda utemeljenega 

suma, da je storilec storil očitano kaznivo dejanje. V primerjavi z drugimi tožilstvi delež 

zavrženj ovadb na SDT RS (45 %) odstopa navzdol. Tožilci na SDT RS rešujejo kompleksne 

in zahtevne kazenske ovadbe, uspešno reševanje takšnih ovadb pa je mogoče le ob aktivnem 

sodelovanju policije in državnih tožilcev, ki v večini primerov aktivno usmerjajo policijo že v 

fazi pred podajo kazenske ovadbe, posledično pa odstotkovno zavržejo manj kazenskih ovadb 

kot državni tožilci na drugih državnih tožilstvih.  

 

Zbrani podatki kažejo še, da je bila glede na preostale rešene kazenske ovadbe zoper 3.103 ali 

12 % polnoletnih oseb zahtevana preiskava, zoper 6.164 ali 23 % polnoletnih oseb je bil vložen 

neposredni obtožni akt, zoper 290 ali 1 % oseb pa so bile ovadbe rešene drugače (na primer 

odstop drugi državi). Deleži zahtev za preiskavo in vloženih neposrednih obtožnih aktov so 

primerljivi z deleži iz leta 2017 in po posameznih tožilstvih (z izjemo SDT RS in Posebnega 

oddelka) pomembneje ne odstopajo od državnega povprečja. 

 

Glede vloženih zahtev za preiskavo od povprečja drugih državnih tožilstev s 47 % zahtevanih 

preiskav močno odstopa SDT RS. Razlog je ta, da SDT RS obravnava le najzahtevnejša kazniva 

dejanja, za katera je praviloma predvidena okrožna pristojnost. Za vložitev neposredne 

obtožnice za kaznivo dejanje, za katero je zagrožena kazen zapora osem let ali več, je treba 

pridobiti soglasje preiskovalnega sodnika. Poleg tega neposredno vloženim obtožnicam v 
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praksi zagovorniki obdolženih pogosto ugovarjajo in zahtevajo vrnitev zadeve v fazo preiskave, 

njihovim ugovorom pa zaradi zahtevnosti zadev nemalokrat sledi tudi sodišče. V večini 

primerov državni tožilci SDT RS zato vložijo obtožnice po končani preiskavi. 

 

Na Posebnem oddelku je delež neposredno vloženih obtožnih aktov za 16 % manjši od 

skupnega povprečja, podobno je za 9 % manjši delež vloženih zahtev za preiskavo, razlog za 

to pa je predvsem velik delež (89 %) zavrženih ovadb. 

 

Tabela 10(m): Odločitve o ovadbah proti mladoletnikom  

Državno 

tožilstvo 

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 140 91 65 49 35 0 0 

ODT KK 52 26 50 26 50 0 0 

ODT KP 83 56 67 27 33 0 0 

ODT KR 104 68 65 36 35 0 0 

ODT LJ 500 303 61 188 38 7 1 

ODT MB 118 70 59 44 37 4 3 

ODT MS 49 37 76 12 24 0 0 

ODT NG 35 32 91 3 9 0 0 

ODT NM 122 51 42 71 58 0 0 

ODT PT 41 24 59 17 41 0 0 

ODT SG 39 21 54 18 46 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.283 779 61 491 38 11 1 

Poprečje ODT 117 71 63 45 37 1 0 

Poprečje ODT 

STD OPP 
99 60 53 38 31 1 0 

 

Skupno povprečje zavrženih ovadb proti mladoletnim osebam je 61 %. Odločitve o zavrženju 

je treba pripisati uporabi razlogov nesorazmernosti med majhnim pomenom kaznivega dejanja 

in posledicami, ki bi jih povzročil kazenski pregon, torej v primerih bagatelne kriminalitete. 

Državni tožilci se v zadevah ovadb, vloženih proti mladoletnim osebam, kadar so izpolnjeni 

pogoji iz 466. člena ZKP, pogosto odločajo tudi za neuvedbo postopka proti mladoletni osebi 

zaradi smotrnosti. Še posebej je treba poudariti, da se odločitve o ovadbah proti mladoletnim 

osebam na državni ravni zelo razlikujejo, saj so odvisne od vseh okoliščin, ki so povezane z 

osebnimi lastnostmi mladoletne osebe in njenim odraščanjem, in od razmer, v katerih živi. 

Odstopanja so zato odsev mladoletniške kriminalitete in ustreznosti ukrepov pristojnih služb 

ob pojavu take kriminalitete, kar se med tožilstvi razlikuje. 

 

Pri mladoletnih osebah je delež zahtevanih pripravljalnih postopkov primerljiv s preteklim 

poročevalskim letom, in sicer so bili pripravljalni postopki zahtevani zoper 491 mladoletnih 

oseb (38 %), kar je za 3 % manj kot leta 2017. 
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Tabela 10(po): Odločitve o ovadbah zoper pravne osebe 

Državno 

tožilstvo 

Vse 

rešene 

ovadbe 

Zavržene 

ovadbe 

O
d

sto
te

k
 

z
a
v

rž
e
n

ih
 

Zahteve za 

preiskavo 

O
d

sto
te

k
 za

h
tev

 

z
a

 p
r
eisk

a
v
o
 

Neposredne 

obtožbe in 

obtožni 

predlogi 

O
d
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k
 

o
b
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že

n
ih

 

Umik 

obtožnega akta 
Rešeno 

na drug 

način 

O
d
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k
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šen
ih

 

n
a

 d
r
u
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O
b
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n
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a
 

O
b

to
ž
n

i 

p
r
e
d
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g
 

ODT CE 187 162 87 13 7 12 6 8 1 0 0 

ODT KK 59 39 66 1 2 19 32 1 2 0 0 

ODT KP 83 73 88 5 6 3 4 1 1 0 0 

ODT KR 57 48 84 7 12 2 4 1 1 0 0 

ODT LJ 441 369 84 24 5 21 5 5 6 23 5 

ODT MB 151 133 88 8 5 10 7 3 4 0 0 

ODT MS 59 33 56 9 15 12 20 5 8 1 2 

ODT NG 54 45 83 1 2 8 15 2 1 0 0 

ODT NM 53 35 66 14 26 4 8 4 1 0 0 

ODT PT 34 29 85 0 0 4 12 2 5 0 0 

ODT SG 28 26 93 2 7 0 0 1 0 0 0 

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

SDT 45 26 58 18 40 1 2 2 0 0 0 

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

Skupaj 1.251 1.018 81 102 8 96 8 35 30 24 2 

Poprečje ODT 110 90 80 8 8 9 10 3 3 2 1 

Poprečje ODT 

STD OPP 
96 78 72 8 10 7 9 3 2 2 1 

 

V letu poročanja so državni tožilci zavrgli ovadbe zoper 1.018 pravnih oseb, kar je 81-odstotni 

delež. Delež zavrženih ovadb je pri pravnih osebah največji, kar je največkrat posledica 

prenehanja pravnih oseb med postopkom, izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra oziroma iz 

razloga nesorazmernosti med majhnim pomenom kaznivega dejanja in posledicami, ki bi jih 

povzročil kazenski pregon. V navedenih primerih zato državni tožilci uporabljajo oportunitetno 

načelo v skladu z Zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (28. člen). 

 

Državna tožilstva so vložila zahtevo za preiskavo zoper 102 pravni osebi oziroma 8 % (1 % več 

kot leta 2017), zoper 96 pravnih oseb ali 8 % (1 % manj kot leta 2017) pa so vložila neposredni 

obtožni akt, poleg tega so na drug način zadevo rešila zoper 24 pravnih oseb (2 %). Podobno 

kot pri fizičnih osebah je število vloženih zahtev za preiskavo oziroma neposrednih obtožnih 

aktov zoper pravne osebe na primerljivi ravni z letom 2017. 

 

3.1.7 ZAVRŽENJE OVADB (RAZLOGI ZA ZAVRAČANJE PREGONA) 

 

Državni tožilec na podlagi 161. člena ZKP zavrže kazensko ovadbo, če iz nje izhaja, da 

naznanjeno dejanje ni kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, če je 

pregon zastaran ali je dejanje obseženo z amnestijo oziroma pomilostitvijo, ali če so podane 

druge okoliščine, ki izključujejo pregon, če ni podanega utemeljenega suma, da je osumljenec 

storil naznanjeno kaznivo dejanje, ali če je podana nesorazmernost med majhnim pomenom 

kaznivega dejanja in posledicami, ki bi jih povzročil kazenski pregon. Tudi v letu poročanja so 

državna tožilstva analizirala razloge za zavrženje kazenskih ovadb zoper posameznega storilca. 
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O politiki pregona državnega tožilstva se sklepa tudi na podlagi deležev posameznih razlogov 

za zavrženje ovadbe, v tem sklopu se predvsem poudarja razlog nesorazmernosti med majhnim 

pomenom kaznivega dejanja in posledicami, ki bi jih povzročil kazenski pregon. Pri obravnavi 

statističnih podatkov je treba opozoriti, da se med ovadbe, zavržene iz drugih razlogov, uvrščajo 

predvsem ovadbe, ki so zavržene zaradi nezadostne dokazne podlage za utemeljen sum, da je 

storilec storil naznanjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali gre za dejanje, 

ki ni kaznivo dejanje, ali zaradi drugih okoliščin, ki izključujejo kazenski pregon. 

V tabelah 11 (p), 11 (m), 11 (po) navedeni statistični podatki se ustrezno dopolnjujejo s podatki 

o številu zavrženih ovadb na podlagi opravljenega postopka alternativnega pregona, ki so

navedeni v točki 3.4 tega poročila. 

Tabela 11(p): Zavrženje ovadb zoper polnoletne storilce 

Državno 

tožilstvo 

Zavržene 

ovadbe 

skupaj 

Zavrženja po 

poravnavanju 

ali odloženem 

pregonu 

O
d

sto
te
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 o

d
 

z
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v
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e
n

ih
 

Zavrženja 

zaradi 

majhnega 

pomena in 
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O
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n
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Zavrženja 
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d
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v
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n
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z
a
v

rž
e
n

ih
 

ODT CE 2.181 238 11 255 12 408 19 16 1 1.264 58 

ODT KK 552 72 13 51 9 53 10 0 0 376 68 

ODT KP 1.091 94 9 129 12 124 11 1 0 743 68 

ODT KR 1.096 186 17 204 19 123 11 2 0 581 53 

ODT LJ 5.782 492 9 1.388 24 650 11 18 0 3.234 56 

ODT MB 2.284 184 8 282 12 630 28 6 0 1.182 52 

ODT MS 831 122 15 106 13 179 22 3 0 421 51 

ODT NG 699 59 8 109 16 184 26 2 0 345 49 

ODT NM 813 53 7 121 15 30 4 2 0 607 75 

ODT PT 627 49 8 76 12 104 17 2 0 396 63 

ODT SG 366 38 10 68 19 43 12 8 2 209 57 

OPP 368 6 2 6 2 0 0 1 0 355 96 

SDT 182 0 0 2 1 7 4 1 1 172 95 

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

Skupaj 16.872 1.593 9 2.797 17 2.535 15 62 0 9.885 59 

Poprečje 

ODT 
1.484 144 10 254 15 230 16 5 0 851 59 

Poprečje 
ODT STD 

OPP 

1.298 123 9 215 13 195 13 5 0 760 65 
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Tabela 11(m): Zavrženje ovadb proti mladoletnikom  

Državno 

tožilstvo 
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ODT CE 91 23 25 21 23 0 0 23 25 0 0 24 26 

ODT KK 26 2 8 12 46 1 4 3 12 0 0 8 31 

ODT KP 56 15 27 14 25 2 4 4 7 0 0 21 38 

ODT KR 68 9 13 13 19 2 3 1 1 0 0 43 63 

ODT LJ 303 13 4 152 50 1 0 35 12 0 0 102 34 

ODT MB 70 17 24 16 23 0 0 22 31 0 0 15 21 

ODT MS 37 15 41 8 22 3 8 6 16 0 0 5 14 

ODT NG 32 1 3 11 34 3 9 4 12 0 0 13 41 

ODT NM 51 1 2 28 55 0 0 5 10 0 0 17 33 

ODT PT 24 3 12 6 25 1 4 3 12 0 0 11 46 

ODT SG 21 7 33 8 38 0 0 1 5 0 0 5 24 

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

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

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

Skupaj 779 106 14 289 37 13 2 107 14 0 0 264 34 

Poprečje ODT 71 10 17 26 33 1 3 10 13 0 0 24 34 

Poprečje ODT 

STD OPP 
60 8 15 22 28 1 2 8 11 0 0 20 29 

 

Tabela 11(po): Zavrženje ovadb zoper pravne osebe 

Državno 

tožilstvo 

Zavržene 

ovadbe 

skupaj 

Zavrženja po 

poravnavanju 

ali odloženem 

pregonu 

O
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ODT CE 162 4 2 26 16 3 2 0 0 129 80 

ODT KK 39 1 3 12 31 1 3 0 0 25 64 

ODT KP 73 4 5 5 7 2 3 0 0 62 85 

ODT KR 48 0 0 10 21 0 0 1 2 37 77 

ODT LJ 369 11 3 44 12 1 0 1 0 312 85 

ODT MB 133 2 2 20 15 7 5 1 1 103 77 

ODT MS 33 4 12 1 3 3 9 0 0 25 76 

ODT NG 45 4 9 5 11 0 0 0 0 36 80 

ODT NM 35 2 6 2 6 0 0 1 3 30 86 

ODT PT 29 0 0 5 17 0 0 1 3 23 79 

ODT SG 26 0 0 3 12 0 0 0 0 23 88 

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

SDT 26 0 0 1 4 0 0 0 0 25 96 

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

Skupaj 1.018 32 3 134 13 17 2 5 0 830 82 

Poprečje ODT 90 3 4 12 14 2 2 0 1 73 80 

Poprečje ODT 

STD OPP 
78 2 3 10 12 1 2 0 1 64 75 

 

Zbrani statistični podatki kažejo, da je bilo po poravnavanju ali odloženem pregonu zavrženih 

ovadb zoper 1.593 oziroma 9 % polnoletnih storilcev, kar je enak delež kot leta 2017. Iz 

navedenega razloga je bilo v letu poročanja zavrženih ovadb zoper 106 ali 14 % mladoletnih 
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oseb in zoper 32 ali 3 % pravnih oseb. Glede mladoletnikov se je delež zavrženih ovadb v 

primerjavi z letom 2017 zmanjšal za 7 %, ta delež zoper pravne osebe pa ostaja na enaki ravni. 

 

Državna tožilstva so zoper 2.797 oziroma 17 % polnoletnih storilcev zavrgla ovadbe zaradi 

majhnega pomena dejanja in uporabe načela sorazmernosti, kar je enak delež kot leta 2017. Iz 

tega razloga je bilo zavrženih ovadb zoper 289 ali 37 % mladoletnih oseb in zoper 134 ali 13 % 

pravnih oseb. V primerjavi z letom 2017 je pri tem mogoče opaziti trend zmanjševanja, saj se 

je delež zavrženih ovadb zaradi majhnega pomena dejanja in uporabe načela sorazmernosti 

proti mladoletnim osebam zmanjšal za 2 %, ta delež zoper pravne osebe pa se je zmanjšal za 

4 %. Te deleže je mogoče oceniti kot primerne glede na strukturo in stopnjo nevarnosti 

obravnavane kriminalitete, v kateri osrednje mesto pripada premoženjski kriminaliteti, v 

njenem okviru pa prevladujejo bagatelna kazniva dejanja. 

 

Zaradi oškodovančevega umika predloga za kazniva dejanja, ki se preganjajo na predlog, so 

državna tožilstva v letu poročanja zavrgla ovadbe zoper 2.535 ali 15 % polnoletnih oseb (leta 

2017: 13 %) in zoper 17 ali 2 % pravnih oseb. Iz enakega razloga so bile zavržene ovadbe zoper 

107 ali 14 % mladoletnih oseb, kar je v primerjavi z letom prej za 2 % več. Poudariti je treba, 

da v primeru oškodovančevega umika predloga vse predhodno delo policije, tožilstva in drugih 

organov postane nepotrebno.  

 

Razlog, pri katerem se pojavlja najmanjši delež zavrženja ovadb, je zastaranje, saj znaša delež 

pri polnoletnih in pravnih osebah manj kot 1 %, v zvezi z mladoletniki pa leta 2018 zavrženih 

ovadb zaradi zastaranja ni bilo. Gre za zelo primerljiva razmerja kot v preteklih letih, pri čemer 

je treba upoštevati, da razlogi za zastaranje, tudi če so podlaga za tožilčevo odločitev, ob 

upoštevanju določene dolžine rokov za odločanje državnega tožilca v Merilih, praviloma ne 

nastanejo v tožilskem postopku. Zavrženja iz tega razloga se navadno sprejmejo ob prejemu 

kazenske ovadbe, ko se ugotovi, da je naznanjeno kaznivo dejanje zastaralo že pred vložitvijo 

kazenske ovadbe. 

 

Državni tožilci so v največjem deležu zavrgli ovadbe iz drugih razlogov, med katere se uvrščajo 

primeri, v katerih zaradi pomanjkanja procesnih in materialnih predpostavk postopka ni bilo 

mogoče nadaljevati (dejanje ni kaznivo dejanje, ni podan utemeljen sum, da je osumljenec storil 

kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, druge procesne ovire). Državna tožilstva 

poročajo, da je največ zavrženj iz drugih razlogov v povezavi s pomanjkanjem dokazov ali ker 

ni podanega utemeljenega suma, da je osumljenec storil kaznivo dejanje. Državni tožilec pri 

svojem odločanju vedno stremi k temu, da se dejansko stanje kar najbolje razišče in ugotovi, 

da lahko odloči o ovadbi. Seveda pa kakovost ovadb lahko vpliva na odločitev državnega 

tožilca, saj je pomanjkanje dokazov ali neobstoj zakonskih znakov očitanega kaznivega dejanja 

razlog za zavrženje, to pa je lahko posledica neuspešnega dopolnjevanja ovadb. 

 

Državna tožilstva poročajo, da so ovadbe iz drugih razlogov pogosto zavrgli, kadar je policija 

na podlagi desetega odstavka 148. člena ZKP državnemu tožilcu poslala poročilo, saj na podlagi 
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zbranih obvestil ni bilo podlage za kazensko ovadbo. V takšnih primerih je treba vseeno odločiti 

o kazenski ovadbi oškodovanca. Neutemeljene ovadbe in naznanila, ki se zavračajo iz drugih 

razlogov, so posledica tudi neuspešno končanih (pravdnih) odškodninskih sporov, v katerih 

poskušajo posamezniki doseči poplačilo svojih terjatev ali škode v kazenskih postopkih, vendar 

za uvedbo pregona niso izpolnjeni zakonski pogoji. 

 

Iz navedenih razlogov so državni tožilci leta 2018 zavrgli ovadbe zoper 9.885 oziroma 59 % 

polnoletnih storilcev, kar je za 1 % manj kot leta 2017. Tako zavržene ovadbe so bile zoper 264 

ali 34 % mladoletnih oseb in zoper 830 ali 82 % pravnih oseb. Pri pravnih osebah so deleži tudi 

leta 2018 ostali na primerljivi ravni kot v preteklem letu, pri čemer je delež zavrženih ovadb na 

višji ravni kot pri fizičnih osebah prav zaradi posebnosti v zvezi s prenehanjem pravnih oseb 

med postopkom. 

 

V nadaljevanju sta navedeni tudi števili obvestil pristojnemu prekrškovnemu organu in 

obdolžilnih predlogov, kadar hitri prekrškovni postopek ni dovoljen. 

 

Tabela 12: Obvestila pristojnemu prekrškovnemu organu in obdolžilni predlogi v primerih, ko hitri 

prekrškovni postopek ni dovoljen 

Državno tožilstvo 

Število obvestil, ko gre za 

prekršek, o katerem se odloča v 

hitrem prekrškovnem postopku 

11.a člen ZP-1  

Število obdolžilnih predlogov 

103. členu ZP-1 

ODT CE 8 0 

ODT KK 0 0 

ODT KP 0 0 

ODT KR 2 0 

ODT LJ 9 2 

ODT MB 1 1 

ODT MS 1 9 

ODT NG 14 2 

ODT NM 7 5 

ODT PT 0 3 

ODT SG 0 0 

OPP 0 0 

SDT 0 0 

VDT 0 0 

Skupaj 42 22 

Poprečje ODT 4 2 

Poprečje ODT STD OPP 3 2 

 

V letu poročanja so državna tožilstva na prekrškovne organe oziroma sodišča vložila 42 

obvestil, ko je šlo za prekršek, o katerem se odloča v hitrem postopku po 11.a členu Zakona o 

prekrških (ZP-1). Primerjava z letom 2017 (16 vloženih obvestil) pokaže, da so državna 

tožilstva v poročevalskem letu vložila skoraj trikrat več obvestil na prekrškovne organe oziroma 

sodišča. Državna tožilstva so leta 2018 vložila 22 obdolžilnih predlogov po 103. členu ZP-1, 

glede na podatke iz preteklega leta pa se je njihovo število zmanjšalo za 5. 
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3.2 KAZENSKI PREGON 

 

3.2.1 UVODNA POJASNILA 

 

Glavna pravica in dolžnost državnega tožilca je preganjanje storilcev kaznivih dejanj. Za 

kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, se kazenski postopek začne 

na zahtevo državnega tožilca. Državni tožilec je dolžan, razen če zakon določa drugače, začeti 

kazenski pregon, če je podan utemeljen sum, da je storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec 

preganja po uradni dolžnosti. Kadar državni tožilec oceni, da je podan utemeljen sum, da je bilo 

storjeno kaznivo dejanje, lahko zahteva uvedbo sodne preiskave ali kazenski pregon začne z 

neposredno vložitvijo obtožnega akta: pred okrožnim sodiščem obtožnice, pred okrajnim 

sodiščem pa obtožnega predloga. Za kazniva dejanja, ki se obravnavajo v skrajšanem postopku, 

lahko državni tožilec pred vložitvijo obtožnega predloga sodniku predlaga izvedbo posameznih 

preiskovalnih dejanj. Kazenski postopek proti mladoletnikom se uvede za vsa kazniva dejanja, 

tudi tista, ki se ne preganjajo po uradni dolžnosti, na zahtevo državnega tožilca. 

 

Ob upoštevanju navedenega so v nadaljevanju povzeti in pojasnjeni statistični podatki o 

kazenskih postopkih, ki so po prvotni odločitvi državnega tožilca prešli v fazo kazenskega 

pregona pred sodiščem. 

 

3.2.2 ODLOČITVE PO PREISKAVI (DELEŽ OPUSTITVE PREGONA) 

 

Preiskava se začne zoper določeno osebo, če je podan utemeljen sum, da je storila kaznivo 

dejanje. Preiskava je kot faza kazenskega postopka namenjena zbiranju dokazov in podatkov, 

ki so potrebni za odločitev, ali naj se vloži obtožnica ali ustavi postopek, dokazov, za katere 

obstaja nevarnost, da jih na glavni obravnavi ne bo mogoče ponoviti ali da bi bila njihova 

izvedba povezana s težavami, in drugih dokazov, ki utegnejo biti koristni za postopek in je 

glede na okoliščine primera smotrno, da se izvedejo. Državni tožilec se za zahtevo za preiskavo 

odloči v zahtevnejših kazenskih zadevah, namesto zahteve za preiskavo pa lahko vloži tudi 

neposredno obtožnico, pri čemer sme za kazniva dejanja, za katera je predpisana kazen zapora 

nad osem let, vložiti neposredno obtožnico samo s soglasjem preiskovalnega sodnika po 

predhodnem zaslišanju osumljenca, ali kadar je z obdolžencem sklenil sporazum o priznanju 

krivde. Po končani preiskavi državni tožilec sprejme odločitev o nadaljevanju kazenskega 

pregona zoper določeno osebo. 
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Tabela 13(p): Odločitve po opravljeni sodni preiskavi zoper polnoletne storilce 

Državno 

tožilstvo 

Prejete 

zadeve po 

preiskavi 

Odstop od 

pregona 

Odstotek 

odstopa od 

pregona 

Vložen 

obtožba 

Odstotek 

obtoženih 

Rešeno na 

drug način 

Odstotek 

rešenih na 

drug način 

ODT CE 375 121 32 253 67 1 0 

ODT KK 108 27 25 81 75 0 0 

ODT KP 236 35 15 201 85 0 0 

ODT KR 264 66 25 198 75 0 0 

ODT LJ 959 250 26 704 73 5 1 

ODT MB 396 113 29 283 71 0 0 

ODT MS 234 49 21 180 77 5 2 

ODT NG 122 19 16 100 82 3 2 

ODT NM 266 70 26 196 74 0 0 

ODT PT 88 24 27 64 73 0 0 

ODT SG 93 28 30 65 70 0 0 

OPP 15 0 0 15 100 0 0 

SDT 207 20 10 186 90 1 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 3.363 822 24 2.526 75 15 0 

Poprečje ODT 286 73 25 211 75 1 0 

Poprečje ODT 

STD OPP 
259 63 22 194 78 1 0 

 

Leta 2018 so državna tožilstva prejela zadeve po končani preiskavi zoper 3.363 polnoletnih 

obdolžencev. Število zadev po preiskavi se je zmanjšalo, vendar glede na leto 2017 za manj kot 

5 %. Obratno je prejetih zadev po končani preiskavi iz pristojnosti SDT RS več (naraščanje s 

173 leta 2016 na 207 leta 2018). SDT RS pri tem dosega tudi večji delež obtoženih oseb (90 %), 

kot je skupni delež obtoženih oseb (75 %), ki je enak povprečju okrožnih državnih tožilstev. 

Podatki po preiskavi zato kljub skupno manjšemu številu prejetih zadev kažejo, da je aktivnost 

državnih tožilstev v najtežjih primerih gospodarske, korupcijske in organizirane kriminalitete 

pravzaprav večja. Manjše skupno število prejetih zadev po preiskavi se je v poročevalskem letu 

glede na prejšnji dve leti pokazalo v manjšem številu polnoletnih oseb, zoper katere se je 

odstopilo od pregona (822 oseb) in zoper katere so bile vložene obtožbe (2.526 oseb). 

 

Opazno je bil v zadnjih treh letih stabilen delež vseh zadev, v katerih so se državna tožilstva 

odločila za odstop od pregona (to je 24 % v letih 2017 in 2018 in 23 % leta 2016) oziroma za 

obtožbo (75 % leta 2018 in 76 % v letih 2017 in 2016). Ta struktura kaže, da državna tožilstva 

zelo uspešno zagotavljajo enotnost kazenskega pregona. Leta 2018 je bil delež zadev, rešenih 

na drug način, enako kot v prejšnjih dveh letih manjši od 1 %. 
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Tabela 13(m): Odločitve po opravljenem pripravljalnem postopku proti mladoletnikom 

Državno 

tožilstvo 

Prejete  

zadeve po 

pripravljalnem 

postopku 

Predlog za 

ustavitev 

Odstotek 

ustavitev 

postopka 

Vloženi 

predlogi za 

izrek ukrepa 

in 

kaznovanje 

Odstotek 

predlogov 

Rešeno na 

drug način 

Odstotek 

rešenih na 

drug način 

ODT CE 36 18 50 18 50 0 0 

ODT KK 11 6 55 5 45 0 0 

ODT KP 14 4 29 10 71 0 0 

ODT KR 21 11 52 10 48 0 0 

ODT LJ 161 75 47 86 53 0 0 

ODT MB 43 16 37 27 63 0 0 

ODT MS 15 4 27 11 73 0 0 

ODT NG 4 0 0 4 100 0 0 

ODT NM 67 16 24 51 76 0 0 

ODT PT 10 2 20 8 80 0 0 

ODT SG 14 4 29 10 71 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 396 156 39 240 61 0 0 

Poprečje ODT 36 14 34 22 66 0 0 

Poprečje ODT 
STD OPP 

30 12 28 18 56 0 0 

Tudi število prejetih zadev po pripravljalnem postopku je v poročevalskem letu (396 zadev) 

nekoliko upadlo glede na prejšnje leto (za 14 %). To je mogoče razložiti s povečanjem števila 

nerešenih kazenskih ovadb leta 2018 (za 14 % glede na leto 2017), državni tožilci pa imajo v 

postopkih proti mladoletnikom tudi širše možnosti za oportuniteto pregona (delež zavrženj 

kazenskih ovadb leta 2018 je na primer za 3 % večji kot leta 2017). 

Predlog za ustavitev postopka je bil vložen proti 156 mladoletnikom, torej v 39 % primerov (v 

primerjavi z 31 % leta 2017 in 36 % leta 2016), v 240 oziroma 61 % primerov pa je bil vložen 

predlog za izrek vzgojnega ukrepa ali predlog za kaznovanje. Čeprav je bil v poročevalskem 

letu vložen večji delež predlogov za izrek vzgojnega ukrepa oziroma predlogov za kaznovanje, 

je bilo skupno število predlogov zaradi manjšega števila prejetih zadev po pripravljalnem 

postopku malo manjše (240) kot v letu 2017 (317). Podatek o večjem deležu predlogov za izrek 

vzgojnega ukrepa ali za kaznovanje zato še ne pomeni, da se je zaostrila kaznovalna politika 

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

Državno 

tožilstvo 

Prejete 

zadeve po 

preiskavi 

Odstop od 

pregona 

Odstotek 

odstopa od 

pregona 

Vložen 

obtožba 

Odstotek 

obtoženih 

Rešeno na 

drug način 

Odstotek 

rešenih na 

drug način 

ODT CE 8 4 50 4 50 0 0 

ODT KK 1 1 100 0 0 0 0 

ODT KP 6 0 0 6 100 0 0 

ODT KR 4 4 100 0 0 0 0 

ODT LJ 22 16 73 6 27 0 0 

ODT MB 13 6 46 6 46 1 8 

ODT MS 8 6 75 2 25 0 0 

ODT NG 1 1 100 0 0 0 0 

ODT NM 7 2 29 5 71 0 0 

ODT PT 2 2 100 0 0 0 0 

ODT SG 2 1 50 1 50 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 15 5 33 10 67 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 89 48 54 40 45 1 1 

Poprečje ODT 7 4 66 3 34 0 1 

Poprečje ODT 

STD OPP 
7 4 58 3 34 0 1 

 

Glede števila prejetih zadev po preiskavi zoper pravne osebe (89 zadev) velja enako kot pri 

polnoletnih fizičnih osebah, da je v primerjavi s prejšnjim letom nekoliko upadlo (za 36 %), 

razen pri SDT RS, kjer se je povečalo (za 50 %). Od vseh zadev po preiskavi so bile leta 2018 

obtožbe vložene zoper 40 pravnih oseb (45 %), zoper 48 pravnih oseb se je odstopilo od pregona 

(54 %), zoper eno pravno osebo (1 %) pa je bilo odločeno na drug način. Delež obtoženih 

pravnih oseb je glede na prejšnji leti nekoliko manjši, vendar v povprečju za manj kot 10 %.  

  

Vzrok za manjše število prejetih zadev po preiskavi oziroma po pripravljalnem postopku glede 

na prejšnji dve leti je treba pripisati kadrovskim razmeram na državnih tožilstvih v preteklih 

letih. Ta trend je namreč pri SDT RS, ki od leta 2015 naprej deluje v polni kadrovski zasedbi, 

ravno obraten. Državna tožilstva so bila v poročevalskem letu zelo uspešna pri zagotavljanju 

enotnosti kazenskega pregona, kar je eno od glavnih izhodišč politike pregona. Delež pregona 

fizičnih oseb po preiskavi je namreč zadnja tri leta vseskozi enak, delež pregona mladoletnikov 

in pravnih oseb pa se je v povprečju gibal v območju razlike 10 %. Stabilen delež kazenskega 

pregona pomembno vpliva na pravno varnost, kadar ne gre za skokovit porast kriminalitete. 

 

3.2.3 OBTOŽNI AKTI (DELEŽ OBTOŽEVANJA) 

 

Po končani preiskavi oziroma v primeru izpolnitve zakonskih pogojev za vložitev neposredne 

obtožnice državni tožilec vloži obtožnico na okrožno sodišče, v skrajšanem postopku pa obtožni 

predlog na okrajno sodišče. Pri mladoletnikih državni tožilec na sodišče ne vlaga katerega od 

obtožnih aktov, temveč predlog za izrek vzgojnega ukrepa ali predlog za kaznovanje. 

 

Delež obtožnih aktov v razmerju do vseh (tudi na drug način) rešenih zadev, pri katerih je bila 

sprejeta končna državnotožilska odločitev (delež obtoževanja), je podlaga za oceno kakovosti 
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odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, oceno kakovosti kazenskih ovadb in oceno politike 

kazenskega pregona. 

 

Tabela 14(p): Delež obtoževanja zoper polnoletne storilce 

Državno 

tožilstvo 

Vloženi 

obtožni 

predlogi 

Vložene 

neposredne 

obtožnice 

Vložene 

obtožnice po 

preiskavi 

Skupaj 

obtoženih 

Skupno število 

končnih 

odločitev 

Odstotek obtoženih 

glede na skupno število 

končnih odločitev 

ODT CE 638 48 253 939 3.255 29 

ODT KK 397 19 81 497 1.078 46 

ODT KP 593 214 201 1.008 2.165 47 

ODT KR 414 24 198 636 1.803 35 

ODT LJ 1.570 187 704 2.461 8.530 29 

ODT MB 677 52 283 1.012 3.499 29 

ODT MS 347 24 180 551 1.450 38 

ODT NG 149 21 100 270 1.013 27 

ODT NM 366 33 196 595 1.482 40 

ODT PT 207 51 64 322 980 33 

ODT SG 89 5 65 159 553 29 

OPP 24 2 15 41 409 10 

SDT 1 12 186 199 410 49 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 5.472 692 2.526 8.690 26.627 33 

Poprečje ODT 495 62 211 768 2.346 35 

Poprečje ODT 

STD OPP 
421 53 194 668 2.048 34 

 

Leta 2018 je bilo obtoženih 8.690 polnoletnih obdolžencev ali 33 % glede na število vseh 

polnoletnih storilcev, ki so jih državna tožilstva obravnavala in glede njih sprejela končno 

odločitev. Delež obtoževanja pomembno ne odstopa od prejšnjih dveh let, ko je znašal 35 %. 

  

Največji delež obtoženih polnoletnih storilcev glede na skupno število končnih odločitev imata 

glede na vsa okrožna državna tožilstva ODT v Kopru (47 %) in ODT v Krškem (46 %), ki tako 

za 14 % oziroma 13 % odstopata od skupnega deleža. ODT v Krškem je že leta 2017 doseglo 

najvišji delež obtoževanja zaradi strukture kaznivih dejanj na tem tožilstvu, ki nujno pripelje 

do večjega deleža obtoževanja zaradi več kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, 

predvsem v zvezi z uporabo ponarejenih listin na najbolj frekventnem delu državne meje in 

drugih kaznivih dejanj, povezanih z državno mejo. Enak razlog velja tudi za leto 2018, saj je o 

povečanem številu prejetih ovadb zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali 

ozemlja države po 308. členu KZ-1 poročalo tudi ODT v Kopru, ki ima drugi največji delež 

obtoževanja med okrožnimi državnimi tožilstvi. Največji delež obtoženih polnoletnih storilcev 

je doseglo SDT RS (49 %), pri katerem je v primerjavi s prejšnjima dvema letoma opazen porast 

skupnega števila obtožb (s 145 na 199) in deleža obtoženih polnoletnih storilcev (s 33 % na 

49 %). Zlasti porast obtožb je mogoče razložiti s tem, da SDT RS od leta 2015 deluje v polni 

kadrovski zasedbi. 

 

Najmanjši delež obtoženih polnoletnih storilcev glede na skupno število končnih odločitev ima 

Posebni oddelek (10 %). Razlog za to je struktura kaznivih dejanj. Najpogostejše kaznivo 

dejanje, ki ga obravnava ta oddelek, je namreč zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic po 



SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2018 

45 

257. členu KZ-1. To kaznivo dejanje je težko dokazljivo predvsem zato, ker je bilo treba pred

spremembo KZ-1E dokazati tudi obarvani naklep storilca. Poleg tega so kazenske ovadbe zoper 

uradne osebe s posebnimi pooblastili zaradi kaznivega dejanja po 257. členu KZ-1 pogosto 

vložene zaradi nestrinjanja z odločitvijo uradnih oseb. Takšne ovadbe so dokazno nepodprte, 

zato so po izvedenih obsežnih predkazenskih postopkih pogosto zavržene. Eden od razlogov za 

manjši delež obtoženih je tudi ta, da je po noveli KZ-1E, ki je začela veljati julija 2017, kaznivo 

dejanje zlorabe uradnega položaja ali pravic po prvem odstavku 257. člena KZ-1 kaznivo samo, 

če nastane prepovedana posledica. 

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

Državno tožilstvo 
Vloženi predlogi za izrek 

ukrepa in kaznovanje 

Skupno število končnih 

odločitev 

Odstotek obtoženih glede na 

skupno število končnih odločitev 

ODT CE 18 127 14 

ODT KK 5 37 14 

ODT KP 10 70 14 

ODT KR 10 89 11 

ODT LJ 86 465 18 

ODT MB 27 113 24 

ODT MS 11 52 21 

ODT NG 4 36 11 

ODT NM 51 118 43 

ODT PT 8 34 24 

ODT SG 10 35 29 

OPP 0 0 0 

SDT 0 0 0 

VDT 0 0 0 

Skupaj 240 1.176 20 

Poprečje ODT 22 107 20 

Poprečje ODT STD OPP 18 90 17 

Proti mladoletnim osebam je bilo leta 2018 vloženih 240 predlogov za izrek vzgojnega ukrepa 

ali predlogov za kaznovanje, kar je 20 % vseh končnih odločitev tožilstva v zadevah proti 

mladoletnikom. 
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Tabela 14(po): Delež obtoževanja zoper pravne osebe  

Državno 

tožilstvo 

Vloženi 

obtožni 

predlogi 

Vložene 

neposredne 

obtožnice 

Vložene 

obtožnice po 

preiskavi 

Skupaj 

obtoženih 

Skupno 

število 

končnih 

odločitev 

Odstotek obtoženih glede 

na skupno število končnih 

odločitev 

ODT CE 11 1 4 16 182 9 

ODT KK 19 0 0 19 59 32 

ODT KP 1 2 6 9 82 11 

ODT KR 2 0 0 2 54 4 

ODT LJ 20 1 6 27 435 6 

ODT MB 7 3 6 16 156 10 

ODT MS 11 1 2 14 54 26 

ODT NG 5 3 0 8 54 15 

ODT NM 3 1 5 9 46 20 

ODT PT 4 0 0 4 35 11 

ODT SG 0 0 1 1 28 4 

OPP 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 1 10 11 42 26 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 83 13 40 136 1.227 11 

Poprečje ODT 8 1 3 11 108 13 

Poprečje ODT 

STD OPP 
6 1 3 10 94 13 

 

Leta 2018 je bilo obtoženih 136 oziroma 11 % pravnih oseb, kar je manj kot leta 2017 (194 

oziroma 14 % obtoženih pravnih oseb). Delež obtoževanja pravnih oseb je v primerjavi z 

deležem obtoževanja fizičnih oseb manjši, ker gre pogosto, ko pride do faze obtoževanja, za 

pravne osebe, ki ne obstajajo več ali so izbrisane iz sodnega registra in nimajo pravnega 

naslednika, ki bi za njihovo kaznivo dejanje lahko odgovarjal, ali so v stečajnem postopku ali 

nimajo premoženja, tako da pregon zoper njih bodisi ni mogoč bodisi ni smotrn. 

  

Iz tabel 14 (p), 14 (m) in 14 (po) je razvidna struktura obtožnih aktov. Zoper polnoletne storilce 

je bilo vloženih 5.472 obtožnih predlogov (63 % vseh obtožb), 692 neposrednih obtožnic (8 %) 

in 2.526 obtožnic po preiskavi (29 %). Deleži so skoraj popolnoma enaki kot v prejšnjih dveh 

letih, saj odstopanja dosegajo le 1 %. Zoper pravne osebe je bilo vloženih 83 (61 %) obtožnih 

predlogov (v prejšnjih dveh letih 53 % oziroma 46 %), 13 (10 %) neposrednih obtožnic (v 

prejšnjih dveh letih 8 % oziroma 11 %) in 40 (29 %) obtožnic po preiskavi (v prejšnjih dveh 

letih 39 % in 43 %). ODT v Krškem, ki ima drugo največje število obtožb zoper pravne osebe 

med državnimi tožilstvi (19), v vseh primerih pa iz pristojnosti okrajnega sodišča, je poročalo, 

da so leta 2018 obravnavali večje število pravnih oseb v povezavi s kaznivimi dejanji na škodo 

delavcev in nudenjem pomoči zaposlenim pri pridobivanju nezakonitih dovoljenj za prebivanje 

za družine na območju Slovenije, kar deloma pojasnjuje spremembe v strukturi obtožnih aktov 

zoper pravne osebe. 

 

 

 

 

 



 SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2018 

 

47 

3.2.4 SODBE (USPEH OBTOŽEVANJA) 

 

Pri oceni uspeha obtoževanja državno tožilstvo upošteva izid kazenskih postopkov na prvi 

stopnji, ki so se v letu poročanja končali s sodbo. Uspeh obtoževanja izkazuje delež obsodilnih 

sodb glede na vse sodbe, ki so bile izdane v letu poročanja. 

 

Tabela 15(p): Uspeh obtoževanja zoper polnoletne storilce 

Državno 

tožilstvo 

Skupaj prejete 

sodne odločbe 
Obsodilne sodbe Oprostilne sodbe Zavrnilne sodbe 

Odstotek obsodilnih 

sodb glede na vse 

sodbe 

ODT CE 893 765 59 69 86 

ODT KK 481 425 16 40 88 

ODT KP 838 738 53 47 88 

ODT KR 507 447 17 43 88 

ODT LJ 1.936 1.654 109 173 85 

ODT MB 869 727 69 73 84 

ODT MS 638 568 26 44 89 

ODT NG 299 238 37 24 80 

ODT NM 584 509 34 41 87 

ODT PT 417 380 14 23 91 

ODT SG 185 163 12 10 88 

OPP 43 33 6 4 77 

SDT 109 66 35 8 61 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 7.799 6.713 487 599 86 

Poprečje ODT 695 601 41 53 87 

Poprečje ODT 

STD OPP 
600 516 37 46 84 

 

Sodišča so leta 2018 izrekla obsodilne sodbe zoper 6.713 polnoletnih obdolžencev (86 % glede 

na vse sodbe). Delež obsojenih polnoletnih oseb se je v letu poročanja v primerjavi s prejšnjim 

letom zmanjšal za 1 %. Delež obsodilnih sodb zoper polnoletne osebe je v zadnjih treh letih 

skoraj enak (samo leta 2017 je bil večji za 1 %). Pri polnoletnih fizičnih osebah je skoraj enak 

tudi delež obtoževanja oziroma odstopanja od pregona, kar dodatno kaže na uspešnost državnih 

tožilstev pri zagotavljanju enotnosti kazenskega pregona.  

 

Okrožna državna tožilstva so pri uspehu obtoževanja zelo primerljiva (med 84 in 91 %). Od 

skupnega povprečja najbolj odstopa SDT RS z 61-odstotnim uspehom obtoževanja. Glavni 

razlog za to je, da sta Ustavno sodišče RS in Vrhovno sodišče RS sprejela odločitve, s katerimi 

sta zaradi varstva ustavnih pravic obdolžencev na novo ali popolnoma drugače interpretirala 

vsebino posameznih institutov materialnega in procesnega kazenskega prava (glede uporabe 

prikritih preiskovalnih ukrepov, izločitve dokazov itd.), v sodnih postopkih pa je bilo s strani 

SDT RS zaznano zvišanje dokaznih standardov za doseg obsodilne sodbe na prvi stopnji, kadar 

gre za najzahtevnejša gospodarska in korupcijska kazniva dejanja. Od skupnega deleža odstopa 

tudi Posebni oddelek s 77-odstotnim uspehom obtoževanja. Razlog za to odstopanje je v teži 

dokazovanja, da je policist storil kaznivo dejanje, saj prič večkrat ni oziroma ne želijo pričati 

zoper policiste, pogosto ponovljena sojenja pa s potekom časa vplivajo na izjave prič in 

pridobivanje dokazov. Kljub temu je uspeh obtoževanja na Posebnem oddelku v porastu, leta 
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2013 je bil 53-odstoten, leta 2014 67-odstoten, leta 2015 66-odstoten, leta 2016 70-odstoten, 

leta 2017 71-odstoten, leta 2018 pa že 77-odstoten. Posebni oddelek tako kljub omenjenim 

dejavnikom od skupnega povprečja po uspehu obtoževanja v letu poročanja odstopa za manj 

kot 10 %.  

 

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

Državno 

tožilstvo 

Skupaj prejete 

sodne odločbe 

Sklep o izrečenem 

vzgojnem ukrepu 

Sodba o izrečeni 

sankciji 

Sklep o ustavitvi 

postopka 

Odstotek izrečenih 

sklepov in sodb 

glede na vse odločbe 

ODT CE 20 14 0 6 70 

ODT KK 5 2 0 3 40 

ODT KP 19 9 0 10 47 

ODT KR 22 13 0 9 59 

ODT LJ 107 57 2 48 55 

ODT MB 32 27 0 5 84 

ODT MS 10 8 0 2 80 

ODT NG 6 6 0 1 100 

ODT NM 48 37 0 11 77 

ODT PT 0 0 0 0 0 

ODT SG 14 9 0 5 64 

OPP 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 283 182 2 100 65 

Poprečje ODT 26 17 0 9 61 

Poprečje ODT 

STD OPP 
22 14 0 8 52 

 

V kazenskih postopkih proti mladoletnikom je bil v letu poročanja delež izrečenih sklepov in 

sodb 65 %, kar je za 5 % več kot leta 2017 in za 4 % več kot leta 2016. Skupno število prejetih 

sodnih odločb je bilo v letu poročanja 283 in s tem manjše kot v letih 2017 (384) in 2016 (454).  

 

Število prejetih sodnih odločb se je najbolj zmanjšalo na ODT v Ljubljani (za 62 glede na leto 

2017 in za 159 glede na leto 2016), pri čemer iz letnega poročila ODT v Ljubljani izhaja, da je 

zmanjšanje posledica tega, da je sodišče obravnavalo več zahtevnejših zadev proti mladoletnim 

storilcem kaznivih dejanj, v katerih je sodni postopek trajal dalj časa in leta 2018 ni bil 

zaključen, in daljše odsotnosti sodnice na oddelku za mladoletnike. Delež prejetih sodnih 

odločb je na ODT v Ljubljani v primerjavi s skupnim številom prejetih sodnih odločb leta 2016 

znašal 59 %, zato je mogoče z razlogi za zmanjšanje števila prejetih sodnih odločb na ODT v 

Ljubljani pojasniti zmanjšanje skupnega števila prejetih sodnih odločb leta 2018, saj je delež 

prejetih sodnih odločb na ODT v Ljubljani leta 2018 glede na skupno število sodnih odločb 

znašal le 38 %. 
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Tabela 15(po): Uspeh obtoževanja zoper pravne osebe 

Državno 

tožilstvo 

Skupaj prejete 

sodne odločbe 
Obsodilne sodbe Oprostilne sodbe Zavrnilne sodbe 

Odstotek obsodilnih 

sodb glede na vse 

sodbe 

ODT CE 13 9 0 4 69 

ODT KK 3 2 0 1 67 

ODT KP 1 1 0 0 100 

ODT KR 2 1 0 1 50 

ODT LJ 8 3 2 3 38 

ODT MB 15 8 4 3 53 

ODT MS 12 8 1 3 67 

ODT NG 6 2 3 1 33 

ODT NM 4 2 0 2 50 

ODT PT 9 3 1 5 33 

ODT SG 2 0 1 1 0 

OPP 0 0 0 0 0 

SDT 5 1 1 3 20 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 80 40 13 27 50 

Poprečje ODT 7 4 1 2 51 

Poprečje ODT 

STD OPP 
6 3 1 2 45 

 

Leta 2018 so bile obsodilne sodbe izrečene zoper 40 pravnih oseb, kar je 50-odstotni uspeh 

obtoževanja. Število obsodilnih sodb zoper pravne osebe v letu poročanja pomembneje ne 

odstopa od let 2017 (62 obsodilnih sodb) in 2016 (53 obsodilnih sodb). Razlaga razlik med 

državnimi tožilstvi glede uspeha obtoževanja pravnih oseb je otežena zaradi majhnih absolutnih 

številk na posameznih tožilstvih. 

 

3.2.5 IZREČENE KAZENSKE SANKCIJE (DELEŽ KAZNOVANJA) 

 

Za oceno končnega izida postopka po obtožbi državnega tožilca je pomembna tudi struktura 

izrečenih kazenskih sankcij. Državni tožilec lahko vpliva na kaznovalno politiko sodišča samo 

v primerih, ki jih določa zakon (kadar v obtožnici predlaga vrsto in višino kazenske sankcije, 

ki naj se izreče obdolžencu, če bo, ko se bo prvič izjavil o obtožbi, priznal krivdo, s predlogom 

o vrsti in višini kazenske sankcije na naroku za izrek kazenske sankcije, v postopku pogajanj, 

ki se končajo s sklenitvijo sporazuma o priznanju krivde, s predlogom o vrsti in višini kazenske 

sankcije v zaključni besedi, s predlogom o vrsti in višini kazenske sankcije v predlogu za izdajo 

kaznovalnega naloga in z možnostjo pritožbe zoper odločbo o kazenski sankciji).  

 

Pri analizi podatkov je treba upoštevati, da seštevek kazenskih sankcij lahko presega število 

izrečenih obsodilnih sodb, saj lahko sodišče v posamezni obsodilni sodbi osebi izreče več kazni 

(npr. zaporno kazen kot glavno kazen in denarno kazen kot stransko kazen). Med kazenske 

sankcije spadajo tudi varnostni ukrepi, ki se statistično uvrščajo v rubriko Drugo. 
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Tabela 16(p): Izrečene kazenske sankcije polnoletnim storilcem 

Državno 

tožilstvo 

Obsodilne 

sodbe 
Zapor 

Odstotek 

kazni 

zapora 

Denarna 

kazen 

Odstotek 

denarnih 

kazni 

Pogojna 

obsodba 

Odstotek 

pogojnih 

obsodb 

Sodni 

opomin 
Drugo 

ODT CE 765 156 20 80 10 557 73 4 97 

ODT KK 425 69 16 70 16 317 75 1 27 

ODT KP 738 176 24 95 13 523 71 3 115 

ODT KR 447 77 17 85 19 280 63 2 30 

ODT LJ 1.654 395 24 123 7 1.126 68 16 115 

ODT MB 727 194 27 45 6 488 67 5 42 

ODT MS 568 116 20 122 21 385 68 8 162 

ODT NG 238 46 19 16 7 166 70 9 28 

ODT NM 509 125 25 40 8 356 70 2 76 

ODT PT 380 75 20 64 17 246 65 8 86 

ODT SG 163 44 27 22 13 96 59 3 7 

OPP 33 0 0 2 6 30 91 2 5 

SDT 66 44 67 16 24 22 33 0 20 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 6.713 1.517 23 780 12 4.592 68 63 810 

Poprečje ODT 601 134 22 69 12 413 68 6 71 

Poprečje ODT 

STD OPP 
516 117 24 60 13 353 67 5 62 

Med izrečenimi obsodilnimi sodbami zoper polnoletne storilce še vedno prevladuje izrek 

opozorilnih sankcij, saj je bila pogojna obsodba izrečena zoper 4.592 ali 68 % polnoletnih 

obsojencev. Vendar se je delež izrečenih pogojnih obsodb opazno zmanjšal (leta 2017 je znašal 

71 %, leta 2016 pa 75 %). V letu poročanja je bilo v primerjavi s prejšnjima dvema letoma 

nekoliko več izrečenih opominov, ki pa so v strukturi izrečenih kazenskih sankcij ves ta čas 

zajemali 1 % izrečenih kazenskih sankcij. Največji delež pogojnih obsodb (91 %) je imel 

Posebni oddelek, kar je mogoče pripisati okoliščinam, da policisti praviloma niso storilci 

najhujših kaznivih dejanj in da za kaznivi dejanji, za kateri je bilo pri njih izrečenih največ sodb 

(zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu KZ-1E in šikaniranje na delovnem 

mestu po 197. členu KZ-1), niso predpisane denarne kazni kot glavne kazni.  

Sodišča so zaporno kazen leta 2018 izrekla 1.517 polnoletnim obsojencem, kar je 23-odstotni 

delež vseh obsojencev, v prejšnjih dveh letih pa je ta delež znašal 20 %. Največji delež zapornih 

kazni (67 %) dosega SDT RS, pri čemer se je delež v primerjavi s preteklima letoma še povečal 

(63 % leta 2017 in 56 % leta 2016). Glede na podatek, da je bilo po obtožbah SDT RS leta 2016 

prvič izdanih več obsodilnih sodb zoper storilce gospodarskih in korupcijskih kaznivih dejanj 

kot zoper storilce organiziranega kriminala, kar je trend tudi v letih 2017 in 2018, je SDT RS 

doseglo občutno zaostritev kaznovalne politike zoper storilce najtežjih gospodarskih in 

korupcijskih kaznivih dejanj. Med okrožnimi državnimi tožilstvi ima najmanjši delež izrečenih 

zapornih kazni ODT v Krškem (16 %), ki pa dosega nadpovprečen delež izrečenih denarnih 

kazni in enega najmanjših deležev alternativnih načinov prestajanja zaporne kazni. Manjši 

delež zapornih kazni je tako posledica drugačne kaznovalne politike sodišč. Največji delež 

zapornih kazni dosegata ODT v Mariboru in ODT v Slovenj Gradcu. Iz letnega poročila ODT 

v Slovenj Gradcu izhaja, da je na njihovem območju to posledica ostrejše kaznovalne politike 

pri hujših kaznivih dejanjih in povečanja števila storilcev, ki ponavljajo kazniva dejanja.  
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Statistična obravnava podatkov o številu izrečenih denarnih kazni šteje vse denarne kazni, torej 

tako tiste, ki so bile izrečene kot glavne kazni, kot tudi stranske denarne kazni. Državni tožilci 

si prizadevajo za izrek denarne kazni namesto opozorilne sankcije, kadar je to dopustno glede 

na zakonske določbe in primerno glede na okoliščine posameznega primera. Leta 2018 je bila 

denarna kazen izrečena 780 (12 %) storilcem. Delež izrečenih denarnih kazni tako narašča in 

znaša 1 % več kot leta 2017 in 4 % več kot leta 2016. Pri tem med posameznimi tožilstvi izstopa 

SDT RS, ki obravnava najtežje primere korupcijskih in gospodarskih kaznivih dejanj, pri 

katerih so premoženjske lastnosti storilcev specifične. Državni tožilci na SDT RS zoper 

polnoletne osebe pogosto zahtevajo tako izrek glavne kazni zapora kot izrek stranske denarne 

kazni. V primeru izreka pogojne obsodbe z določitvijo kazni zapora in stranske denarne kazni 

pa državni tožilci na SDT RS predlagajo, da se določena denarna kazen kljub pogojni obsodbi 

izvrši, in takšnemu predlogu sodišče pogosto sledi. Med okrožnimi državnimi tožilstvi so glede 

deleža denarnih kazni razlike (do 15 %), ki jih je mogoče pripisati različni kaznovalni politiki 

sodišč in temu, da se denarne kazni izrekajo glede na zaposlenost storilcev, njihove prihodke 

in druge osebne okoliščine.  

Med statistične podatke o izrečenih zapornih kaznih se uvrščajo tudi alternativni načini 

izvršitve zaporne kazni (vikend zapor, hišni zapor, delo v splošno korist). 

Tabela: Alternativni načini izvršitve kazni zapora 

Državno 

tožilstvo 

Izrečene zaporne 

kazni 

Od tega vikend 

zapor 
Od tega hišni Zapor 

Od tega delo v 

splošno korist 

Odstotek alternativno 

izvršenih 

ODT CE 156 9 2 69 51 

ODT KK 69 0 0 10 14 

ODT KP 176 2 0 32 19 

ODT KR 77 0 1 25 34 

ODT LJ 395 13 3 62 20 

ODT MB 194 4 0 89 48 

ODT MS 116 1 0 33 29 

ODT NG 46 1 3 13 37 

ODT NM 125 0 0 3 2 

ODT PT 75 1 2 19 29 

ODT SG 44 1 2 7 23 

OPP 0 0 0 0 0 

SDT 44 0 0 10 23 

VDT 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.517 32 13 372 27 

Poprečje ODT 134 3 1 33 28 

Poprečje ODT 

STD OPP 
117 2 1 29 27 

V poročevalskem letu je delež izrečenih na alternativen način izvršenih kazni zapora znašal 

27 %. V praksi se tako dosega cilj politike pregona, naj zaporna kazen, ki se izvrši v zaporu, 

pride v poštev samo, ko so druge možnosti glede na težo in druge okoliščine kaznivega dejanja 

očitno neustrezne. Deleži na alternativen način izvršenih kazni zapora se sicer med državnimi 

tožilstvi precej razlikujejo (od 2 % do 51 %), vzrok za to pa je lahko različna praksa sodišč. Na 

kakovost podatkov vpliva tudi dejstvo, da sodišče o izvršitvi zaporne kazni na alternativen način 
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odloči že v sodbi ali pa šele pozneje, z izdajo posebnega sklepa. Iz podatkov tudi ni mogoče 

sklepati, v koliko primerih posamezna državna tožilstva v predlogu za izrek kazenske sankcije 

sama predlagajo, naj se kazen zapora izvrši na alternativen način, saj lahko tak predlog poda in 

bo zanj pogosto zainteresirana tudi obramba. Podatki o na alternativen način izvršenih kaznih 

zapora so za leto 2018 prvič del skupnega letnega poročila, zato ni mogoča primerjava s 

preteklimi leti. Struktura na alternativen način izvršenih kazni zapora kaže, da je prevladovalo 

delo v splošno korist, katerega delež znaša 89 %, precej manj pa je bilo vikend zaporov (8 %) 

in hišnih zaporov (3 %). Število izrečenih kazni zapora, ko ni šlo za izvršitev na alternativen 

način (1.145), je bilo v poročevalskem letu precej podobno povprečnemu številu zaprtih oseb 

po podatkih Ministrstva za pravosodje RS (1.353). 

 

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

Državno 

tožilstvo 

Skupaj 

odločbe 

sodišča 

Kazen 
Odstotek 

kazni 

Zavodski 

ukrepi 

Odstotek 

zavodskih 

ukrepov 

Izven 

zavodski 

ukrep 

Odstotek 

izven 

zavodskih 

ukrepov 

Drugo 

ODT CE 14 0 0 0 0 21 150 0 

ODT KK 2 0 0 1 50 1 50 0 

ODT KP 9 0 0 1 11 8 89 0 

ODT KR 13 0 0 1 8 13 100 0 

ODT LJ 59 3 5 4 7 68 115 0 

ODT MB 27 0 0 6 22 24 89 1 

ODT MS 8 0 0 1 12 11 138 0 

ODT NG 6 0 0 0 0 6 100 0 

ODT NM 37 0 0 0 0 37 100 0 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 9 0 0 0 0 9 100 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 184 3 2 14 8 198 108 1 

Poprečje ODT 17 0 0 1 10 18 94 0 

Poprečje ODT 

STD OPP 
14 0 0 1 8 15 79 0 

 

Sodišča so leta 2018 proti mladoletnikom največkrat izrekla zunajzavodske ukrepe (ukor, 

navodila in prepovedi, nadzorstvo organa socialnega varstva), kar kaže na manjšo represivno 

naravnanost sodišč v postopku proti mladoletnikom. Izmed vseh vzgojnih ukrepov je bil delež 

zavodskih 7 %, zunajzavodskih pa 93 %. Struktura izrečenih vzgojnih ukrepov je stabilna, saj 

je delež izrečenih zavodskih ukrepov tudi v prejšnjih dveh letih znašal 8 % leta 2017 oziroma 

7 % leta 2018. Pri posameznih državnih tožilstvih so glede deleža izrečenih zavodskih ukrepov 

razlike, ker je bil po več kot en zavodski ukrep izrečen le pri dveh državnih tožilstvih, tako da 

je posamezen izrečeni zavodski ukrep pomembno vplival na delež izrečenih zavodskih 

ukrepov. Sodišča so mladoletnikom leta 2018 izrekla samo tri kazni, delež kazni glede na vse 

izrečene sankcije pa je v zadnjih treh letih prav tako stabilen in se giblje med 2 % in 3 %. Na 

področju strukture kazenskih sankcij proti mladoletnikom se tudi s prispevkom državnih 

tožilstev dosega enotna kaznovalna politika. 
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Tabela 16(po): Izrečene kazenske sankcije pravnim osebam 

Državno 

tožilstvo 

Obsodilne 

sodbe 

Denarna 

kazen 

Odstotek 

denarnih 

kazni 

Pogojna 

obsodba 

Odstotek 

pogojnih 

obsodb 

Odvzem 

premoženja 

Prenehanje 

pravne osebe 

ODT CE 9 4 44 5 56 0 0 

ODT KK 2 2 100 0 0 0 0 

ODT KP 1 1 100 0 0 0 0 

ODT KR 1 1 100 0 0 0 0 

ODT LJ 3 1 33 2 67 0 0 

ODT MB 8 0 0 8 100 0 0 

ODT MS 8 3 38 5 62 0 0 

ODT NG 2 1 50 1 50 0 0 

ODT NM 2 0 0 2 100 0 0 

ODT PT 3 0 0 3 100 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 1 0 0 1 100 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 40 13 32 27 68 0 0 

Poprečje ODT 4 1 42 2 49 0 0 

Poprečje ODT 

STD OPP 
3 1 36 2 49 0 0 

 

Tako kot fizičnim osebam je bila tudi pravnim osebam v letu poročanja najpogosteje izrečena 

opozorilna sankcija pogojne obsodbe, in sicer 27 pravnim osebam. Delež pogojnih obsodb je 

zanašal 68 % in se je glede na leto 2017 (74 %) in leto 2016 (77 %) zmanjšal. Obratno 

sorazmerno se je povečal delež denarnih kazni, ki je leta 2018 znašal 32 %, saj kazen odvzema 

premoženja ali prenehanja pravne osebe v letu poročanja ni bila izrečena, v preteklih dveh letih 

pa je bila izrečena samo dvakrat oziroma trikrat. 

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

Državno 

tožilstvo 

Število pobud 

policije za 

odvzem 

premoženjske 

koristi 

Število vloženih 

predlogov za 

odvzem 

premoženjske 

koristi 

Število sodnih 

odločb o začasnem 

zavarovanju 

zahtevka za odvzem 

premoženjske koristi 

(brez podaljšanja) 

Število 

pravnomočnih 

sodnih odločb 

o odvzemu 

premoženjske 

koristi 

Pravnomočna 

sodna odločba 

o odvzemu 

premoženja po 

77.a členu KZ-

1B 

Pravnomočna 

sodna odločba o 

odvzemu 

premoženja po 

77.b členu KZ-

1B 

ODT CE 27 19 11 36 0 6 

ODT KK 13 11 11 0 0 1 

ODT KP 4 5 5 7 0 0 

ODT KR 6 3 2 0 0 0 

ODT LJ 27 32 24 5 0 2 

ODT MB 18 11 10 10 0 0 

ODT MS 10 7 7 8 0 0 

ODT NG 2 0 0 17 0 0 

ODT NM 6 23 21 0 0 0 

ODT PT 5 0 0 9 0 0 

ODT SG 7 2 2 1 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 

SDT 24 11 9 15 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 149 124 102 108 0 9 

Poprečje ODT 11 10 8 8 0 1 

Poprečje ODT 

STD OPP 
11 10 8 8 0 1 
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Kot določa 74. člen Kazenskega zakonika KZ-1, nihče ne more obdržati premoženjske koristi, 

ki je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega. Storilcu ali drugemu prejemniku 

koristi se odvzamejo denar, dragocenosti in vsaka druga premoženjska korist, ki je bila 

pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, če pa mu jih ni mogoče odvzeti, se mu 

odvzame premoženje, ki ustreza premoženjski koristi. 

 

Kadar je v kazenskem postopku predviden odvzem premoženjske koristi, obstaja tudi 

nevarnost, da bi obdolženec sam ali prek drugih oseb to korist uporabil za nadaljnjo kriminalno 

dejavnost ali da bi jo skril, odtujil, uničil ali kako drugače razpolagal z njo, tako da bi 

onemogočil ali precej otežil njen odvzem po končanem kazenskem postopku. V teh primerih 

lahko sodišče med postopkom na predlog državnega tožilca odredi začasno zavarovanje 

zahtevka za odvzem premoženjske koristi. Namen tovrstnega zavarovanja je, da se prepreči 

nadaljnja kriminalna dejavnost ali se zagotovi učinkovitost odvzema, ki ga utegne sodišče izreči 

ob koncu kazenskega postopka. Zavarovanje lahko sodišče odredi tudi v predkazenskem 

postopku, če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, s katerim 

ali zaradi katerega je bila pridobljena premoženjska korist, ali da je bila taka korist pridobljena 

za drugega ali nanj prenesena. 

 

Zavarovanje se lahko odredi zoper obdolženca oziroma osumljenca, zoper prejemnika 

premoženjske koristi ali zoper druge osebe, na katere je bila prenesena, če se jim lahko odvzame 

po Kazenskem zakoniku (502. člen Zakona o kazenskem postopku, v nadaljevanju: ZKP). 

Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi se odredi s sklepom, ki ga v 

predkazenskem postopku in med preiskavo izda preiskovalni sodnik. Po vložitvi obtožnice izda 

sklep zunaj glavne obravnave predsednik senata, na glavni obravnavi pa senat (prvi odstavek 

502. člena ZKP). 

 

V sklepu, s katerim se odredi začasno zavarovanje, mora sodišče navesti premoženje, ki je 

predmet zavarovanja, način zavarovanja in rok trajanja ukrepa. Zakon predpisuje časovno 

omejitev trajanja ukrepa v posameznih fazah postopka in najdaljše trajanje ukrepa: do izvršitve 

pravnomočne sodne odločbe o odvzemu premoženjske koristi sme začasno zavarovanje skupno 

trajati največ deset let. O predlogu za odreditev, podaljšanje, spremembo ali odpravo začasnega 

zavarovanja mora sodišče odločiti posebej hitro, saj gre za ukrep, s katerim se posega v ustavno 

zagotovljeno pravico do zasebne lastnine. Če je bilo začasno zavarovanje odrejeno, morajo 

organi v predkazenskem postopku postopati posebej hitro, kazenski postopek pa se šteje za 

prednostnega. 

 

Če je bil oškodovancu v kazenskem postopku prisojen premoženjskopravni zahtevek, izreče 

sodišče odvzem premoženjske koristi, kadar presega oškodovancu prisojeni 

premoženjskopravni zahtevek (prvi odstavek 76. člena KZ). V kazenskem in predkazenskem 

postopku lahko upravičenec sodišču predlaga začasno zavarovanje tega zahtevka. Glede 

pogojev ter postopka odreditve, trajanja in prenehanja začasnega zavarovanja 

premoženjskopravnega zahtevka se smiselno uporabljajo določbe ZKP, ki veljajo za začasno 
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zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi (gre za 502. do 502.d člen ZKP) (prim. 

109. člen ZKP). Če z ZKP ni določeno drugače, se v postopku za začasno zavarovanje odvzema 

premoženjske koristi smiselno uporabljajo določbe o začasnih odredbah Zakona o izvršbi in 

zavarovanju. To pomeni, da veljajo tudi vse omejitve izvršbe. 

 

V tabeli 17 so navedeni podatki v zvezi z odvzemom premoženjske koristi in premoženja v 

kazenskem postopku. Pri tem velja pripomniti, da je izračun v tabelah narejen na dogodkih na 

ravni obdolženca in da so poimenovanja stolpcev tabele, kot jih je pripravilo Ministrstvo za 

pravosodje, neustrezna. V prvem stolpcu je tako navedeno število pobud za zavarovanje 

odvzema premoženjske koristi (ne odvzem), ki jih je podala policija, v drugem stolpcu je 

navedeno število vseh predlogov za zavarovanje odvzema premoženjskopravne koristi, ki so 

jih podala tožilstva, v tretjem pa število vseh odločitev o začasnih zavarovanjih, v okviru katerih 

je bilo odrejeno začasno zavarovanje. 

 

Glede vrednosti pravnomočnih sodnih odločb o odvzemu premoženjske koristi (četrti, peti in 

šesti stolpec) je treba pojasniti, da se podatki v teh stolpcih ne nanašajo le na zadeve, pri katerih 

je bil uporabljen institut zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi, temveč na vse 

zadeve, v katerih so sodišča s pravnomočno sodno odločbo odvzela premoženjsko korist. 

 

Kot izhaja iz zgornje tabele, so tožilstva v letu 2018 prejela skupno 149 pobud za začasno 

zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi (v nadaljevanju: pobuda). Največ pobud 

je bilo prejetih na ODT v Celju in ODT v Ljubljani (27), sledi jima SDT (24). 

  

Tožilstva so vložila skupaj 124 predlogov za zavarovanje odvzema premoženjskopravne koristi 

(v nadaljevanju: predlog), sodišča pa so odredila začasno zavarovanje zahtevka za odvzem 

premoženjske koristi v 102 primerih, kar pomeni, da je bilo predlogom tožilstev ugodeno v 

82,3 % vseh tovrstnih zadev. Tako kot pri prejetih pobudah je tudi pri teh največ predlogov 

vložilo ODT v Ljubljani (32, odrejenih 24), sledita ODT v Novem mestu (23, odrejenih 21) in 

ODT v Celju (19, odrejenih 11). 

 

V primerjavi z letom 2017, ko je bilo skupno prejetih 137 pobud in so bili vloženi predlogi 

zoper 112 oseb, sodišče pa je odredilo začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske 

koristi zoper 86 oseb, se je v letu 2018 število prejetih pobud, vloženih predlogov in odrejenih 

začasnih zavarovanj zahtevka za odvzem premoženjske koristi povečalo, izboljšal pa se je tudi 

delež uspešnosti glede na število vloženih predlogov in odrejenih začasnih zavarovanj zahtevka 

za odvzem premoženjske koristi (82,3 % v letu 2018, 76,8 % v letu 2017), kar je treba (ob 

upoštevanju visokih standardov pri izkazovanju in dokazovanju objektivne in subjektivne 

nevarnosti kot zahtev za odreditev zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi) še 

posebej izpostaviti. 

 

Po poročanju posameznih tožilstev je bilo (podobno kot v prejšnjih letih) največ pobud ali 

predlogov podanih v zadevah, ki se nanašajo na storitve kaznivih dejanj goljufije po 211. členu 
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KZ-1, poslovne goljufije po 228. členu KZ-1, pranja denarja po 245. členu KZ-1 in zlorabe 

položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1. 

 

Podatki v tabeli kažejo, da je bila v letu 2018 pravnomočno odvzeta premoženjska korist v 

skupaj 108 primerih, pri čemer je bilo največ tovrstnih primerov na območju pristojnosti ODT 

v Celju (36), sledita ODT v Novi Gorici (17) in SDT (15). 

 

V primerjavi z letom 2017 (pravnomočno odvzeta premoženjska korist 54 osebam) je mogoče 

v zvezi z navedenim zaznati 100-odstotno rast, a je treba te statistične podatke (in še bolj 

morebitne sklepe na podlagi teh podatkov) upoštevati zadržano. Sodišča namreč o 

pravnomočnosti sodb o odvzemu koristi tožilstva pogosto ne obveščajo (oziroma so obvestila 

prejeta s precejšnjo zamudo), to velja tudi za izvršitev sodb o odvzemu premoženjske koristi 

(niti nimajo v zakonu takšne zaveze), kar pomeni, da v teh statističnih podatkih niso zajete vse 

pravnomočne sodne odločbe o odvzemu premoženjske koristi, ki so jih izdala sodišča. Ob 

upoštevanju navedenega tožilstva nimajo natančnih podatkov o izvršitvi pravnomočnih 

obsodilnih sodb niti o dejanskem iztržku. 

 

V letu 2018 (kot že v letih 2017, 2016 in 2015) ni evidentiranih pravnomočnih sodnih odločb 

o odvzemu premoženja po 77.a členu KZ-1, ob tem pa je skupaj 9 pravnomočnih sodnih odločb 

o odvzemu premoženja po 77.b členu KZ-1 (6 na območju pristojnosti ODT v Celju, 2 ODT v 

Ljubljani, 1 ODT v Krškem). V primerjavi z letom 2017 gre za rahel porast (7), a je to še vedno 

občutno manj kot na primer v letu 2016 (17). 

 

Statistični podatki tožilstva za obdobje od leta 2009 kažejo, da z leti narašča tako število pobud 

kot predlogov in odrejenih ukrepov, kar lahko pripišemo večji predanosti in intenzivnosti 

delovanja organov odkrivanja in pregona. 

 

Strokovno-informacijski center pri VDT RS v skladu z 206. členom Zakona o državnem 

tožilstvu (ZDT-1) vodi posebno evidenco o vseh aktualnih postopkih, v katerih je odrejeno in 

še veljavno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj. 

Ta evidenca zajema podatke o zavarovanjih od leta 2013, tudi za primere po ZOPNI. V 

evidenci, ki zajema vse aktualne postopke, v katerih so bila na dan 31. decembra 2018 odrejena 

zavarovanja, je vpisanih 49 kazenskih zadev, v katerih znaša protipravna premoženjska korist 

54,9 milijonov evrov. Zavarovanja so odrejena zoper 65 fizičnih in 18 pravnih oseb. 

 

V zvezi z navedenim velja omeniti, da se je v letu 2018 začela nadgradnja informacijskega 

sistema državnega tožilstva, na podlagi katere bosta v letu 2019 v okviru zajema statističnih 

podatkov glede izdanih odredb o zavarovanju evidentirani tudi vrsta in vrednost zavarovanega 

premoženja, kar bo odpravilo eno od večjih pomanjkljivosti glede evidentiranja podatkov, ki 

so ključni za presojo rezultatov dela. Kljub navedenemu bi v prihodnosti za celovito presojo in 

realen pregled stanja veljalo vzpostaviti centralizirano evidenco na državni ravni, ki bi 

vključevala tudi podatke o stroških hrambe in upravljanja ter morebitnih odškodninah, glede 
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sodb in sklepov o odvzemu – o vrednosti (dejansko) odvzetega premoženja, iztržku od prodaje 

odvzetega premoženja, glede odvzemov po 75. do 77.b členu KZ-1 (o storilcu, prejemniku in o 

načinih odvzemov), kar je bilo že navedeno v skupnih poročilih o delu državnih tožilstev v 

preteklih letih. 

 

Kot je državno tožilstvo že večkrat poudarilo, sta za uspešno obravnavanje problematike 

zavarovanja, odvzema in upravljanja premoženjske koristi ključna ustanovitev in zagon 

nacionalnega urada (oziroma drugega funkcionalno samostojna organa) za odvzem (odkrivanje, 

sledenje in zavarovanje odvzema) premoženjske koristi, tj. tako imenovani Asset Recovery 

Office (ARO), ter urada (oziroma drugega funkcionalno samostojna organa) za upravljanje 

zavarovanega in odvzetega premoženja, tj. tako imenovani Asset Management Office (AMO). 

 

3.2.6 PREGLED POSAMEZNIH PROCESNIH AKTIVNOSTI 

 

Tabela 18: Pregled posameznih dejanj v postopku po državnih tožilstvih 
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ODT CE 0 0 0 19 11 80 76 210 206 60 54 2.044 1.678 

ODT KK 2 0 0 11 11 33 25 110 98 74 74 568 958 

ODT KP 3 0 0 5 5 41 33 113 90 129 129 1.199 1.342 

ODT KR 0 0 0 3 2 23 20 49 48 34 33 661 874 

ODT LJ 5 0 0 32 24 34 33 308 273 177 172 4.513 3.801 

ODT MB 13 0 0 11 10 20 19 162 152 44 34 2.027 1.382 

ODT MS 8 0 0 7 7 68 68 48 48 39 39 751 1.069 

ODT NG 1 0 0 0 0 7 7 29 24 23 18 330 588 

ODT NM 3 0 0 23 21 11 1 102 83 64 61 889 902 

ODT PT 0 0 0 0 0 13 8 51 47 48 47 489 621 

ODT SG 8 0 0 2 2 4 4 19 19 9 9 262 413 

OPP 0 0 0 0 0 6 5 26 25 0 0 121 39 

SDT 26 5 0 11 9 132 124 128 119 30 35 576 488 

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

Skupaj 69 5 0 124 102 472 423 1.355 1.232 731 705 14.430 14.155 

Poprečje ODT 4 0 0 10 8 30 27 109 99 64 61 1.248 1.239 

Poprečje ODT 

STD OPP 
5 0 0 10 8 36 33 104 95 56 54 1.110 1.089 

 

Usmerjanje policije ter drugih pristojnih organov in institucij po 160.a členu ZKP 

 

Osnovna naloga in dolžnost policije je zagotavljati varnost posameznika ob hkratnem 

spoštovanju človekovih pravic. Državno tožilstvo ima ključno vlogo pri uresničevanju in 

izpolnjevanju navedene dolžnosti, saj policijo usmerja in tehtno odloča o rezultatih njenega dela 

s sprejemanjem tožilskih odločitev o kazenskem pregonu. Navedeno je še posebej pomembno 
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pri preiskovanju in pregonu storilcev v javno odmevnih zadevah, v katerih se preiskujejo 

zahtevna kazniva dejanja s področij organizirane, gospodarske in korupcijske kriminalitete. 

Oblike usmerjanja policije pri odkrivanju kaznivih dejanj in njihovih storilcev urejata ZKP in 

Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in 

institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in 

skupnih preiskovalnih skupin (Uradni list RS, št. 83/10, v nadaljevanju: Uredba). 

Uredba podrobno ureja aktivnosti policije in tožilstva ter njun medsebojni specifični odnos. 

Državni tožilec daje policiji obvezna navodila, predloge za zbiranje obvestil in izvedbo drugih 

ukrepov ter strokovna mnenja. Policija pa je dolžna skladno z Uredbo o svojih aktivnostih, 

rezultatih in ugotovitvah obveščati državnega tožilca. 

Uredba v praksi nikoli ni v celoti zaživela, ker je v konkretnih primerih pogosto težko postaviti 

mejo med obveznimi navodili, neobvezujočimi predlogi za zbiranje obvestil ter usmeritvami na 

splošno.  

Usmerjanja policije ni mogoče omejiti samo na odločanje državnega tožilca o uvedbi ali 

podaljšanju prikritih preiskovalnih ukrepov oziroma na njegovo aktivnost v okviru dežurne 

službe. V konkretnih primerih državni tožilec usmerja policijo ves čas predkazenskega 

postopka do podaje kazenske ovadbe, uporablja se zlasti pri preiskovanju zahtevnejših kaznivih 

dejanj iz področij organizirane, gospodarske in korupcijske kriminalitete. V praksi usmerjanje, 

ki ga izvajajo državni tožilci na okrožnih državnih tožilstvih in SDT RS, poteka večinoma v 

obliki ustnih usmeritev, zato statistični podatki ne prikazujejo celotnega obsega in števila danih 

usmeritev. Takšna oblika usmerjanja policije se je izkazala kot najbolj učinkovita, hitra in 

fleksibilna. Državni tožilci podajo usmeritve največkrat po telefonu, pogoste so tudi neposredne 

usmeritve, podane na koordinacijskih sestankih oziroma v okviru sestankov preiskovalnih 

skupin.  

Pisnih usmeritev je manj, največkrat se pojavljajo pri izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov 

in preiskovanju zahtevnejših oblik kriminala, na primer gospodarske in korupcijske 

kriminalitete. Pri zahtevnih kaznivih dejanjih se državni tožilci udeležijo tudi ogleda kraja 

storitve kaznivega dejanja in razgovorov, ki jih opravlja policija v predkazenskem postopku. 

V letu 2018 so državna tožilstva pisne usmeritve podala v 69 zadevah, od tega jih je največ, v 

26 zadevah podalo SDT RS. Navedeno je posledica dejstva, da največ zahtevnih in 

kompleksnih kaznivih dejanj s področja organizirane, gospodarske in korupcijske kriminalitete 

obravnava prav SDT RS. 

Predvsem pri pregonu zahtevnejšega gospodarskega in organiziranega kriminala sodelovanje 

poteka tudi z drugimi državnimi organi, in sicer s Finančno upravo RS, Uradom za 

preprečevanje pranja denarja, Komisijo za preprečevanje korupcije, Banko Slovenije in 

Računskim sodiščem, na drugih področjih pa tudi z Ministrstvom za obrambo, Vojaško policijo, 
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centri za socialno delo, probacijsko službo, Zavodom za zaposlovanje, Zavodom za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter inšpekcijskimi službami. Na mednarodni ravni so 

državna tožilstva največkrat pridobivala dokaze v sodelovanju in ob pomoči Ministrstva za 

pravosodje in slovenskega predstavništva na Eurojustu. 

 

Ustanovitev specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin 

 

Specializirane preiskovalne skupine, ustanovitev katerih je ZKP predvidel za najzahtevnejša 

kazniva dejanja, v praksi še vedno niso pogoste. Zahtevnejši primeri se zato rešujejo predvsem 

s sodelovanjem zaposlenih iz različnih državnih organov v okviru njihovih temeljnih 

pristojnosti, in sicer brez ustanovitve preiskovalne skupine na podlagi 160.a člena ZKP.  

 

Razlogi za manjše število delujočih specializiranih preiskovalnih skupin so različni. Pomembna 

pomanjkljivost pa so zagotovo organizacijsko-tehnične ovire. Veljavna zakonodaja članom 

specializiranih preiskovalnih skupin za zdaj ne omogoča delovanja oziroma izvajanja 

preiskovalnih dejanj iz skupnih prostorov, ki bi bili opremljeni z ustrezno informacijsko-

analitično in tehnično opremo. V okviru delujočih specializiranih preiskovalnih skupin se člani 

na skupnih sestankih srečujejo po potrebi in ob upoštevanju drugih obveznosti, ki jih imajo v 

matičnem organu oziroma instituciji.  

 

Po drugi strani je bilo ustanovljenih veliko finančnih preiskovalnih skupin, ki delujejo na 

področju odkrivanja premoženja nezakonitega izvora. Navedeno je posledica spremembe 

zakonodaje, ki v primeru odreditve finančne preiskave predvideva ustanovitev finančne 

preiskovalne skupine po uradni dolžnosti. V teh preiskovalnih skupinah je zelo pomembno 

sodelovanje s predstavniki Finančne uprave RS, ki imajo največ strokovnega znanja, 

potrebnega za odkrivanje premoženja nezakonitega izvora, in Urada za preprečevanja pranja 

denarja, ki nudi analitično podporo. V letu 2018 je bilo na vseh državnih tožilstvih na novo 

ustanovljenih 5 specializiranih preiskovalnih skupin in 6 finančnih preiskovalnih skupin. 

 

V letu poročanja so bile v postopku ustanavljanja tudi 3 skupne preiskovalne skupine, vse na 

SDT RS. V praksi se skupne preiskovalne skupine ustanavljajo redko, ker gre za sodelovanje 

na mednarodni ravni med državami članicami Evropske unije, za ustanovitev pa je potrebno 

soglasje predstavnikov pravosodnih organov drugih držav. Skupna preiskovalna skupina se 

ustanovi, ko sporazum o ustanovitvi podpišejo vse udeležene države. Sklenitev sporazuma 

otežujejo predvsem razlike v nacionalnih zakonodajah, ki urejajo način sklenitve in pristojno 

osebo za podpis sporazuma o ustanovitvi skupine, ter pomanjkanje interesa nekaterih drugih 

držav Evropske unije za vzpostavitev mednarodnega sodelovanja na opisan način. Državni 

tožilci zato uporabljajo druge oblike mednarodnega sodelovanja, npr. pridobivanje dokazov ob 

pomoči Eurojusta in evropskih kontaktnih točk Evropske pravosodne mreže (EJN) oziroma z 

uporabo evropskega preiskovalnega naloga ali z neposrednim pošiljanjem zaprosila za 

mednarodno pravno pomoč tujemu pravosodnemu organu. 
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Tabela 19: 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 

Št. finančnih 

preiskav, ki so 

bile zaključene v 

letu poročanja 

brez vložitve 

tožbenega 

zahtevka 

Tožba 

zaradi 

odvzema 

Skupna vrednost 

tožbenega 

zahtevka za 

odvzem 

premoženja 

nezakonitega 

izvora 

2018 12 25 20 1 1 30 6 1.929.719 

2017 23 16 16 1 1 1 17 5.381.505 

2016 18 13 12 1 1 4 13 4.302.011 

2015 18 20 19 0 0 75 15 5.899.478 

2014 27 11 11 0 2 23 8 8.837.714 

 

Tabela 20(p): Pregled dela državnih tožilstev v zvezi s finančnimi preiskavami in pripravo procesnega 

gradiva po zakonu, ki ureja odvzem premoženja nezakonitega izvora za fizične osebe 

Državno 

tožilstvo 

Skupni znesek 

(vrednost) 

premoženja 

nezakonitega 

izvora, zaradi 

katerega je bila 

uvedena finančna 

preiskava 

Št. zadev, v 

katerih je 

bila 

ustanovljena 

finančna 

preiskovalna 

skupina 

Št. vloženih 

tožb zaradi 

odvzema 

premoženja 

nezakonitega 

izvora 

Skupen znesek 

(vrednost) 

premoženja 

nezakonitega 

izvora, zaradi 

katerega je bila 

vložena tožba 

zaradi odvzema 

Št. oseb, zoper 

katere je bila 

izdana 

pravnomočna 

sodba o odvzemu 

premoženja 

nezakonitega izvora 

Skupen 

znesek 

(vrednost) 

pravnomočno 

odvzetega 

premoženja 

ODT CE 0 2 0 0 0 0 

ODT KK 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 1.329.819 3 0 0 0 0 

ODT KR 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 100.000 1 0 0 0 0 

ODT MB 0 0 0 0 0 0 

ODT MS 0 0 0 0 0 0 

ODT NG 0 0 0 0 0 0 

ODT NM 0 0 0 0 0 0 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 

SDT 50.000 1 5 1.909.719 8 60.005 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.479.819 7 5 1.909.719 8 60.005 

Poprečje ODT 129.984 1 0 0 0 0 

Poprečje ODT 
STD OPP 

113.832 1 0 146.901 1 4.616 

 

  



 SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2018 

 

61 

Tabela 20(po): Pregled dela državnih tožilstev v zvezi s finančnimi preiskavami in pripravo procesnega 

gradiva po zakonu, ki ureja odvzem premoženja nezakonitega izvora za pravne osebe 

Državno 

tožilstvo 

Skupni znesek 

(vrednost) 

premoženja 

nezakonitega 

izvora, zaradi 

katerega je bila 

uvedena finančna 

preiskava 

Št. zadev, v 

katerih je bila 

ustanovljena 

finančna 

preiskovalna 

skupina 

Št. vloženih 

tožb zaradi 

odvzema 

premoženja 

nezakonitega 

izvora 

Skupen znesek 

(vrednost) 

premoženja 

nezakonitega 

izvora, zaradi 

katerega je bila 

vložena tožba 

zaradi odvzema 

Št. oseb, zoper 

katere je bila 

izdana 

pravnomočna 

sodba o odvzemu 

premoženja 

nezakonitega 

izvora 

Skupen znesek 

(vrednost) 

pravnomočno 

odvzetega 

premoženja 

ODT CE 0 2 0 0 0 0 

ODT KK 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 400.000 1 0 0 0 0 

ODT KR 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 0 0 0 0 0 0 

ODT MB 0 0 0 0 0 0 

ODT MS 0 0 0 0 0 0 

ODT NG 0 0 0 0 0 0 

ODT NM 0 0 0 0 0 0 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 

SDT 50.000 1 1 20.000 2 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 450.000 4 1 20.000 2 0 

Poprečje ODT 36.364 0 0 0 0 0 

Poprečje ODT 
STD OPP 

34.615 0 0 1.538 0 0 

 

Za uspešen pregon storilcev kaznivih dejanj je bistveno, da se jim odvzame tudi premoženje 

nezakonitega izvora, saj storilci izvršujejo kazniva dejanja ravno z namenom pridobiti čim 

večje premoženje, pridobljeno premoženje pa uporabljajo tudi za izvrševanje novih kaznivih 

dejanj. Zakon o odvzemu ZOPNI omogoča zaplembo premoženja, ki izvira iz kriminalne 

dejavnosti, tudi brez pravnomočne kazenske obsodbe. Za učinkovit odvzem premoženja 

nezakonitega izvora pa je ključno njegovo pravočasno zavarovanje in začasni odvzem. 

 

Delovanje tožilstev po določilih ZOPNI poteka od sredine leta 2012 dalje. V slovenski pravni 

red je bil s tem zakonom uveden nov koncept možnosti odvzema premoženja, ki izvira iz 

kriminalne dejavnosti, a ni vezan na pravnomočno obsodilno sodbo.  

 

Finančne preiskave vodi državno tožilstvo, ki je pristojno za predkazenski ali kazenski postopek 

zaradi kataloškega kaznivega dejanja iz 4. člena ZOPNI, torej bodisi okrožno državno tožilstvo 

bodisi SDT RS. V okviru finančnih preiskovalnih skupin poteka tudi intenzivno sodelovanje z 

drugimi organi, ki lahko prispevajo k uspešnemu odkrivanju premoženja nezakonitega izvora, 

zlasti s Finančno upravo RS (FURS), policijo, Uradom za preprečevanje pranja denarja (UPPD) 

ter Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK).  

 

Državni tožilci Civilno finančnega oddelka SDT RS nudijo asistenco ostalim tožilcem SDT RS 

in tožilcem okrožnih državnih tožilstev pri vodenju finančnih preiskav. Iz praksa izhaja, da je 

bil pretežni del vseh do sedaj odrejenih finančnih preiskav odrejen na SDT RS. Prav tako so 
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opazne razlike pri številu odrejenih finančnih preiskav med posameznimi okrožnimi državnimi 

tožilstvi, saj nekaj okrožnih državnih tožilstev ni prejelo nobenega predloga za odreditev 

finančne preiskave, kakor tudi samo v kazenskih zadevah ni zaznalo pogojev za odreditev 

finančne preiskave.  

 

Na pobudo VDT RS in SDT RS so že v letih 2015 in 2016 stekli mehanizmi za povečevanje 

števila odrejenih finančnih preiskav na okrožnih državnih tožilstvih. Dodatno pa je v 

podkrepitev pomembnosti delovanja državnih tožilcev na tem področju, generalni državni 

tožilec septembra 2016 izdal Splošno navodilo o finančnih preiskavah, ki tudi državne tožilce 

opredeljuje kot tiste, ki so aktivni pri iskanju, zavarovanju in odvzemu premoženja 

nezakonitega izvora. S splošnim navodilom so bili uvedeni nekateri koristni organizacijski 

ukrepi, vse s ciljem, da se omogoči uspešna identifikacija zadev primernih za postopke po 

ZOPNI takrat, ko državni tožilec ne razpolaga s predlogom za odreditev finančne preiskave po 

ZOPNI s strani predlagateljev (policije, FURS, UPPD, KPK). 

 

Generalni državni tožilec je nadalje novembra 2017 pristopil k sopodpisu Usmeritev za 

izvajanje izmenjave podatkov potrebnih za ugotovitev razlogov za sum, da posamezne osebe 

razpolagajo s premoženjem nezakonitega izvora in njegova skupna vrednost presega 50.000,00 

evrov, druga podpisnika sta bila najvišja predstavnika policije in FURS, sprejet dokument pa 

predstavlja podlago za učinkovitejšo izmenjavo informacij zaradi identifikacije in uvedbe 

ZOPNI postopkov. 

 

Od uveljavitve ZOPNI v maju 2012 dalje, je bilo skupno odrejenih 48 finančnih preiskav zoper 

151 fizičnih oseb in 81 pravnih oseb. Na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT) je bilo do 

danes odrejenih 27 finančnih preiskav zoper 102 fizični osebi in 78 pravnih oseb, na drugih 

tožilstvih je bilo odrejenih 21 finančnih preiskav zoper 49 fizičnih in 3 pravne osebe. 

 

Začasna zavarovanja premoženja nezakonitega izvora so v fazi finančne preiskave ali tožbe 

trenutno odrejena v 11 primerih, v skupni vrednosti: 9.417.087,55 EUR. Začasni odvzem 

premoženja nezakonitega izvora je v fazi finančne preiskave ali tožbe trenutno odrejen v 3 

primerih, v vrednosti: 369.230,00 EUR. Skupno je bilo do danes vloženih 25 tožb, od tega 15 

tožb na podlagi finančnih preiskav odrejenih na SDT in 10 tožb na podlagi finančnih preiskav 

odrejenih na okrožnih državnih tožilstvih. Tožbe so bile vložene zoper 56 fizičnih in 9 pravnih 

oseb, skupno zoper 65 pravnih subjektov. Skupna vrednost tožbenih zahtevkov je znašala 

30.153.818,09 EUR. 

 

Leto poročanja je zaznamovala odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-6/15-25, Up-33/15-34 

in Up-1003/15-29 z dne 5. 7. 2018. V odločbi je Ustavno sodišče presojalo ustavno skladnost 

prvega odstavka 57. člena ZOPNI, ki je določal, da se ZOPNI uporablja tudi za zadeve, v katerih 

se je predkazenski ali kazenski postopek začel pred njegovo uveljavitvijo (torej pred 29. 11. 

2011 in po 1. 1. 1990). Presodilo je, da je navedena določba v neskladju s prepovedjo povratne 

veljave zakona iz 155. člena Ustave, saj se je zakon uporabljal tudi za zadeve, v katerih se je 
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predkazenski ali kazenski postopek začel pred njegovo uveljavitvijo oziroma po 1. 1. 1990, in 

je zato določbo razveljavilo. 

 

Opisana ugotovitev retroaktivnosti je imela drastične učinke na odprte ZOPNI zadeve, saj je 

bilo v veliki večini odprtih pravd kataloško kaznivo dejanje storjeno oziroma premoženje 

pridobljeno pred 29. 11. 2011. V desetih pravdah, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno prej 

navedenim datumom, so državni tožilci SDT RS že vložili umike tožb oziroma v eni pravdi 

umik pritožbe zoper zavrnilno sodbo.  

 

Posledično se je v letu poročanja število odrejenih finančnih preiskav glede na leti 2017 in 2016 

zmanjšalo. Zmanjšalo se je število odrejenih finančnih preiskav, kakor tudi število 

preiskovancev, ki so bili obravnavani v finančnih preiskavah. Tako je bilo v letu poročanja na 

vseh tožilstvih obravnavanih 10 oseb (v letu 2017 je bilo obravnavanih 23 oseb, v letu 2016 pa 

18 oseb).  

 

Posledično se je zaradi manj številčnega odrejanja finančnih preiskav zmanjšalo število 

vloženih tožb zaradi odvzema premoženja nezakonitega izvora. V letu 2018 so bile vložene 3 

tožbe za odvzem premoženja nezakonitega izvora, skupaj je bilo toženih 6 oseb (v 2017 je bilo 

toženih 17 oseb).  

 

Očitno je, da je le dobro domišljena, jasna in dorečena zakonodaja lahko temelj za uspešno 

končanje postopkov zaradi odvzema premoženja nezakonitega izvora. V to bo nujno potrebno 

v bodoče usmerjati pozornost in energijo, saj je finančna preiskava po ZOPNI najmočnejše 

orodje, ki ga ima država na razpolago za odkrivanje, zavarovanje in odvzem premoženja 

nezakonitega izvora. Ob tem zavedanju je predstavnik SDT aktivno sodeloval v nizu 

izobraževanj, ki jih je organiziral Center za izobraževanje v pravosodju (v nadaljevanju Center) 

na temo ZPP-E v povezavi z ZOPNI. 

 

Sicer pa je za učinkovit odvzem premoženja nezakonitega izvora ključno njegovo odkritje in 

zavarovanje v zgodnji fazi postopka. Pozornost vseh organov, ki zaznavajo premoženje 

nezakonitega izvora, mora biti usmerjena tudi na premoženje, ki ni razvidno iz javnih baz, s 

katerim pa določena oseba in z njo povezane osebe dejansko razpolagajo ali pa so razpolagale.  

Pogoj za uvedbo postopkov po določbah ZOPNI so razlogi za sum, da je oseba storila kataloško 

kaznivo dejanje iz 4. člena ZOPNI in da ima sama ali skupaj s povezanimi osebami premoženje 

nezakonitega izvora, katerega skupna vrednost presega 50.000 evrov, ki pa ne sme predstavljati 

premoženjske koristi, pridobljene s kataloškim kaznivim dejanjem.  

 

Ovire pri povečanju števila civilno finančnih zadev predstavlja ugotavljanje premoženja 

nezakonitega izvora, ki je velikokrat odvisno od faze kazenskega postopka, ki se nanaša na 

kataloško kaznivo dejanje. Kazenski postopek mora biti namreč v takšni fazi, da državnemu 

tožilcu omogoča natančno razmejitev premoženjsko pravne koristi in premoženja nezakonitega 

izvora. Navedeno je pomembno, saj se finančna preiskava skladno z 10. členom ZOPNI lahko 
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odredi le, če je izpolnjen tudi pogoj, da premoženje nezakonitega izvora ne predstavlja 

premoženjske koristi, pridobljene s kataloškim kaznivim dejanjem ali zaradi njega.  

 

V primerih, ko se premoženje nahaja v tujini, je uspešnost odkritja in odvzema premoženja 

nezakonitega izvora omejena z učinkovitostjo razpoložljivih instrumentov mednarodnega 

sodelovanja in mednarodne pravne pomoči. Pomembno je, da se v okviru finančno 

preiskovalnih skupin ustrezno uporabijo vse poti mednarodnega sodelovanja, ki so posameznim 

organom na razpolago. 

 

3.3 INSTITUT PRIZNANJA KRIVDE 

 

3.3.1 UVODNO POJASNILO 

 

Reševanje kazenskih zadev s pogajanji o priznanju krivde je pomembno orodje kazenskega 

procesnega prava, ki je bilo v slovenski kazenskopravni prostor vneseno z novelo ZKP-K. 

Koncept pogajanj je pomembno spremenil vlogo in nalogo državnega tožilca, ki s svojimi 

pogajalskimi sposobnostmi in z obljubo koncesij (zlasti nižje kazni) obdolženca poskuša 

spodbuditi k priznanju krivde, s čimer se stranki izogneta tudi celotnemu kazenskemu postopku. 

Sodišče presodi le, ali je sporazum o priznanju krivde sklenjen v skladu z nekaterimi temeljnimi 

predpostavkami pravičnosti in poštenosti ter da ne pomeni odstopanja od načela materialne 

resnice. Uvajanje skrajšanih, poenostavljenih in konsenzualnih postopkov je tako odločen 

korak za povečanje učinkovitosti kazenskih postopkov. 

 

3.3.2 SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVDE 

 

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

sankcije 

Državno 

tožilstvo 
Pogajanja 

Sporazum o 

priznanju 

krivde 

Izjava o 

priznanju 

krivde 

Predobravnavni narok Narok za izrek kazenske sankcije 

Okrajna 

sodišča 

Okrožna 

sodišča 
Skupaj 

Okrajna 

sodišča 

Okrožna 

sodišča 
Skupaj 

ODT CE 100 77 365 80 455 535 177 170 347 

ODT KK 45 40 99 32 168 200 22 76 98 

ODT KP 54 54 164 121 439 560 39 163 202 

ODT KR 26 24 141 71 237 308 26 87 113 

ODT LJ 53 45 644 872 1.210 2.082 203 325 528 

ODT MB 35 35 277 124 263 387 35 74 109 

ODT MS 20 18 264 164 336 500 70 155 225 

ODT NG 17 16 103 47 119 166 38 57 95 

ODT NM 21 20 145 67 295 362 21 100 121 

ODT PT 59 55 108 36 168 204 17 84 101 

ODT SG 5 4 74 43 104 147 22 50 72 

OPP 1 1 7 7 8 15 1 2 3 

SDT 10 9 21 0 97 97 0 23 23 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 446 398 2.412 1.664 3.899 5.563 671 1.366 2.037 

Poprečje ODT 40 35 217 151 345 496 61 122 183 

Poprečje ODT 
STD OPP 

34 31 186 128 300 428 52 105 157 
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Statistični podatki za poročevalno leto izkazujejo, da se trend povečanja zadev, ki se rešijo z 

uporabo instituta priznanja krivde, zadovoljivo nadaljuje. Tako v letu 2018 znova ugotavljamo 

porast števila pogajanj, in sicer v primerjavi z letom 2017 za 24 %. Primerjava po posameznih 

tožilstvih kaže, da so tožilci na skoraj vseh slovenskih tožilstvih v tem letu še pogosteje 

uporabili novejši pogajalski pristop k reševanju kazenskih zadev. O povečanju tako poročajo 

ODT v Celju, ODT v Kopru, ODT v Kranju, ODT v Mariboru, ODT v Murski Soboti, ODT v 

Novi Gorici, ODT v Novem mestu in ODT na Ptuju v nasprotju z letom 2017, v katerem smo 

zaznali povečanje v primerjavi z letom 2016 le na štirih tožilstvih: ODT v Celju, ODT v 

Krškem, ODT v Kopru in ODT na Ptuju. Posledično primerjava s preteklim letom kaže tudi na 

povečanje števila sklenjenih sporazumov o priznanju krivde – s 333 v letu 2017 na 398 v letu 

2018, kar pomeni 20 % rast. Primerjava podatkov, glede tega, koliko pogajanj je bilo končanih 

s sklenitvijo sporazuma, kaže 4 % padec v primerjavi s preteklim letom, vendar navedeno ni 

skrb vzbujajoč podatek. Ne nazadnje državni tožilci ne zasledujejo cilja po 100-odstotnem 

uspehu pogajanj – ekonomičnost je namreč samo ena izmed zasledovanih vrednot kazenskega 

postopka in njeno postavljanje nad druge vrednote ni vedno utemeljeno.  

Navkljub temu nekatera tožilstva dosegajo 100-odstotno uspešnost izvedenih pogajanj, na 

primer ODT v Mariboru in ODT v Kopru. Ob tem kritično opažajo tudi, da nekateri zagovorniki 

prestopajo meje pravičnih oziroma sprejemljivih pogajanj o priznanju krivde. Tako institut, ki 

je namenjen predvsem pospešitvi postopka, izkoristijo za zavlačevanje s tem, ko že na začetku 

pogajanj postavijo nerealna in neomajna pričakovanja, namesto da bi razvili sodelovalni odnos. 

Državni tožilci na takšno dinamiko pogajaj ne pristajajo in s prekinitvijo pogajanj onemogočijo 

vdor neetičnih praks. Tudi o implicitnih pogajanjih, ko se je obramba s tožilcem vnaprej 

neformalno dogovorila, da bo obdolženi na predobravnavnem naroku priznal, če bo tožilec za 

tak primer predlagal za obtoženca sprejemljivo sankcijo, tožilstva poročajo v manjšem obsegu, 

kar kaže na krepitev zavedanja, da dogovori brez okovov formalnosti niso sprejemljivi. Tudi v 

prihodnje pričakujemo, da si bodo državni tožilci prizadevali identificirati vse potencialne 

nevarnosti, ki jih prinašajo pogajanja o priznanju krivde, in odklone v praksi preprečili. Pri tem 

jim bodo gotovo v pomoč jasno stališče in usmeritve v Splošnem navodilu o pogajanjih ter o 

predlaganju sankcij v primeru priznanja krivde in sporazuma o krivdi, ki so ga tožilci zavezani 

upoštevati pri izvedbi pogajanj. 
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Tabela 21.a: Delež uspešnosti pogajanj in sporazumov glede na število obtoženih oseb 

Državno 

tožilstvo 

Število 

obtoženih oseb 
Pogajanja 

Odstotek 

pogajanj od 

obtoženih 

Sporazumi 

Odstotek 

sporazumov od 

obtoženih 

Odstotek 

sporazumov od 

pogajanj 

ODT CE 939 100 11% 77 8% 77% 

ODT KK 497 45 9% 40 8% 89% 

ODT KP 1.008 54 5% 54 5% 100% 

ODT KR 636 26 4% 24 4% 92% 

ODT LJ 2.461 53 2% 45 2% 85% 

ODT MB 1.012 35 3% 35 3% 100% 

ODT MS 551 20 4% 18 3% 90% 

ODT NG 270 17 6% 16 6% 94% 

ODT NM 595 21 4% 20 3% 95% 

ODT PT 322 59 18% 55 17% 93% 

ODT SG 159 5 3% 4 3% 80% 

OPP 41 1 2% 1 2% 100% 

SDT 199 10 5% 9 5% 90% 

Skupaj 8.690 446 5% 398 5% 89% 

 

Statistični podatki kažejo, da je glede na državno raven največje število začetih pogajanj v 

primerjavi s številom vloženih obtožb v letu 2018 imel ODT na Ptuju (18 %), glede na delež 

pozitivno izstopata še ODT v Celju (11 %) in ODT v Krškem (9%), druga tožilstva pa se 

gibljejo v bližini povprečja. ODT na Ptuju poudarja, da je v pretežni meri do izvedenih 

postopkov pogajanj prišlo na pobudo obrambe ali obdolženih samih, sploh v primerih z očitkom 

težjih kaznivih dejanj in v pripornih zadevah. ODT v Kopru pa poroča, da se za priznanje 

odločajo tudi obsojenci, ki že prestajajo kazen zapora, z namenom, da se novi kazenski 

postopek prej konča ter se pri izreku in odmeri upoštevajo že izrečene kazni, ki se združijo v 

enotno.  

 

Kot odločilni element, kdaj se bodo tožilci odločili za pogajanja za priznanje krivde, tožilstva 

najpogosteje poudarjajo, da se pogajajo predvsem v primerih zahtevnejših oblik kaznivih 

dejanj, pri čemer pričakujejo obsežnejši dokazni postopek, in kadar je obtoženih več storilcev. 

Tožilcem so bili namreč za rešitev bagatelnih primerov že pred uveljavitvijo pogajanj o 

priznanju krivde na voljo drugi konsenzualni mehanizmi.  

 

Čeprav so bila pogajanja prvenstveno namenjena za rešitev preprostejših dejanskih stanj, se ta 

po poročanju vseh državnih tožilstev večinoma uporabljajo za rešitev kompleksnejših kaznivih 

dejanj. Kot primer ODT v Krškem poroča, da je bil za sklenitev enega sporazuma o priznanju 

krivde potreben delovni vložek osmih mesecev, sporazum na 84 straneh pa je zajemal kar 17 

kazenskih spisov. Preostali sporazumi pa so obsegali materijo gospodarskih kazenskih zadev, 

pri čemer je bila dosežena skupna kazen osmih let zapora in stranska kazen 252.000 evrov.  

 

Osamljeno je mnenje ODT v Murski Soboti, da se s sporazumevanjem postopek po 

nepotrebnem daljša in podraži, rezultati pa so enaki kot, kadar storilec prizna krivdo na 

predobravnavnem naroku (velja pripomniti, da navkljub temu stališču dosegajo večji delež 



 SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2018 

 

67 

sklenjenih sporazumov o priznanju krivde kot v preteklih letih). Večina tožilstev namreč deli 

mnenje ODT v Novi Gorici, da obravnavani institut vsekakor skrajša čas reševanja kazenskih 

zadev in poenostavi potek kazenskih postopkov, pri čemer ni zanemarljivo niti zmanjšanje 

stroškov teh. ODT na Ptuju pa opozarja, da je za državno tožilstvo še zmeraj obremenjujoč 

finančni vidik, kadar gre za pogajanja z obdolženci, ki so tujci, saj mora v teh primerih tožilstvo 

angažirati tudi sodnega tolmača. 

 

Možnost obsodb na podlagi priznanja krivde, ki je pridobljeno na podlagi eksplicitnih 

pogajanjih o priznanjih krivde, učinkuje tudi na kaznovalno politiko. Tožilstvo je bilo že pred 

možnostjo obsodbe na podlagi priznanja krivde aktivno pri oblikovanju kaznovalne politike, 

saj je tožilec sodišču redno predlagal višino kazni, ki jo naj izreče sodišče v obsodilni sodbi, 

vendar sodišče z njegovim predlogom ni bilo zavezano. Z uporabo obravnavanega instituta je 

tožilec postal tudi ključni določevalec kaznovalne politike, saj je njegov predlog glede vrste in 

višine kazenske sankcije zavezujoč. Ob tem se nemalokrat postavi tudi vprašanje, kako 

zagotoviti enotno kaznovalno politiko, ki bo izpolnjevala temeljno načelo enakega 

obravnavanja oziroma enakega kaznovanja storilcev kaznivih dejanj. Funkcija državnega 

tožilca ima namreč lastnosti, zaradi katerih ni mogoče zagotavljati enotne prakse njenega 

izvajanja v posameznih zadevah na enak način, kot poteka v sodstvu z odločitvami instančnih 

sodišč.  

 

Zaradi poenotenja uporabe tožilskih pooblastil so opredeljene zavezujoče usmeritve in napotki 

za delo državnih tožilcev v normiranih predpisih, Splošnih navodilih o pogajanjih ter o 

predlaganju sankcij v primeru priznanja krivde in sporazuma o krivdi in v Politiki pregona. 

Tožilstva poročajo, da pri pogajanjih zasledujejo čim večjo enotnost pri oblikovanju 

kaznovalne politike, ODT v Novi Gorici pa poudarja, da je opazen doprinos sporazumov o 

priznanju krivde v tem, da je mogoče bolje individualizirati kazenske sankcije, tudi v smeri 

nalog iz 162. člena ZKP (torej nalog, ki jih je mogoče naložiti v postopku odloženega pregona).  

 

Za redno spremljanje kaznovalne politike tožilstvom priporočamo, da po zgledu ODT v Celju 

oblikujejo oddelek, ki bo pristojen tudi za pogajanja ter bo redno spremljal sodno prakso in 

kaznovalno politiko Višjega sodišča in Vrhovnega sodišča RS ter s podatki ažurno seznanjal 

»pogajalske« tožilce, morebiti tudi določitev tožilca, pristojnega za pogajanja, ki jih tožilci kot 

nosilci spisov zaradi obremenjenosti težje kakovostno izvedejo (sploh glede na dejstvo, da so 

tožilstva v preteklih letih kot razlog neuporabe instituta izpostavljala predvsem obremenjenost 

tožilca, ki je posledično odvrnjen od uporabe tega instituta). Pri tem naj se varovalna (garantna) 

funkcija kazenskega prava nikakor ne umika učinkovitostni naravnanosti. Tožilci morajo 

namreč upoštevati, da so državni organ, ki zastopa tudi javni interes. To gotovo ni le gola 

učinkovitost, ampak predvsem zaveza k pravičnosti.  
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3.3.3 PREDOBRAVNAVNI NAROK IN NAROK ZA IZREK KAZENSKE SANKCIJE 

 

Poleg pogajanj o priznanju krivde je bila z novelo ZKP-K uvedena tudi nova faza kazenska 

postopka, tako imenovani predobravnavni narok, s katero se je zagotovila ne samo faza, v kateri 

se preverja sklenjen sporazum o priznanju krivde, ampak tudi dodatna možnost za izvedbo 

skrajšane in poenostavljene oblike kazenskega postopka in ekonomičnega poteka glavne 

obravnave. Na okrožnih sodiščih je bilo v letu 2018 opravljenih skupaj 3.899 predobravnavnih 

narokov (kar pomeni 6 % povečanje od preteklega leta, ko jih je bilo razpisanih 3.693), na 

okrajnih sodiščih pa 1.664 narokov (kar pomeni 47 % povečanje glede na leto 2017, ko jih je 

bilo opravljenih 1.132 narokov). Skupno tako evidentiramo 15 % povečanje: s 4.825 na 5.563.  

 

Iz navedenega je mogoče sklepati na precejšnje zmanjšanje števila glavnih obravnav (kar pa 

sicer ni pravilo), vendar ne na račun zmanjšanja obsodilnosti. Tožilstva ugotavljajo, da se je 

institut predobravnavnega naroka zelo dobro vpeljal v slovenski kazenskopravni prostor, 

nekatera (ODT v Murski Soboti, ODT v Novi Gorici) celo opažajo, da se skoraj polovica 

kazenskih zadev pred okrajnim oz. okrožnim sodiščem konča s priznanjem krivde obdolženca. 

Predobravnavnemu naroku, na katerem obdolženec prizna krivdo, sledi narok za izrek kazenske 

sankcije. Okrajna in okrožna sodišča so v poročevalnem letu opravila 2.037 narokov za izrek 

kazenske sankcije, kar pomeni povečanje za 12 % (v letu 2017 jih je bilo 1.815), s tem pa 

številčni približek letu 2016. 

 

3.4 ALTERNATIVNE OBLIKE KAZENSKEGA PREGONA IN DRUGE 

POENOSTAVITVE KAZENSKEGA POSTOPKA 

 

3.4.1 UVODNO POJASNILO 

 

Državni tožilec se lahko ob pogojih, ki morajo biti podani tako na zakonski (ZKP) kot 

podzakonski ravni (Splošno navodilo za enotno uporabo določb 162. člena ZKP o odložitvi 

kazenskega pregona in Splošno navodilo o pogojih in okoliščinah za odstopanje zadev v 

postopek poravnavanja), odloči namesto za kazenski pregon za izvedbo alternativnega 

reagiranja. V ta namen ima državni tožilec na razpolago institut poravnavanja, urejen v 161.a 

členu ZKP, odloženi pregon, urejen v 162. členu ZKP, in kaznovalni nalog po 445.a členu ZKP. 

Institut poravnavanja in odloženi pregon državni tožilec lahko uporabi zoper osumljence 

kaznivih dejanj iz pristojnosti okrajnega sodišča in za nekatera taksativno našteta kazniva 

dejanja, za katera zakon predpisuje kazen, višjo od treh let, pri čemer institut poravnavanja 

lahko uporabi v fazi tako odločanja o kazenski ovadbi kot glavne obravnave. Poenostavitev 

kazenskega postopka pomeni postopek za izdajo kaznovalnega naloga. Tožilec ga lahko vloži 

ob obtožnem predlogu za kazniva dejanja iz pristojnosti okrajnega sodišča in v njem predlaga 

(po 445.a členu predviden) izrek kazenske sankcije ali ukrepa brez oprave glavne obravnave 

pred sodiščem. 
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Z izvajanjem alternativnih oblik kazenskega pregona se število zadev, ki jih prejme v delo 

sodišče, občutno zmanjša, s tem pa se zmanjša tudi finančna obremenitev. 

 

3.4.2 OBSEG IN USPEŠNOST UPORABE INSTITUTA ALTERNATIVNEGA 

PREGONA 

 

Tabela 22: Obseg in uspešnost alternativnega pregona  

Državno tožilstvo 
Število narokov po 

163a/2 čl. ZKP 

Skupno število vseh 

alternativno 

obravnavanih 

Število zavrženih ovadb 

Odstotek zavrženih od 

vseh alternativno 

obravnavanih 

ODT CE 79 587 395 67 

ODT KK 11 152 96 63 

ODT KP 2 232 135 58 

ODT KR 5 392 258 66 

ODT LJ 1 1.136 679 60 

ODT MB 8 474 287 61 

ODT MS 2 342 184 54 

ODT NG 12 160 125 78 

ODT NM 0 143 74 52 

ODT PT 35 141 75 53 

ODT SG 18 96 53 55 

OPP 1 14 9 64 

SDT 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 

Skupaj 174 3.869 2.370 61 

Poprečje ODT 16 350 215 61 

Poprečje ODT 

STD OPP 
13 298 182 56 

 

V letu 2018 so državni tožilci na posameznih okrožnih državnih tožilstvih rešili nekaj manj 

kazenskih ovadb z alternativnimi oblikami kazenskega pregona kot v letu 2017. Tako so v letu 

poročanja alternativno obravnavali kazenske ovadbe zoper 3.869 oseb (v letu 2017 zoper 3.969 

oseb, v letu 2016 zoper 4.220 oseb, v letu 2015 zoper 4.409 oseb, v letu 2014 pa zoper 3.766 

oseb). V 2.370 primerih se je kazenski pregon končal z zavrženjem kazenske ovadbe, kar 

pomeni 61 % vseh alternativno obravnavanih, to je več kot v letu 2017, ko je bilo tako končanih 

58 % zadev. 

 

Opravljenih je bilo tudi 174 narokov po drugem odstavku 163.a člena ZKP, ki tožilcu dopušča 

uporabo alternativnih oblik reagiranja potem, ko si predhodno pridobi dodatne podatke 

neposredno od osumljenca ali oškodovanca. Takšno število teh narokov izkazuje veliko 

angažiranost državnih tožilcev, ki v postopkih sprejemanja odločitve o ovadbi iščejo 

najprimernejše in najučinkovitejše načine, razjasnijo pa lahko tudi nekatere vrzeli v dejanskem 

stanju. 

 

Rezultati dela, izkazani s statističnimi podatki, kažejo na zavedanje državnih tožilcev, da 

odložitev kazenskega pregona tako za osumljence kot oškodovance ostaja prijazen, hiter in 

funkcionalen način odločanja o kazenskih ovadbah, pri čemer se sledi cilju, da se postopek 
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konča ekonomično in uspešno in je podprt z izkušnjami, praviloma odločajo za odloženi 

kazenski pregon. 

3.4.3 ODLOŽENI KAZENSKI PREGON 

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

Državno 

tožilstvo 

Zadeve, v katerih 

se DT odloči za 

odloženi pregon 

(čl. 162/1) 

Ni soglasja 

strank za 

odložitev 

Pregon 

odložen 

(število 

sklepov) 

Zavržena ovadba v postopku odloženega 

pregona Odstotek 

zavrženih od 

vseh 

odstopljenih 
Naloga 

izvršena 

Drugi razlogi za 

zavrženje ovadbe v 

postopku 

odloženega pregona 

Skupaj 

zavrženo 

ODT CE 419 148 242 200 106 306 73 

ODT KK 136 37 75 69 22 91 67 

ODT KP 140 35 80 67 17 84 60 

ODT KR 326 98 198 176 48 224 69 

ODT LJ 807 220 471 404 123 527 65 

ODT MB 377 136 202 166 72 238 63 

ODT MS 276 105 142 107 36 143 52 

ODT NG 119 30 51 40 52 92 77 

ODT NM 104 51 53 45 16 61 59 

ODT PT 112 30 66 49 21 70 62 

ODT SG 64 26 35 30 8 38 59 

OPP 9 3 3 2 3 5 56 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 2.889 919 1.618 1.355 524 1.879 65 

Poprečje ODT 262 83 147 123 47 170 64 

Poprečje ODT 

STD OPP 
222 71 124 104 40 145 59 

V letu 2018 so se državni tožilci odločili za postopek odloženega pregona zoper 2.889 

polnoletnih storilcev, kar je več kot v letu 2017, ko so se tako odločili zoper 2.845 oseb. V 919 

zadevah tožilec za uporabo instituta odloženega pregona ni pridobil soglasja storilca oziroma 

oškodovanca.  

V letu poročanja je bil s sklepom kazenski pregon odložen zoper 1.618 oseb, 1.355 polnoletnih 

oseb je izpolnilo vlogo, ki jo je vložil državni tožilec, v 524 zadevah so bili podani drugi razlogi 

za zavrženje kazenske ovadbe, skupno pa so bile zavržene ovadbe zoper 1.879 oseb.  

Uspeh, delež izpolnitve naloženih nalog, je precej boljši kot v prejšnjem obdobju (2018: 

83,75 %, 2017: 74,67 %), kar potrjuje dobro izbiro primernih zadev za obravnavanje v okviru 

navedenega instituta in prilagoditev osumljenčevim možnostim odplačevanja plačil na obroke, 

kar osumljencem močno olajša izpolnitev nalog. Izkazalo se je tudi, da so oškodovanci, tudi 

kadar ne pridejo na tožilstvo, v resnici pripravljeni na odložitev kazenskega postopka, saj vrnejo 

izpolnjeno pisno izjavo o strinjanju z izvedbo takega postopka z morebitnimi zahtevami v zvezi 

z zaščito svojih interesov. Zaradi slabšega finančnega položaja osumljencev se dostikrat 

določajo daljši roki za izpolnitev in obročno plačevanje. Vse več osumljencev je brez osebnih 
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dohodkov ali so ti minimalni, kar posledično pripelje tudi do nekoliko manjšega uspeha pri 

izpolnitvi nalog, določenih v postopku odloženega pregona. 

Razlike v obsegu uporabe instituta odloženega pregona med tožilstvi so skozi leta postale 

konstanta, kar kaže naravo in specifičnost kriminalitete območja posameznega okrožnega 

državnega tožilstva. 

Tabela 23(m): Odloženi kazenski pregon proti mladoletnikom 

Državno 

tožilstvo 

Zadeve, v 

katerih se DT 

odloči za 

odloženi pregon 

(čl. 162/1) 

Ni 

soglasja 

strank za 

odložitev 

Pregon 

odložen 

(število 

sklepov) 

Zavržena ovadba v postopku odloženega pregona Odstotek 

zavrženih od 

vseh 

odstopljenih 

Naloga 

izvršena 

Drugi razlogi za zavrženje 

ovadbe v postopku 

odloženega pregona 

Skupaj 

zavrženo 

ODT CE 42 8 27 21 13 34 81 

ODT KK 6 1 2 3 3 6 100 

ODT KP 23 4 17 15 1 16 70 

ODT KR 18 2 10 9 7 16 89 

ODT LJ 16 8 5 4 7 11 69 

ODT MB 27 5 20 17 3 20 74 

ODT MS 26 6 18 14 6 20 77 

ODT NG 2 0 1 1 1 2 100 

ODT NM 7 6 1 0 4 4 57 

ODT PT 5 1 3 3 1 4 80 

ODT SG 9 3 7 7 1 8 89 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 181 44 111 94 47 141 78 

Poprečje ODT 16 4 10 9 4 13 81 

Poprečje ODT 
STD OPP 

14 3 9 7 4 11 68 

Odloženi kazenski pregon proti mladoletnikom je tožilec v letu 2018 začel proti 181-im 

mladoletnikom (207 v letu 2017, 184 v letu 2016, 215 v letu 2015,186 v letu 2014), soglasja 

strank ni pridobil v 44 primerih, uspešno z izpolnitvijo naloge, naložene mladoletniku, je tožilec 

končal postopek proti 94 mladoletnikov. 
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Tabela 24(p): Pregled nalog pri odloženem pregonu zoper polnoletne storilce 

Državno 

tožilstvo 

Naloge 

Skupaj 

odloženih 

pregonov 

Vplačilo v 

korist javnih 

ustanov 

Vplačilo v 

dobrodelne 

namene 

Poravnava 

preživninskih 

obveznosti 

Splošno 

koristno delo 

Poravnava 

škode 
Drugo 

ODT CE 242 66 14 2 13 89 45 

ODT KK 75 48 47 1 3 18 4 

ODT KP 80 26 18 0 11 48 1 

ODT KR 198 48 81 2 17 30 4 

ODT LJ 471 193 87 3 46 111 10 

ODT MB 202 29 26 2 28 65 41 

ODT MS 142 30 24 6 14 44 2 

ODT NG 51 12 10 2 8 10 8 

ODT NM 53 19 12 0 0 19 2 

ODT PT 66 11 19 0 5 22 3 

ODT SG 35 13 5 0 3 6 2 

OPP 3 2 1 0 1 0 2 

SDT 0 0 1 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.618 497 345 18 149 462 124 

Poprečje ODT 147 45 31 2 13 42 11 

Poprečje ODT 
STD OPP 

124 38 27 1 11 36 10 

 

Pri polnoletnih storilcih kaznivih dejanj so se državni tožilci v okviru odloženega pregona v 

letu 2018 najpogosteje odločali za vplačilo v korist javnih ustanov, in sicer v kar 497 primerih, 

v 462 pa za poravnavo škode, na tretjem mestu je s 345 primeri plačilo v dobrodelne namene. 

Oprava nekega splošno koristnega dela je bila storilcem naložena v 149 primerih, v letu 2017 

pa v 124. V 18 primerih je bila naložena poravnava preživninskih obveznosti.  

 

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

Državno 

tožilstvo 

Naloge 

Skupaj 

odloženih 

pregonov 

Vplačilo v 

korist javnih 

ustanov 

Vplačilo v 

dobrodelne 

namene 

Poravnava 

preživninskih 

obveznosti 

Splošno 

koristno delo 

Poravnava 

škode 
Drugo 

ODT CE 27 1 0 0 16 7 0 

ODT KK 2 0 0 0 3 0 0 

ODT KP 17 3 1 0 9 3 0 

ODT KR 10 0 0 0 9 2 0 

ODT LJ 5 0 0 0 3 2 0 

ODT MB 20 1 1 0 10 8 1 

ODT MS 18 0 0 0 10 4 0 

ODT NG 1 0 0 0 1 0 0 

ODT NM 1 1 0 0 0 1 0 

ODT PT 3 1 0 0 2 1 0 

ODT SG 7 0 0 0 2 5 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 111 7 2 0 65 33 1 

Poprečje ODT 10 1 0 0 6 3 0 

Poprečje ODT 
STD OPP 

9 1 0 0 5 3 0 
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Pri mladoletnikih, pri katerih je namen kazenskega postopka usmerjen v ozaveščanje 

mladoletnika o neprimernosti njegovega dejanja in s tem v vzgojnem pomenu v njegovo 

največjo korist, se je to pokazalo pri izbiri nalog, naloženih mladoletnim storilcem. Tako je 

najpogosteje naložena naloga splošno koristno delo, in sicer je bila taka naloga naložena 65 

mladoletnikom, poravnava škode 33 mladoletnikom, le sedmim mladoletnikom je bilo 

naloženo plačilo v korist javnih ustanov in dvema plačilo v dobrodelne namene. 

 

Tabela 25: Skupna višina vplačil pri odloženem pregonu  

Državno tožilstvo Višina vplačil polnoletnih storilcev v evrih Višina vplačil mladoletnikov v evrih 

ODT CE 31.150 250 

ODT KK 28.040 0 

ODT KP 19.500 400 

ODT KR 49.273 0 

ODT LJ 100.572 0 

ODT MB 13.684,6 174,4 

ODT MS 22.260 0 

ODT NG 7.300 0 

ODT NM 12.940 100 

ODT PT 9.025 150 

ODT SG 6.600 0 

OPP 750 0 

SDT 0 0 

VDT 0 0 

Skupaj 301.094,6 1.074,4 

Poprečje ODT 27.304 98 

Poprečje ODT STD OPP 23.161 83 

 

Iz naslova odloženega pregona za polnoletne storilce je bilo v korist prejemnikov vplačil 

nakazanih 301.096,60 evra, za mladoletne pa 1.074,40 evra (za polnoletne: 282.707,29 evra v 

letu 2017, 241.731,25 evra v letu 2016, 347.789 evrov v letu 2015 in 269.817 evrov v letu 

2014). Državni tožilci so višino prispevka vedno oblikovali ob upoštevanju narave kaznivega 

dejanja, odnosa storilca do dejanja in njegovega premoženjskega stanja. 
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3.4.4 PORAVNAVANJE 

 

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

Državno 

tožilstvo 

Število vseh 

odstopljenih v 

poravnavanje o 

katerih je bilo 

odločeno 

Uspešno 

poravnavanje 

Odstotek 

uspešno 

poravnanih od 

vseh 

odstopljenih 

Zavržene ovadbe v postopku poravnavanja 

Sporazum 

izpolnjen 

Drugi 

razlogi za 

zavrženje 

ovadbe 

Skupaj 

zavrženo 

Odstotek 

zavrženih od 

vseh odstopljenih 

ODT CE 110 63 57 37 9 46 42 

ODT KK 13 6 46 3 0 3 23 

ODT KP 66 41 62 24 8 32 48 

ODT KR 44 17 39 10 4 14 32 

ODT LJ 272 161 59 85 28 113 42 

ODT MB 61 32 52 16 6 22 36 

ODT MS 36 26 72 15 2 17 47 

ODT NG 36 28 78 18 10 28 78 

ODT NM 29 20 69 7 0 7 24 

ODT PT 23 19 83 0 1 1 4 

ODT SG 23 17 74 7 0 7 30 

OPP 5 5 100 4 0 4 80 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 718 435 61 226 68 294 41 

Poprečje ODT 65 39 63 20 6 26 37 

Poprečje ODT 

STD OPP 
55 33 61 17 5 23 37 

 

V letu poročanja je bil zaznan upad števila postopkov poravnavanja, saj so državni tožilci v 

postopek poravnavanja odstopili 718 kazenskih ovadb zoper polnoletne storilce (815 v letu 

2017, 772 v letu 2016, 680 v letu 2015 in 471 v letu 2014). Iz poročil okrožnih tožilstev je 

mogoče povzeti, da so pogostnost uporabe tega instituta prilagodili vrstam zadev (ki so po 

objektivnih in subjektivnih okoliščinah iz spisa primerne za postopek poravnavanja) in da je 

bilo v tem obdobju preprosto manj ovadb, ki bi bile primerne za poravnavanje.  

 

Uspešnost končanih poravnav je bila 61-odstotna, tako kot v preteklem letu. Sporazume, ki sta 

jih sklenila storilec kaznivega dejanja in oškodovanec v navzočnosti poravnalca, je izpolnilo 

226 polnoletnih storilcev. Med razlogi za zavrženje kazenske ovadbe po začetem postopku 

poravnavanja so pogosto oškodovančevi umiki kazenskih ovadb, ki s potekom časa štejejo 

dejanje na njihovo škodo za dejanje majhnega pomena. 
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Tabela 26(m): Uspešnost poravnavanja v postopkih proti mladoletnikom 

Državno 

tožilstvo 

Število vseh 

odstopljenih v 

poravnavanje o 

katerih je bilo 

odločeno 

Uspešno 

poravnavanje 

Odstotek uspešno 

poravnanih od 

vseh odstopljenih 

Zavržene ovadbe v postopku poravnavanja 

Sporazum 

izpolnjen 

Drugi 

razlogi za 

zavrženje 

ovadbe 

Skupaj 

zavrženo 

Odstotek 

zavrženih od 

vseh 

odstopljenih 

ODT CE 4 2 50 2 0 2 50 

ODT KK 0 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 0 0 0 0 0 0 0 

ODT KR 0 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 16 9 56 9 0 9 56 

ODT MB 0 0 0 0 0 0 0 

ODT MS 2 1 50 1 0 1 50 

ODT NG 0 0 0 0 0 0 0 

ODT NM 1 1 100 1 0 1 100 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 23 13 57 13 0 13 57 

Poprečje ODT 2 1 23 1 0 1 23 

Poprečje ODT 

STD OPP 
2 1 20 1 0 1 20 

Institut poravnavanja proti mladoletnim storilcem, kot to izhaja iz te tabele, so državni tožilci 

tudi v letu 2018 bolj malo uporabljali. Tako so le v 23 primerih kazensko ovadbo odstopili v 

postopek poravnavanja (32 v letu 2017, 19 v letu 2016, 16 v letu 2015 in sedem v letu 2014), 

obravnavanje je bilo uspešno v 13 primerih (57 %) s sklenitvijo in izpolnitvijo sporazuma. 

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

Državno 

tožilstvo 

Vse 

odstopljene v 

poravnavanje 

o katerih je

bilo odločeno

Stranka se ne 

odzove na 

vabilo 

Stranka ne da 

soglasja 

Sporazum ni 

sklenjen 

Sporazum ni 

izpolnjen 

Drugi razlogi 

za zavrženje 

ovadbe v 

postopku 

poravnavanja 

Skupaj 

neuspešno 

ODT CE 110 8 28 10 2 9 48 

ODT KK 13 1 1 0 2 0 4 

ODT KP 66 7 15 5 1 8 28 

ODT KR 44 7 22 1 1 4 31 

ODT LJ 272 33 70 7 8 28 118 

ODT MB 61 8 14 1 2 6 25 

ODT MS 36 2 8 0 2 2 12 

ODT NG 36 3 6 3 0 10 12 

ODT NM 29 3 1 0 0 0 4 

ODT PT 23 0 1 0 0 1 1 

ODT SG 23 1 4 0 0 0 5 

OPP 5 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 718 73 170 27 18 68 288 

Poprečje ODT 65 7 15 2 2 6 26 

Poprečje ODT 

STD OPP 
55 6 13 2 1 5 22 
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Razloge za neuspešno poravnavanje v postopkih za polnoletne storilce je mogoče iskati 

predvsem v odločitvi ene izmed strank, da ne da soglasja k poravnavanju (v 170 primerih), 

izostanku voljnega elementa za sodelovanje v postopku ene izmed strank, izraženega s tem, da 

se stranka na vabilo poravnalca ni odzvala (v 73 primerih). V 27 primerih poravnalcu ni uspelo 

doseči sporazuma med strankami, 18 storilcev kaznivih dejanj pa sprejetega sporazuma ni 

izpolnilo. 

 

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

Državno 

tožilstvo 

Vse 

odstopljene v 

poravnavanje 

o katerih je 

bilo odločeno 

Stranka se ne 

odzove na 

vabilo 

Stranka ne da 

soglasja 

Sporazum ni 

sklenjen 

Sporazum ni 

izpolnjen 

Drugi razlogi 

za zavrženje 

ovadbe v 

postopku 

poravnavanja 

Skupaj 

neuspešno 

ODT CE 4 1 1 0 0 0 2 

ODT KK 0 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 0 0 0 0 0 0 0 

ODT KR 0 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 16 0 6 0 0 0 6 

ODT MB 0 0 0 0 0 0 0 

ODT MS 2 1 0 0 0 0 1 

ODT NG 0 0 0 0 0 0 0 

ODT NM 1 0 0 0 0 0 0 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 23 2 7 0 0 0 9 

Poprečje ODT 2 0 1 0 0 0 1 

Poprečje ODT 
STD OPP 

2 0 1 0 0 0 1 

 

Pri mladoletnih storilcih sta razloga za neuspešnost poravnavanja predvsem dva, in sicer da se 

stranka sploh ne odzove na vabilo (dva primera) in da stranka ne da soglasja (sedem primerov). 
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Tabela 28(p): Naloge pri doseženih sporazumih v postopkih zoper polnoletne storilce 

Državno 

tožilstvo 
Opravičilo 

Plačilo 

škode 

Odprava 

škode 

Vrnitev 

predmetov 

Delo v korist 

oškodovanca 

Delo v 

korist 

drugih 

Drugo Skupaj 

ODT CE 36 7 5 0 0 0 24 72 

ODT KK 2 3 0 0 0 0 2 7 

ODT KP 27 4 4 0 0 1 7 43 

ODT KR 15 3 4 0 0 1 1 24 

ODT LJ 59 48 12 1 1 1 20 142 

ODT MB 13 12 1 0 0 0 2 28 

ODT MS 18 8 2 0 0 0 4 32 

ODT NG 12 1 3 0 0 0 6 22 

ODT NM 7 2 5 1 0 0 12 27 

ODT PT 4 0 13 0 0 0 5 22 

ODT SG 12 3 0 1 0 0 2 18 

OPP 3 0 4 0 0 0 0 7 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 208 91 53 3 1 3 85 444 

Poprečje ODT 19 8 4 0 0 0 8 40 

Poprečje ODT 

STD OPP 
16 7 4 0 0 0 7 34 

Tabela 28(m): Naloge pri doseženih sporazumih v postopkih proti mladoletnikom 

Državno 

tožilstvo 
Opravičilo 

Plačilo 

škode 

Odprava 

škode 

Vrnitev 

predmetov 

Delo v korist 

oškodovanca 

Delo v 

korist 

drugih 

Drugo Skupaj 

ODT CE 2 0 0 0 0 0 0 2 

ODT KK 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODT KR 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 7 5 2 0 0 2 0 16 

ODT MB 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODT MS 0 1 0 0 0 0 0 1 

ODT NG 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODT NM 0 0 1 0 0 0 0 1 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 9 6 3 0 0 2 0 20 

Poprečje ODT 1 1 0 0 0 0 0 2 

Poprečje ODT 

STD OPP 
1 0 0 0 0 0 0 2 

Naloga, ki jo državni tožilci najpogosteje naložijo tako polnoletnim kot mladoletnim storilcem, 

je opravičilo (208 za polnoletne storilce in devet za mladoletne storilce), sledita plačilo škode 

(91 za polnoletne storilce in šest za mladoletne storilce) in odprava škode (53 za polnoletne in 

tri za mladoletne). 
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Tabela 29: Pregled skupnih in povprečnih stroškov za delo poravnalcev po okrožnih državnih tožilstvih  

Državno tožilstvo 
Število odstopljenih zadev o katerih 

je odločeno 
Stroški bruto v evrih Stroški povprečno na zadevo v evrih 

ODT CE 98 14.964,67 153 

ODT KK 12 1.444 120 

ODT KP 31 7.469 241 

ODT KR 48 4.494 94 

ODT LJ 222 20.053 90 

ODT MB 72 5.405,63 75 

ODT MS 23 3.474 151 

ODT NG 29 2.844 98 

ODT NM 23 3.137,63 136 

ODT PT 15 1.842,37 123 

ODT SG 17 1.924,83 113 

OPP 2 564 282 

SDT 0 0 0 

VDT 0 0 0 

Skupaj 592 67.617,13 114 

Poprečje ODT 54 6.096 127 

Poprečje ODT STD 
OPP 

46 5.201 129 

 

V pregledu stroškov za delo poravnalcev je prikazanih 592 nagrad, te pomenijo število 

odstopljenih zadev v poravnavanje, o katerih je bilo tudi odločeno. Povprečni strošek na 

posamezno poravnalno zadevo na vseh okrožnih državnih tožilstvih je znašal 114 evrov, pri 

čemer je treba opozoriti, da je v tem znesku upoštevan prispevek za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, tega računovodstvo pri izplačilu prišteje k nagradi, ki se odmeri poravnalcu 

skladno s splošnim navodilom o pogojih in okoliščinah za odstopanje zadev v postopek 

poravnavanja. Skupni bruto stroški so bili 67.617,13 evra. 
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3.4.5 KAZNOVALNI NALOGI 

Tabela 30: Kaznovalni nalogi 

Državno 

tožilstvo 

Število 

predlaganih 

kaznovalnih 

nalogov 

Število izdanih 

kaznovalnih 

nalogov 

Odstotek 

izdanih od 

predlaganih 

Število 

pravnomočnih 

kaznovalnih 

nalogov 

Odstotek 

pravnomočnih 

kaznovalnih 

nalogov od 

izdanih 

Izrečene kazenske 

sankcije in ukrepi 
D

e
n

a
r
n

a
 

k
a

z
e
n

 

P
o
g

o
jn

a
 

o
b

so
d

b
a
 

D
r
u

g
o
 

ODT CE 232 223 96 159 71 12 149 18 

ODT KK 226 197 87 172 87 13 158 3 

ODT KP 449 348 78 100 29 13 88 9 

ODT KR 262 192 73 140 73 39 101 3 

ODT LJ 618 551 89 375 68 35 339 6 

ODT MB 217 202 93 146 72 16 130 2 

ODT MS 187 168 90 105 62 39 163 28 

ODT NG 53 56 106 33 59 1 30 2 

ODT NM 249 220 88 150 68 15 133 12 

ODT PT 171 171 100 84 49 17 66 19 

ODT SG 106 48 45 41 85 11 28 0 

OPP 14 15 107 4 27 1 3 2 

SDT 1 0 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 2.785 2.391 86 1.509 63 212 1.388 104 

Poprečje ODT 252 216 86 137 66 19 126 9 

Poprečje ODT 

STD OPP 
214 184 81 116 58 16 107 8 

Kaznovalne naloge državni tožilci predlagajo vselej, kadar kakovost ovadb in zbrani dokazi to 

omogočajo. Leta 2018 so državni tožilci predlagali kaznovalne naloge zoper 2.785 oseb (2017: 

zoper 2.651 oseb). Sodišča so jih izdala 2.391, kar pomeni 86 % od predlaganih (v letu 2017 pa 

2.533, kar je 96 % od predlaganih), pravnomočnih pa je postalo 1.509 kaznovalnih nalogov, 

kar je 63 % od izdanih. 

S pravnomočnimi sodbami o kaznovalnih nalogih je bilo izrečenih 1.388 pogojnih obsodb, 212 

denarnih kazni, 104 osebam pa so bili izrečeni drugi ukrepi oziroma kazenske sankcije.  

Tudi v letu poročanja je število predlaganih denarnih kazni v okviru kaznovalnih nalogov 

majhno, razlog za to pa je mogoče iskati v tem, da državni tožilci ob predlaganju kaznovalnega 

naloga nimajo podatkov o premoženjskem stanju obdolženca ali pa gre za številne udeležence, 

za katere je že iz podatkov ovadbe mogoče razbrati, da denarne kazni ne bodo sposobni 

poravnati, ali za tujce, od katerih je ni bilo mogoče izterjati. 
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3.5 PRITOŽBENI POSTOPEK 

 

3.5.1 UVODNO POJASNILO 

 

Skupno število zadev, v katerih je bila v letu 2018 vložena pritožba zoper končno odločbo v 

kazenskih zadevah,1 ostaja na ravni iz prejšnjih let. Premiki navzgor ali navzdol v pritožbenih 

postopkih so zaznavni, vendar razmeroma majhni in niso takšni, da bi jim bilo treba nameniti 

posebno pozornost. Tako so bile v letu 2018 evidentirane pritožbe v 1.204 zadevah zoper 1.483 

obdolžencev (leto poprej v 1.244 zadevah zoper 1.518 obdolžencev). Pri tem se je število 

pritožb državnih tožilcev nekoliko povečalo (s 570 na 586), število pritožb obdolžencev pa se 

je kar precej zmanjšalo (s 1.169 na 1.084 ali za dobrih 7 %).  

Kar zadeva pritožbe državnih tožilcev, se je v primerjavi z letom poprej povečalo število 

pritožb, s katerimi tožilci izpodbijajo odločbe o kazni (s 177 na 199 ali za dobrih 12 %), kar je 

pozitiven podatek, saj kaže na večjo ambicioznost državnih tožilcev, da dosežejo sankcijo, ki 

so si jo zamislili. Podatek je razumljiv tudi ob dejstvu, da se je hkrati precej zmanjšalo število 

pritožb obdolžencev zaradi kazni (s 725 na 666 ali za 8 %).  

Kar zadeva pritožbe iz drugih razlogov (zaradi kršitve materialnega ali procesnega prava ali 

zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja), je teh s strani tožilcev praktično 

enako kot v letu poprej (387 v primerjavi s 393), medtem ko se je število takšnih pritožb s strani 

obdolžencev prav tako nekoliko zmanjšalo (s 444 na 418). 

Navedeni podatki kažejo na to, da so aktivnosti državnih tožilcev na področju pritoževanja 

stabilne. Vpliv procesnih institutov, ki so v zadnjih letih nedvomno vplivali na zmanjšanje 

števila pritožb (zlasti imamo v mislih pogajanja v kazenskem postopku, še pred tem pa nekatere 

druge procesne institute), izzveneva. Drugih okoliščin, ki bi lahko vplivale na bistvene premike 

na področju politike pritoževanja, v preteklem letu ni bilo. Tožilci ustrezno spremljajo 

dogajanja v kazenskih postopkih in reagirajo s pritožbami, če ocenijo, da je to potrebno, to 

spada v njihovo zavezo za strokovno delo ter v prizadevanja za zakonito in učinkovito 

odločanje. 

Kar zadeva kratko oceno splošne pritožbene aktivnosti med okrožnimi državnimi tožilstvi, 

ugotavljamo, da tudi v tem pogledu ni bilo večjih premikov. Razumljivo je, da imajo večja 

okrožna tožilstva več pritožb kot manjša, vendar so premiki iz leta v leto razmeroma omejeni. 

Omeniti je treba precejšnje povečanje števila pritožb (za tretjino v primerjavi z letom poprej), 

ki so jih vložili tožilci iz SDT RS,  premik zasluži pozitivno oceno. 

  

                                                 

1 Opozarjamo, da to niso vse pritožbe v kazenskih postopkih v državi v preteklem letu. Državno tožilstvo ne 

evidentira pritožb v kazenskih zadevah, v katerih pregon ne poteka po uradni dolžnosti, temveč na zasebno tožbo, 

saj o teh zadevah nima podatkov. Poleg tega so zajete le pritožbe zoper končno odločitev, ne pa tudi pritožbe zoper 

druge odločitve med potekom postopka. Če bi upoštevali še te, bi bilo pritožb precej več.  
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Tabela 31: Pritožbe v letu poročanja 

Državno 

tožilstvo 

Število 

zadev 

Število 

obdolžencev 

Vlagatelj pritožbe Pritožba zaradi kazni 
Pritožba iz drugih 

razlogov 

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

ODT CE 115 133 27 118 0 7 80 0 20 38 0 

ODT KK 70 78 18 70 0 7 48 0 11 22 0 

ODT KP 106 122 43 96 3 20 30 1 23 66 2 

ODT KR 70 78 29 59 0 17 31 0 12 28 0 

ODT LJ 278 319 124 242 1 46 171 1 78 71 0 

ODT MB 164 199 80 153 0 30 103 0 50 50 0 

ODT MS 97 115 27 94 4 3 56 0 24 38 4 

ODT NG 65 87 56 41 0 17 23 0 39 18 0 

ODT NM 91 109 45 78 2 15 54 0 30 24 2 

ODT PT 62 75 24 58 1 4 27 0 20 31 1 

ODT SG 23 23 3 20 2 0 13 1 3 7 1 

OPP 13 15 10 6 0 4 2 0 6 4 0 

SDT 50 130 100 49 0 29 28 0 71 21 0 

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

Skupaj 1.204 1.483 586 1.084 13 199 666 3 387 418 10 

Poprečje ODT 104 122 43 94 1 15 58 0 28 36 1 

Poprečje ODT 
STD OPP 

93 114 45 83 1 15 51 0 30 32 1 

 

3.5.2 PRITOŽBE DRŽAVNEGA TOŽILCA 

 

Za analizo in spremljanje aktivnosti državnih tožilcev in concreto so seveda pomembnejši 

podatki o številu, gibanju in vsebini tožilskih pritožb v letu poročanja. Zato tem pritožbam in 

doseženim rezultatom namenjamo nekaj več pozornosti.  

 

Na splošno je bilo tožilskih pritožb nekaj več, nekoliko manj zadovoljivo pa je, da se je 

poslabšala njihova uspešnost. Tako je bila leta 2018 uspešna komaj dobra četrtina pritožb zaradi 

kazni. Toda ta rezultat močno relativizira podatek, da je precej pritožb iz tega razloga ostalo 

konec leta nerešenih pri sodiščih. Takšnega razmerja v preteklih letih nismo zaznali; le na 

podlagi statističnih podatkov, ki jih zbiramo na tožilstvih, pa bi bilo v tem trenutku prezgodaj 

in nekorektno govoriti o vzrokih. 

 

Podobno velja tudi za tožilske pritožbe iz drugih razlogov, pri čemer je bilo število pritožb 

skoraj enako kot 2016, uspešnih pa precej manj, kot smo bili vajeni v preteklosti. Toda tudi v 

tem segmentu je pritožb, o katerih sodišča še niso odločila, razmeroma veliko. Treba bo 

počakati in ugotoviti, ali gre za enkratno odstopanje ali pa za trend ter koliko so na takšne 

rezultate vplivale pri sodiščih nerešene pritožbe, zlasti pa, kje je iskati vzroke zanje. 

 

Okrožna državna tožilstva so analizirala uspešnost tožilskih pritožb na svojem območju; 

nekatera so temu vprašanju namenila precejšnjo pozornost. Posebej opozarjajo na svoje 

ugotovitve pri tistih kaznivih dejanjih, ki so se jim natančneje posvetila glede na specifičnost 

pri posameznih tožilstvih (npr. ODT v Novem mestu). Številna podobno kot zgoraj opozarjajo 

na povečano število nerešenih zadev pri pritožbenih sodiščih, ki odločajo o njihovih pritožbah. 

Druga opozarjajo na spremenjeno prakso sodišč pri odločanju o nekaterih kaznivih dejanjih. 
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Pri tem je bilo za leto 2018 posebej omenjeno kaznivo dejanje poslovne goljufije (ODT v Celju 

in v Novi Gorici), kar je vplivalo na uspešnost tožilskega pritoževanja. Tožilci so poskušali 

uveljavljati stališča, ki so jih zastopali, ko so vložili obtožni akt, med tem pa se je sodna praksa 

spremenila in večinoma niso bili uspešni, tudi s pritožbo ne. 

 

Tabela 32: Uspešnosti pritožb državnih tožilcev v letu poročanja 

Državno 

tožilstvo 

Število 

zadev  

Število 

obdolžencev 

Pritožba zaradi kazni Pritožba iz drugih razlogov Pritožbe 

Število 

pritožb 

Število 

ugodenih 

Še 

nerešeno 

Število 

pritožb 

Število 

ugodenih 

Še 

nerešeno 
Neugodeno 

ODT CE 25 27 7 5 3 20 10 8 28 

ODT KK 18 18 7 3 12 11 7 6 11 

ODT KP 38 42 20 3 14 23 28 11 15 

ODT KR 25 29 17 4 17 12 6 8 24 

ODT LJ 108 124 46 13 32 78 38 50 71 

ODT MB 61 80 30 10 20 50 24 16 34 

ODT MS 23 27 3 1 3 24 5 19 22 

ODT NG 35 56 17 1 18 39 13 16 25 

ODT NM 38 44 15 3 10 30 15 19 34 

ODT PT 17 24 4 2 3 20 3 11 11 

ODT SG 3 3 0 0 0 3 1 2 12 

OPP 9 10 4 0 4 6 3 6 4 

SDT 36 100 29 10 29 71 7 33 33 

VDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 436 584 199 55 165 387 160 205 324 

Poprečje ODT 36 43 15 4 12 28 14 15 26 

Poprečje ODT 
STD OPP 

34 45 15 4 13 30 12 16 25 

 

3.5.3 PRIPORNE ZADEVE 

 

Priporne zadeve imajo v pogledu pritoževanja nekaj posebnosti. Najprej vzbudi pozornost 

podatek, da je bilo primerov, v katerih je bil obdolženec ob izreku sodbe v priporu in je tožilec 

vložil pritožbo, v letu 2018 precej več kot v letu pred tem (77 zadev v primerjavi z 51 v letu 

2017). Državni tožilci posebej pozorno spremljajo odločanje v primerih, v katerih je obdolženec 

v priporu, saj gre tedaj bodisi za hujša kazniva dejanja bodisi za primere, ki so pomembni iz 

drugih razlogov. Prav je, da poteka delo v pripornih zadevah pod še posebej budnim očesom 

državnih tožilcev. Precejšen porast števila takšnih primerov pri ODT v Kopru (in nekaj manj 

pri nekaterih drugih obmejnih okrožnih državnih tožilstvih) je brez dvoma povezan s kaznivimi 

dejanji v zvezi z državno mejo in je pričakovan. Drugih posebnosti v zvezi s pritožbami v 

pripornih zadevah nismo zaznali. 
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Tabela 33: Pritožbe v zadevah, v katerih so bili obdolženci ob izreku sodbe v priporu 

Državno tožilstvo Število zadev Število obdolžencev 
Vlagatelj pritožbe 

Državno tožilstvo Obd. 

ODT CE 5 5 0 5 

ODT KK 2 2 1 1 

ODT KP 23 25 12 18 

ODT KR 5 6 5 1 

ODT LJ 23 24 14 11 

ODT MB 6 6 5 2 

ODT MS 2 2 2 0 

ODT NG 3 4 2 4 

ODT NM 5 6 6 3 

ODT PT 1 1 0 1 

ODT SG 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 

SDT 2 2 1 1 

VDT 0 0 0 0 

Skupaj 77 83 48 47 

Poprečje ODT 7 7 4 4 

Poprečje ODT STD 

OPP 
6 6 4 4 

 

3.5.4 PRITOŽBE OBDOLŽENCEV IN NJIHOVIH ZAGOVORNIKOV 

 

Za dobrih 7 % se je zmanjšalo skupno število pritožb, ki so jih vložili obdolženci in njihovi 

zagovorniki. Tudi v tem primeru ni mogoče podati ocene, zakaj se je to zgodilo, pomembno pa 

je, da je trend zmanjševanja števila pritožb obrambe stabilen. Državni tožilci gibanju števila 

pritožb obrambe namenjamo manj pozornosti, saj gre za spreminjanje, ki ni odvisno od tožilskih 

aktivnosti. Povsem drugače je s pritožbami obrambe v posamičnih zadevah: tedaj se morajo 

tožilci glede na stanje stvari angažirati in po potrebi dajati odgovore na pritožbe. To je njihova 

edina realna možnost, da vplivajo na odločanje pritožbenega sodišča v teh zadevah. Državna 

tožilstva poročajo, da odgovarjajo na pritožbe obrambe, če presodijo, da je odgovor potreben. 

 

3.5.5 PRITOŽBE OŠKODOVANCEV 

 

Pritožb oškodovancev je v kazenskih zadevah malo: v mislih imamo seveda primere, ko teče 

postopek po uradni dolžnosti, povsem drugače utegne biti v zadevah, v katerih teče kazenski 

postopek na zasebno tožbo. Po pravilu je oškodovanec tedaj zasebni tožilec. Vzrok za majhno 

število pritožb oškodovancev je znan. Zakon daje oškodovancu zelo ozke možnosti 

pritoževanja. Zaradi tega je Ustavno sodišče RS v letu 2017 ugotovilo neskladnost zakonske 

rešitve z Ustavo RS in zakonodajalcu naložilo, da neustavnost popravi. To se še ni zgodilo 

(predvidevamo, da se bo z novelo ZKP-N, ki je v pripravi), dotlej pa ni mogoče pričakovati, da 

bo pritožb oškodovancev v ex offo postopkih precej več kot doslej. Kdaj se bo morebitna 

sprememba poznala v praksi in kakšni bodo njeni učinki, je v tem trenutku nemogoče 

predvideti. 
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3.5.6 PRITOŽBENI POSTOPKI V MLADOLETNIŠKIH ZADEVAH 

 

Tabela 34: Pritožbe v postopkih proti mladoletnikom v letu poročanja 

Državno tožilstvo Število zadev  Število mladoletnikov 

Pritožba zaradi vzgojnega 

ukrepa ali kazenske 

sankcije 

Pritožba iz drugih 

razlogov 

ODT CE 1 1 0 1 

ODT KK 0 0 0 0 

ODT KP 4 5 0 5 

ODT KR 0 0 0 0 

ODT LJ 7 8 0 9 

ODT MB 2 3 0 3 

ODT MS 1 1 0 2 

ODT NG 0 0 0 0 

ODT NM 2 2 0 2 

ODT PT 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 

Skupaj 17 20 0 22 

Poprečje ODT 2 2 0 2 

Poprečje ODT 

STD OPP 
1 2 0 2 

 

3.5.7 UDELEŽBA NA SEJAH 

 

Udeležba državnega tožilca na sejah pritožbenih sodišč je pomembna možnost, ki jo ima organ 

pregona, da še dodatno vpliva na odločitev pritožbenega sodišča s svojim neposrednim 

posredovanjem na pritožbeni seji. S tem poudari interes, ki ga ima kot organ pregona za uspeh 

obtožbe v kazenski zadevi. Seveda pa je vselej omejen s pritožbo, ki jo je vložil tožilec, ki je 

zadevo obravnaval na nižji stopnji.  

 

V letu 2018 je bilo udeležb državnih tožilcev na pritožbenih sejah nekoliko več kot v letu poprej 

(84 v primerjavi s 66 v letu 2017), vendar so te še vedno precej neenakomerno razporejene med 

tožilstvi. Okrožna državna tožilstva večinoma hvalijo možnost, ki jo daje zakon, da se namreč 

poleg višjega državnega tožilca seje pritožbenega sodišča udeležuje tudi državni tožilec, ki je 

na zadevi delal na nižji stopnji. Kljub temu je takšnih udeležb zelo malo, v letu 2018 celo ni 

bila evidentirana nobena. 
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Tabela 35: Pregled dela pred pritožbenim sodiščem  

Državno tožilstvo 

Število zadev z 

ugotovljenimi 

pomanjkljivostmi pri delu  

Število zadev z udeležbo 

državnega tožilca na sejah 

pritožbenega sodišča 

Število zadev, v katerih je okrajni 

oziroma okrožni državni tožilec 

nastopal na sejah pritožbenega sodišča 

skupaj z višjim državnim tožilcem 

ODT CE 0 5 0 

ODT KK 0 1 0 

ODT KP 0 3 0 

ODT KR 0 1 0 

ODT LJ 0 7 0 

ODT MB 0 53 0 

ODT MS 0 0 0 

ODT NG 0 2 0 

ODT NM 0 1 0 

ODT PT 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 

OPP 0 0 0 

SDT 0 11 0 

VDT 0 0 0 

Skupaj 0 84 0 

Poprečje ODT 0 7 0 

Poprečje ODT STD OPP 0 6 0 

 

3.6 ODVEZA NADALJNJEGA DELA IN PREVZEM ZADEVE 

 

Po prvem odstavku 8. člena Pravilnika o obliki letnega poročila o poslovanju državnega 

tožilstva obsega poročilo tudi podatke o številu zadev, v katerih je bila sprejeta odveza 

nadaljnjega dela in je bila zadeva prevzeta, kar je eno od meril v okviru zakonskega merila 

učinkovitosti. Po drugem odstavku 14. člena navedenega pravilnika je tožilstvo dolžno na 

podlagi spremljanja, ugotavljanja in analiziranja kazalnikov učinkovitosti, uspešnosti in 

gospodarnosti dela državnih tožilcev na državnem tožilstvu podati tudi presojo doseganja ciljev 

na navedenem področju, primerjave med podatki za posamezna državna tožilstva, vzroke za 

morebitne razlike in opredeliti ukrepe za izboljšanje stanja. Navedeno tako velja tudi za ukrepe 

odveze nadaljnjega dela in prevzema zadev.  

 

V prilogi k letnemu poročilu se o odvezi nadaljnjega dela in prevzemu zadev poroča v poglavju 

3.6 na podlagi tabele 36, v katerem so razdelani tudi posamezni zakonski razlogi za prevzem 

zadeve (170. člen ZDT-1), predvideno pa je tudi številčno poročanje o primerih odveze 

nadaljnjega dela (171. člen ZDT-1). 

 

Iz prejetih poročil okrožnih državnih tožilstev, SDT RS in Posebnega oddelka izhaja, da v letu 

2018 ni bilo nobenega primera odveze in prevzema po navedenih določbah ZDT-1. 
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Tabela 36: Pregled zadev, v katerih je prišlo do odveze nadaljnjega dela in prevzema zadeve 

Državno 

tožilstvo 

Število zadev, kjer je prišlo do prevzema 

Število 

zadev, kjer 

je prišlo do 

odveze 

Vsebinsko 

nestrinjanje z 

odločitvijo (prva 

alinea 4. odst. 

170. člena ZDT-

1) 

Hujše 

nepravilnosti / 

nezakonitosti 

(druga alinea 4. 

odst. 170. člena 

ZDT-1) 

Nevestno, 

nepravočasno, 

neustrezno, 

malomarno 

reševanje (tretja 

alinea 4. odst. 

170. člena ZDT-

1) 

Ravnanja v 

nasprotju s 

splošnimi 

navodili (četrta 

alinea 4. odst. 

170. člena ZDT-

1) 

Druga ravnanja 

(peta alinea 4. 

odst. 170. člena 

ZDT-1) 

ODT CE 0 0 0 0 0 0 

ODT KK 0 0 0 0 0 0 

ODT KP 0 0 0 0 0 0 

ODT KR 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 0 0 0 0 0 0 

ODT MB 0 0 0 0 0 0 

ODT MS 0 0 0 0 0 0 

ODT NG 0 0 0 0 0 0 

ODT NM 0 0 0 0 0 0 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 

OPP 0 0 0 0 0 0 

SDT 0 0 0 0 0 0 

VDT 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 0 0 0 0 0 0 

Poprečje ODT 0 0 0 0 0 0 

Poprečje ODT 
STD OPP 

0 0 0 0 0 0 
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4 TRAJANJE POSTOPKOV 

 

4.1 UVODNO POJASNILO 

 

V tabelah 37 do 43 so navedeni podatki o trajanju postopkov. Prvih šest tabel (37 do 42) kaže 

podatke o trajanju postopkov na ravni glavnega kaznivega dejanja na obdolžencu. Upošteva se 

dejanski čas trajanja postopkov, ki preteče med dvema dejanjema v (pred)kazenskem postopku 

– bruto čas, ki zajema tudi čas, ko je ovadba pri policiji, sodišču ali drugem organu.  

 

Navedeno trajanje postopka tako ne pomeni, da se v vmesnem času zadeva ni obravnavala, saj 

se lahko v tem obdobju izvede več procesnih dejanj pri različnih naslovnikih. Pri bruto trajanju 

postopka namreč ne gre (samo) za trajanje postopka na državnem tožilstvu, temveč tudi za čas, 

ko je zadeva na podlagi zahteve za dopolnitev kazenske ovadbe pri policiji, pri drugem 

državnem organu (Furs, Urad za preprečevanje pranja denarja, Urad za varstvo konkurence, 

Računsko sodišče RS, Agencija za trg vrednostnih papirjev, KPK, razne inšpekcije itd.), pri 

pravni ali fizični osebi ali pa je zaradi oprave posameznih preiskovalnih dejanj pri sodišču. 

Všteva se tudi čas, ko je zadeva v postopku poravnavanja, in čas odložitve kazenskega pregona.  

 

Čas reševanja zadeve je tako odvisen tudi od številnih drugih udeležencev predkazenskega 

postopka, ki sodelujejo pri zbiranju procesnega gradiva, saj tožilske odločitve brez ustrezne 

dejanske in dokazne podlage ter celovite informacije, pridobljene v predkazenskem postopku, 

ni mogoče sprejeti.  

 

Na trajanje predkazenskega postopka vplivajo še drugi objektivni dejavniki, kot na primer 

mednarodno sodelovanje (s prevajanjem in zaprosili), pridobivanje dokazov iz tujine, 

pridobivanje in analiziranje obsežne bančne ali davčne dokumentacije, zavarovanje in 

analiziranje večjega števila računalniških in drugih elektronskih naprav in tako dalje. 

 

V vseh navedenih primerih državni tožilec običajno nima dovolj učinkovitega vpliva na čas, ko 

je zadeva pri drugem organu ali osebi, da pridobi zahtevane podatke in nadaljuje z delom na 

spisu. Čas reševanja zadeve je tako odvisen tudi od ažurnosti, vestnosti in skrbnosti drugih 

udeležencev in sodelujočih v predkazenskem postopku. Z delom na spisu pogosto lahko 

nadaljuje šele, ko dobi celovito in kakovostno zaprošeno informacijo. Državnemu tožilcu, ki 

mu je zadeva zaupana v delo, zato ni mogoče v celoti pripisati odgovornosti za morebitno 

dolgotrajnost postopka, odstopanja od časovnih standardov glede pričakovanega časa reševanja 

zadeve ali za prekoračenje zakonskega roka reševanja zadeve. 

 

Trajanje postopka je torej pogosto odvisno od časa, v katerem državni tožilec prejme zahtevano 

informacijo, in od zahtevnosti posameznega primera, stopnje nujnosti reševanja zadeve in 

obremenjenosti posameznega državnega tožilca, pri čemer je pomembna tudi dejanska 

kadrovska zasedba državnega tožilstva. Za daljši čas reševanja gre največkrat v zadevah, ki so 

v pravnem in dejanskem pogledu zapletene, obsežne in zato zahtevne.  
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Statistični podatki tako prikazujejo dejanski čas trajanja postopkov s seštevkom celotnega 

porabljenega časa pri vseh sodelujočih državnih organih in (pravnih) osebah med dvema 

procesnima dogodkoma ali dejanjema na državnem tožilstvu, ki ju posamezne tabele jemljejo 

kot začetno točko na eni in končno točko na drugi strani tako opredeljenega časovnega obdobja. 

Pri tem seštevki podatkov niso primerljivi s podatki iz drugih tabel, ker se lahko ista zadeva 

pojavi v več kategorijah. 

 

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

preiskovalnih dejanj 

Trajanje postopka Število zadev Podatek za preteklo leto 

do 2 dni 2.204 2.336 

od 3 do 5 dni 433 523 

od 6 do 10 dni 234 217 

nad 10 dni 296 312 

 

Kot nujna preiskovalna dejanja se štejejo vsi prikriti preiskovalni ukrepi, stvarni omejevalni 

ukrepi in drugi ukrepi (npr. hišna in osebna preiskava), zlasti:  

 dovoljenje za prikrito evidentiranje, prirejeno identiteto: 23., 24. in 45. člen ZNPPoL, 

 tajno opazovanje: 149.a člen ZKP, 

 pridobitev podatkov o prometu v elektronskem komunikacijskem omrežju: 149.b člen 

ZKP, 

 ukrepi po 150. členu ZKP, 

 prisluškovanje in opazovanje v tujem stanovanju: 151. člen ZKP, 

 navidezni odkup: 155. člen ZKP, 

 tajno delovanje: 155.a člen ZKP, 

 pridobitev podatkov o vlogah, depozitih, stanju in prometu na računih: 156. člen ZKP, 

 dovoljenje za odložitev izvajanja ukrepov: 159. člen ZKP, 

 hišna in osebna preiskava: 214. in 215. člen ZKP, 

 preiskava elektronskih naprav: 219.a člen ZKP, 

 začasno zavarovanje: 502. člen ZKP. 

 

Tabela prikazuje vsak ukrep posebej: če je bilo na istem glavnem kaznivem dejanju na 

obdolžencu obravnavanih več predlogov za opravo nujnih preiskovalnih dejanj, so v tabeli 

navedeni vsi predlogi. Ker je čas izračunan po metodi bruto, to pomeni, da se upošteva tudi čas, 

ko so spisi pri policiji, sodišču in podobno. Čas se računa za vsak ukrep posebej, tudi če jih je 

v istem spisu več. Število zadev je število vseh knjiženih tožilskih predlogov za opravo nujnih 

preiskovalnih dejanj. 

 

V tabeli so zajeti podatki tako za zadeve, v katerih je nujna takojšnja aktivnost tožilca (npr. 

hišna in osebna preiskava, pri čemer je že po naravi stvari pomemben takojšen odziv državnega 

tožilca), kot zadeve, pri katerih ta potreba ni tako izrazita (npr. pridobitev podatkov po 156. 

členu ZKP).  
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Na čas reševanja zadev vpliva tudi čas prejema pobude (če je npr. pobuda na državno tožilstvo 

vložena v petek, odločitev o njej pa se sprejme v ponedeljek, bo čas reševanja znašal štiri dni) 

in dejstvo, da je v čas trajanja postopka vštet tudi čas dopolnjevanja pobude.  

 

V primerjavi z letom 2017 se je število zadev, v katerih so bili na sodišče vloženi predlogi za 

opravo nujnih preiskovalnih dejanj, zmanjšalo za 221 (s 3.388 na 3.167), torej za slabih 7 %. 

Pri tem se čas reševanja leta 2018 v celoti ni bistveno  spremenil, in to kljub manjšemu številu 

zadev, kar kaže, da so še rezerve pri učinkovitosti in odzivnosti obravnavanja pobud policije. 

Tako je bilo leta 2018 v do dveh dnevih rešenih 2.204 zadev, kar zajema skoraj 70 % zadev, 

leta 2017 pa 2.336 zadev oziroma skoraj 69 %. V od dveh do petih dneh je bilo leta 2018 rešenih 

433 zadev (kar je skoraj 14 % zadev), leta 2017 pa 523 zadev (kar je dobrih 15 % zadev). V od 

šest do deset dneh je bilo leta 2018 rešenih 234 zadev (kar je dobrih 7 %), kar je več kot leta 

2017, ko je bilo takšnih 217 zadev (ali dobrih 6 % vseh zadev). Pozitiven je trend pri zmanjšanju 

števila zadev, za katere je bilo potrebnih več kot deset dni za rešitev, in to na 296 leta 2018 (kar 

je dobrih 9 %) v primerjavi s 312 leta 2017 (prav tako dobrih 9 %). 

 

Tabela 38: Dejanski čas trajanja postopkov po prejemu ovadbe do zavrženja ovadbe 

Trajanje 

postopka 

Število zadev Podatek za preteklo leto 

Bagatelne 

zadeve 

Kt-zadeve 

iz okrajne 

pristojnosti 

Kt-zadeve 

iz okrožne 

pristojnosti 

Zadeve 

posebnega 

pomena 

Bagatelne 

zadeve 

Kt-zadeve 

iz okrajne 

pristojnosti 

Kt-zadeve 

iz okrožne 

pristojnosti 

Zadeve 

posebnega 

pomena 

do 30 dni 2.023 5.626 715 0 1.952 5.243 747 2 

od 31 do 60 dni 426 1.743 457 2 395 1.618 453 7 

od 61 do 120 dni 403 2.466 937 2 447 2.564 904 5 

nad 120 dni 221 4.034 2.496 27 227 3.985 2.243 67 

 

Tabela prikazuje število zadev glede na bruto čas, ki poteče od prejema kazenske ovadbe do 

njenega zavrženja, pri čemer je vštet tudi čas, ko ovadba ni bila pri državnem tožilcu, temveč v 

dopolnitvi ali poizvedbah pri policiji in drugih organih, v posameznih preiskovalnih dejanjih 

na sodišču oziroma v postopkih odloženega pregona in poravnavanja. 

 

Podatki so prikazani ločeno za posamezne skupine zadev: bagatelne zadeve (to so zadeve, v 

katerih je bila kazenska ovadba zavržena zaradi nesorazmernosti med majhnim pomenom 

kaznivega dejanja in posledicami, ki bi jih povzročil kazenski pregon), Kt-zadeve iz okrajne in 

okrožne pristojnosti in zadeve posebnega pomena (to so zadeve, ki so na spisu posebej označene 

kot take). Pri tem je glede na določbe Pravilnika kot zgornja časovna meja določen rok 120 (ne 

90) dni. 

 

Leta 2018 je bilo, kot to pokaže tabela 38 (ki za potrebe prikaza trajanja postopkov ločeno 

prikazuje bagatelne zadeve in zadeve posebnega pomena poleg vključenosti teh zadev tudi pri 

Kt-zadevah iz okrajne in okrožne pristojnosti), skupno zavrženih 21.578 kazenskih ovadb. Od 

teh je bilo 8.364 (38,8 %) kazenskih ovadb zavrženih v 30 dneh po prejemu. Pri tem gre 

predvsem za zadeve, o katerih je bilo mogoče odločiti že na podlagi prejete ovadbe, brez 

dopolnjevanja pri policiji ali pri drugih organih, oziroma za zadeve, v katerih se državni tožilec 
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ni odločil za izvajanje postopka poravnavanja ali odloženega pregona. Zato je večina zadev, ki 

so bile rešene z zavrženjem kazenske ovadbe v roku 30 dni, bagatelnih (2.023 oziroma 24 % 

ovadb) in iz okrajne pristojnosti (5.626 oziroma 67 % ovadb).  

 

V času od 31 do 60 dni po prejemu je bilo zavrženih 2.628 kazenskih ovadb ali 12 %, v času 

od 61 do 120 dneh po prejemu 3.808 ali 17,6 % ter v času nad 120 dni 6.778 ali dobrih 31 % 

kazenskih ovadb.  

 

Bruto čas reševanja je daljši pri zadevah iz okrožne pristojnosti (2.496 ali dobrih 54 % zadev iz 

okrožne pristojnosti je zavrženih v času nad 120 dni po prejemu) in pri zadevah posebnega 

pomena (87 % zadev posebnega pomena je zavrženih več kot 120 dni po prejemu), kar je 

posledica tudi narave teh zadev, ki terjajo bolj izčrpen predkazenski postopek.  

 

Pri zadevah iz okrajne pristojnosti trajanje postopka podaljšujejo alternativni postopki 

reševanja kazenskih zadev, kot je postopek poravnavanja (v katerem ima poravnalec za izvedbo 

svojega postopka na voljo trimesečni rok), in odložitev kazenskega pregona (pri katerem se 

kazenska ovadba zavrže šele, ko osumljenec izpolni določeno nalogo, za kar ima lahko na voljo 

tudi šestmesečni rok).  

 

Leta 2018 se je v primerjavi z letom 2017 povečalo število zavrženih kazenskih ovadb za 719 

oziroma za dobre 3 % (z 20.859 leta 2017 na 21.578 leta 2018). Pri tem se je število zadev, pri 

katerih je bruto čas reševanja presegal 120 dni, tudi malce povečalo (s 6.522 ali 31 % leta 2017 

na 6.778 ali 31,4 % leta 2018). Večje je število zadev z najdaljšim trajanjem postopka pri 

zadevah iz okrajne in okrožne pristojnosti, opazno pa je manjše pri zadevah posebnega pomena, 

pri čemer je bilo leta 2018 v trajanju postopka nad 120 dni samo 27 zadev, leta 2017 pa 67 

zadev. Boljši rezultat je tudi pri trajanju postopka do 30 dni z 8.364 zadevami leta 2018 v 

primerjavi s 7.944 zadevami leta 2017 ter pri trajanju postopka od 31 do 60 dni z 2.628 

zadevami leta 2018 v primerjavi z 2.473 zadevami leta 2017.  
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Tabela 39: Dejanski čas trajanja postopkov po prejemu ovadbe do vložitve zahteve za preiskavo oziroma 

posamezna preiskovalna dejanja 

Trajanje 

postopka 

Število zadev Podatek za preteklo leto 

Kt-zadeve iz 

okrajne 

pristojnosti 

Kt-zadeve iz 

okrožne 

pristojnosti 

Zadeve 

posebnega 

pomena 

Kt-zadeve iz 

okrajne 

pristojnosti 

Kt-zadeve iz 

okrožne 

pristojnosti 

Zadeve 

posebnega 

pomena 

do 30 dni 315 1.063 16 374 1.117 2 

od 31 do 60 dni 306 443 4 290 461 7 

od 61 do 120 dni 686 906 5 619 978 7 

nad 120 dni 1.080 1.146 5 1.134 1.306 12 

 

Zgornja tabela prikazuje dejanski čas trajanja postopkov od prejema kazenske ovadbe do 

vložitve zahteve za preiskavo oziroma posamezna preiskovalna dejanja, pri čemer je prikazano 

bruto trajanje postopka, v katero je vštet tudi čas, ko so zadeve v dopolnitvah pri policiji ali 

drugih organih oziroma v postopkih poravnavanja in odloženega pregona.  

 

Leta 2018 je bila zahteva za preiskavo oziroma posamezna preiskovalna dejanja vložena v 

5.975 zadevah, kar je 332 oziroma dobrih 5 % manj kot leta 2017, ko jih je bilo vloženih 6.307. 

V 23 % (1.394 zadev) je postopek trajal do 30 dni, v 37 % (2.231 zadev) pa nad 120 dni. Med 

zadevami posebnega pomena je bilo 16 zadev (53 %) rešenih v 30 dneh, pet (slabih 17 %) pa v 

času do 120 dni. V času do 30 dni je bilo med okrajnimi rešenih 315 ali 13 % zadev, med 

okrožnimi pa 1.063 ali skoraj 30 % zadev. V času nad 120 dni pa je bilo med okrajnimi 

zadevami rešenih 1.080 ali 45 % zadev in med okrožnimi 1.146 ali 32 % zadev.  

  

Primerjava s trajanjem postopka do 30 dni pokaže, da je bilo leta 2017 v tem roku končanih 

1.493 zadev, kar je skoraj 24 % glede na vse rešene zadeve, leta 2018 pa 1.394, kar je dobrih 

23 % glede na vse rešene zadeve v tem obdobju. Zmanjšal pa se je delež zadev, pri katerih je 

postopek trajal več kot 120 dni, in sicer s skoraj 39 % (2.452 zadev) leta 2017 na 37 % (2.231 

zadev) leta 2018. 

 

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

Trajanje 

postopka 

Število zadev Podatek za preteklo leto 

Kt-zadeve iz 

okrajne 

pristojnosti 

Kt-zadeve iz 

okrožne 

pristojnosti 

Zadeve 

posebnega 

pomena 

Kt-zadeve iz 

okrajne 

pristojnosti 

Kt-zadeve iz 

okrožne 

pristojnosti 

Zadeve 

posebnega 

pomena 

do 30 dni 1.107 272 0 1.179 238 0 

od 31 do 60 dni 772 108 0 731 108 0 

od 61 do 120 dni 1.092 268 0 1.159 263 4 

nad 120 dni 1.397 398 8 1.527 343 19 

 

Zgornja tabela prikazuje dejanski bruto čas trajanja postopkov od prejema kazenske ovadbe do 

vložitve neposrednega obtožnega akta. Prikazuje torej zadeve, v katerih ni bila vložena zahteva 

za preiskavo oziroma posamezna preiskovalna dejanja.  

 

Leta 2018 je bilo vloženih 5.422 neposrednih obtožnih aktov, kar je 149 oziroma skoraj 3 % 

manj kot leta 2017, ko jih je bilo 5.571. V dobrih 25 % (1.379 zadev) je postopek trajal do 30 

dni, v 33 % (1.803 zadev) pa nad 120 dni.  
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V zadevah iz okrajne pristojnosti je bilo v 30-dnevnem roku, ki ga določa 433. člen ZKP, 

vloženih 1.107 obtožnih predlogov, kar je 25,3 % vseh neposrednih obtožnih predlogov, 

vloženih leta 2018. To je manj kot leta 2017, ko je bilo v tem roku vloženih 1.179 obtožnih 

predlogov, kar je 25,6 % vseh takrat neposredno vloženih obtožnih predlogov.  

 

V primerjavi z letom 2017 je delež zadev, pri katerih postopek traja do 30 dni, ostal leta 2018 

nespremenjen in znaša v obeh letih 25,4 %, čeprav se je število zadev zmanjšalo s 1.417 leta 

2017 na 1.379 leta 2018, kar pa je mogoče pripisati predvsem manjšemu številu neposredno 

vloženih obtožnih aktov leta 2018. Zmanjšal pa se je delež zadev, pri katerih postopek traja več 

kot 120 dni, in sicer s 34 % (1.889 zadev) leta 2017 na 33 % (1.803 zadev) leta 2018. 

 

Tabela 41: Dejanski čas trajanja postopkov po koncu preiskave oziroma posameznih preiskovalnih dejanj 

do vložitve obtožnega akta 

Trajanje 

postopka 

Število zadev Podatek za preteklo leto 

Kt-zadeve iz 

okrajne 

pristojnosti 

Kt-zadeve iz 

okrožne 

pristojnosti 

Zadeve 

posebnega 

pomena 

Kt-zadeve iz 

okrajne 

pristojnosti 

Kt-zadeve iz 

okrožne 

pristojnosti 

Zadeve 

posebnega 

pomena 

do 15 dni 160 884 11 185 983 28 

od 16 do 30 dni 102 312 18 85 273 0 

nad 30 dni 476 1.069 59 601 1.185 32 

 

V tabeli so navedeni le obtožni akti, vloženi po končani preiskavi oziroma po opravljenih 

posameznih preiskovalnih dejanjih. Tudi v tej tabeli je prikazan bruto čas trajanja postopka. 

Leta 2018 je bilo po preiskavi oziroma po opravljenih posameznih preiskovalnih dejanjih 

vloženih 3.091 obtožnih aktov, leta 2017 pa 3.372, kar je 281 ali 9 % manj kot leta 2017. 

 

V roku 15 dni po končani preiskavi oziroma posameznih preiskovalnih dejanjih je bilo leta 

2018 vloženih 1.055 ali 34 % od vseh obtožnih aktov, kar je manj kot leta 2017, ko je bilo v 

enakem roku vloženih 1.196 ali dobrih 35 % od vseh obtožnih aktov. Hkrati se je zmanjšal 

delež obtožnih aktov s časom vložitve nad 30 dni, saj je bilo takšnih 1.604 ali skoraj 52 % leta 

2018 v primerjavi s 1.818 ali skoraj 54 % leta 2017. 

 

Tabela 42: Dejanski čas trajanja postopkov po prejemu ovadbe do odločitve državnega tožilca o kateri od 

alternativnih oblik kazenskega pregona (odložen pregon in poravnavanje) 

Trajanje postopka 
Število zadev Podatek za preteklo leto 

Odložen pregon Poravnavanje Odložen pregon Poravnavanje 

do 30 dni 1.146 219 1.189 270 

od 31 do 60 dni 568 108 746 90 

od 61 do 120 dni 726 174 722 172 

nad 120 dni 528 289 660 309 

 

Tabela 42 prikazuje bruto čas trajanja postopka od prejema kazenske ovadbe do izdaje sklepa, 

s katerim se kazenski pregon odloži, oziroma sklepa o določitvi poravnalca. V primeru odloga 

kazenskega pregona zajema čas trajanja postopka tudi čas dopolnjevanja kazenske ovadbe, saj 

mora biti zadeva razjasnjena do stopnje, ki omogoča vložitev obtožnega akta v primeru 
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neuspešnega alternativnega postopka. Všteva se tudi čas, potreben za razpis naroka, vročanje 

vabil strankam in izvedbo naroka. 

Pri zadevah, odstopljenih v postopek poravnavanja, je treba upoštevati, da se zadeve lahko v 

poravnavanje odstopijo tudi v fazi glavne obravnave ali po opravljenih posameznih 

preiskovalnih dejanjih, kar vpliva na število zadev, pri katerih je čas trajanja postopka daljši od 

120 dni. To namreč pomeni, da se, kadar se tožilec odloči za poravnavanje po vloženem 

obtožnem aktu, šteje bruto čas vse od vložitve ovadbe do te tožilčeve odločitve.  

Leta 2018 je bilo v roku do 120 dni po prejemu kazenske ovadbe sprejetih 2.440 ali 82 % 

odločitev o odlogu kazenskega pregona in 501 ali 63,4 % odločitev o postopku poravnavanja v 

primerjavi s 2.657 ali 80 % pri odlogu kazenskega pregona in 532 ali skoraj 55 % pri postopku 

poravnavanja leta 2017.  

V primerjavi z letom 2017 je ponovljen trend zmanjšanja števila in deleža zadev, pri katerih je 

do odločitve o katerem od alternativnih načinov reševanja kazenskih zadev preteklo več kot 

120 dni, in sicer pri odloženem pregonu s 660 (19,9 %) zadev leta 2017 na 528 (17,8 %) zadev 

leta 2018, pri postopkih poravnavanja pa s 309 (37,9 %) zadev leta 2017 na 289 (36,5 %) zadev 

leta 2018. 

Tabela 43: Število vseh zadev, ki jih v letu poročanja niso rešili v pričakovanem času glede na časovni 

standard in seštevek vseh dni prekoračitve 

Kategorizacija zadev Faza postopka 

Časovni 

standard oz. 

pričakovani čas 

Prekoračitev 

v dneh 

Povprečni 

dejanski čas 

trajanja 

Podatek za 

preteklo leto 

Bagatelne zadeve Od ovadbe do tožilske odločitve 90 dni 6.293 23 22 

Zadeve iz okrajne pristojnosti Od ovadbe do tožilske odločitve 90 dni 46.746 30 36 

Zadeve iz okrožne 

pristojnosti 
Od ovadbe do tožilske odločitve 90 dni 41.097 45 43 

Posebej pomembne zadeve Od ovadbe do tožilske odločitve 90 dni 0 8 99 

Zadeve iz okrajne pristojnosti 
Od vrnitve spisa po preiskavi ali 

PPD do obtožnega akta 
90 dni 1.536 44 37 

Zadeve iz okrožne 
pristojnosti 

Od vrnitve spisa po preiskavi ali 
PPD do obtožnega akta 

15 dni 61.342 52 51 

Posebej pomembne zadeve 
Od vrnitve spisa po preiskavi ali 

PPD do obtožnega akta 
15 dni 1.149 119 119 

Tabela 43 prikazuje skupno število dni prekoračitve časovnega standarda in povprečno trajanje 

prekoračitve. Za izračun je, drugače kot pri tabelah 37 do 42, uporabljena metoda glavnega 

kaznivega dejanja na spisu, in ne glavnega kaznivega dejanja na obdolžencu, saj bi sicer prišlo 

do seštevanja prekoračitev na istem spisu ter do še višjega seštevka vseh dni prekoračitev, ki 

pove še manj. Stolpec »Prekoračitev v dneh« namreč prikaže seštevek vseh dni prekoračitev 

časovnih standardov oziroma zakonskega roka. Ta podatek, ki ga zahteva tabela 43, že sam po 

sebi nima večje uporabne vrednosti, saj ni povsem razumljivo, kakšna je lahko korist seštevka 

dni vseh prekoračitev. Hkrati je utemeljeno pričakovati, da je seštevek dni prekoračitev na 

večjih državnih tožilstvih večji kot na manjših, ker je tam pač več spisov, ki so lahko daljši čas 

v reševanju. 
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V prvih petih vrsticah tabele se šteje čas po sistemu od zadnje bremenitve do tožilske odločitve. 

Kot časovni standard se upošteva 90-dnevni rok, določen v Merilih za kakovost dela državnih 

tožilcev za oceno državnotožilske službe (v nadaljevanju: Merila), pri čemer se kot začetek roka 

šteje datum zadnje bremenitve (na primer: vrnitev spisa s policije, premik iz koledarja, vrnitev 

spisa po opravljenih posameznih preiskovalnih dejanjih ipd.). Državni tožilec lahko na podlagi 

12. člena Meril v utemeljenih primerih poda predlog za podaljšanje roka reševanja zadeve, ki 

pa je kljub morebitnemu podaljšanju zajeta v zgornji tabeli. 

 

V zadnjih dveh vrsticah se šteje čas od zadnje vrnitve spisa po preiskavi ali posameznih 

preiskovalnih dejanjih do vložitve obtožnega akta. Kot časovni standard se upošteva 15-dnevni 

rok za vložitev obtožnice po končani preiskavi, določen v drugem odstavku 184. člena ZKP. 

Upoštevan je dejanski bruto čas trajanja postopka, saj gre za objektivni procesni zakonski rok. 

 

Prekoračitev v dneh je seštevek dni prekoračitve na glavnem kaznivem dejanju na spisu, ki je 

bil rešen v daljšem časovnem obdobju, kot je časovni standard (torej pri standardu 90 dni, če je 

število dni reševanja zadeve 91, se za ta spis upošteva prekoračitev za en dan).  

 

Podatek v zadnjem stolpcu Podatek za preteklo leto izkazuje povprečen dejanski čas trajanja 

postopkov za preteklo leto. 

 

Največ prekoračitev je pri zadevah iz okrožne pristojnosti, pri čemer je za vložitev obtožnega 

akta po vrnitvi spisa iz preiskave določen 15-dnevni instrukcijski rok. Ta rok je prekoračen za 

skupno 61.342 dni oziroma povprečno po 52 dni na zadevo (kar je za en dan na zadevo manj 

kot leta 2017, ko je bilo prekoračitev za skupaj 63.927 dni). Že iz tabele 41 izhaja, da je bilo 

leta 2018 v roku do 15 dni po vrnitvi spisa iz preiskave vloženih le 39 % ali 884 zadev od 2.265 

(leta 2017 pa 40 % ali 983 zadev od 2.441) obtožnih aktov v zadevah iz okrožne pristojnosti.  

 

Prekoračitev zakonskega roka pri vložitvi obtožnega akta po vrnitvi spisa iz preiskave je bilo 

leta 2018 torej časovno manj, ostaja pa odprto vprašanje, zakaj je v praksi stalnica tako velik 

razkorak z zakonskim rokom. Iz letnih poročil operativnih državnih tožilstev je mogoče slutiti, 

da je 15-dnevni rok pri obsežni in zahtevni zadevi (ob upoštevanju drugih obveznosti državnega 

tožilca kot nosilca spisa, tudi pripornih zadev, ki imajo absolutno prednost v praksi) preprosto 

prekratek in ne bi bil odveč razmislek o razumnem podaljšanju tega roka v ZKP. Naša 

tozadevna opozorila v preteklosti, tudi v Skupnem poročilu o delu državnih tožilstev za leto 

2017, so doslej ostala brez odziva. 
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5 SODELOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

 

5.1 UVODNO POJASNILO 

 

Državno tožilstvo sodeluje s številnimi državnimi organi in organizacijami. Ločiti je treba 

sodelovanje pri izvajanju državnotožilske funkcije, ki je vezano na konkretne zadeve, poteka v 

okviru zakonskih procesnih pooblastil in je opisano v podpoglavjih 5.2.3 do 5.2.5, od 

sodelovanja državnega tožilstva v postopkih drugih organov in strokovnega sodelovanja v 

okviru raznih delovnih skupin, projektov ipd., ki je opisano v podpoglavju 5.2.1. 

 

V konkretnih zadevah tožilstvo sodeluje s Policijo, Fursom, centri za socialno delo, raznimi 

inšpekcijskimi službami ter drugimi organi in organizacijami. Posebni oddelek, glede na svojo 

pristojnost, sodeluje tudi z Vojaško policijo, Obveščevalno-varnostno službo Ministrstva za 

obrambo in Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo. Na področju odkrivanja in pregona 

storilcev kaznivih dejanj državno tožilstvo sodeluje s tujimi pravosodnimi organi v postopkih 

mednarodne pravne pomoči in z mednarodnimi institucijami (Eurojust, EUROJUSTICE, 

SEEPAG, OLAF, AFCOSS, IAP in drugimi) pri izmenjavi kazenskopravno relevantnih 

podatkov.  

 

Tudi druga vrsta sodelovanja se nanaša na Policijo, Furs, ATVP, UPPD in druge organe, le da 

obravnava samo splošne vidike tega sodelovanja. Poleg naštetega tožilstvo sodeluje zlasti z 

Ministrstvom za pravosodje, Državnim zborom RS, Varuhom človekovih pravic RS, Komisijo 

za preprečevanje korupcije, Računskim sodiščem RS, Vlado RS. Za sodelovanje Slovenije z 

raznimi mednarodnimi organizacijami je državno tožilstvo član raznih medresorskih delovnih 

skupin, kot so Moneyval, GRECO in OECD. 

 

Naloge strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja za potrebe državnih 

tožilstev, državnih tožilcev in državnotožilskega osebja opravlja Center kot organizacijska 

enota Ministrstva za pravosodje, s sodelovanjem Oddelka za izobraževanje in strokovni nadzor 

pri VDT RS in Društvom državnih tožilcev RS, posamezna izobraževanja pa tudi samo VDT 

RS. Izobraževanja v tujini so organizirana v okviru izobraževanj Evropske mreže centrov za 

izobraževanje v pravosodju v sodelovanju s Centrom. 

 

5.2 SODELOVANJE DRŽAVNEGA TOŽILSTVA 

 

5.2.1 SODELOVANJE Z DRUGIMI DRŽAVNIMI ORGANI IN ORGANIZACIJAMI 

 

Sodelovanje s policijo 

 

Skupna vrednota policije in tožilstva je zagotavljanje občutka varnosti v družbi z uporabo ozko 

odmerjenega nabora sredstev kazenske represije. Policija in državni tožilci v okviru svojih 

pristojnosti pri tem izvajajo dolžnost države, da zaščiti temeljne pogoje medčloveškega 
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sobivanja s tem, da so zakonsko opredeljena deviantna ravnanja odkrita, storilci pa kazensko 

preganjani ali ustrezno drugače (zunajsodno) obravnavani. Za uspešno doseganje tega cilja sta 

nujni tesna medsebojna informacijska povezanost in zavezanost policije funkcionalnemu 

vodstvu državnega tožilca. 

 

Kot konkretna oblika tega sodelovanja so leta 2018 potekali redni delovni sestanki 

predstavnikov tožilstev in policijskih uprav, ki delujejo na območjih teh tožilstev. Pogostost 

sestankov in sestava udeležencev sta odvisni od raznovrstnih dejavnikov, kot so obseg 

kazenskih zadev v reševanju, njihova zahtevnost, število državnih tožilcev oziroma policistov 

in podobno. Nekatera tožilstva izvajajo delovne posvete z vodstvom PU na dva (ODT v 

Krškem) ali tri mesece (ODT v Murski Soboti), vsa druga pa najmanj dvakrat letno, kot zahteva 

Uredba. Cilji usklajevanja na ravni vodstev tožilstva in policijskih uprav ter policijskih postaj 

so predvsem prepoznavanje prednostnih zadev in iskanje rešitev za pospešitev reševanja zadev 

na področjih, na katerih se pojavljajo zaostanki (v zadnjem času so to gospodarske zadeve). 

Priporočljivo je, da se sestankov, ki so namenjeni strokovnim tematikam, udeležuje širši krog 

tožilcev in zainteresiranih policistov. Namen tega ni le navajanje težav, ki jih ima policija pri 

preiskovanju zadeve, in zahtev, ki jih ima tožilstvo zaradi uspešnega izvajanja svojih pooblastil, 

ampak tudi v grajenju medsebojnega zaupanja. 

 

Izpostaviti je treba dobro prakso ODT v Kranju, ki se je s policijo dogovorilo za del zadev, ki 

jih bo policija prednostno rešila. Priporočeno je, da dogovori vsebujejo čim bolj natančno 

določene časovne okvire za izvedbo aktivnosti. Dolgoročno se lahko močno obrestuje vložen 

trud s pripravo izobraževalnih pripomočkov, kot v primeru ODT v Mariboru, ki je izdelalo 

analizo zahtev za dopolnitev kazenskih ovadb in jo poslalo PU Maribor.  

 

Ob zavedanju obstoja komplementarne vloge policije in tožilstva pri obravnavanju 

kriminalitete in potrebe po strateškem sodelovanju so se tudi leta 2017 med tožilstvom, Policijo 

in Ministrstvom za notranje zadeve ohranjali stiki na najvišji ravni. V okviru oblikovanja letnih 

usmeritev in obveznih navodil za pripravo načrta dela policije, ki jih izdaja Direktorat za 

policijo in druge varnostne naloge na MNZ, so bila med predstavniki tožilstva in ministrstva 

obravnavana vprašanja v zvezi s kakovostjo in pravočasnostjo policijskega dela. Skupne 

ugotovitve narekujejo oblikovanje dogovorov med posameznimi policijskimi upravami in 

okrožnimi državnimi tožilstvi o načrtovanju uporabe obstoječih virov v zahtevnejših zadevah. 

Novi tipi kriminalitete, težko izsledljiva dejanja in javno odmevne zadeve terjajo prednostno 

obravnavanje. Organizaciji sta presodili, da sodobni načini obveščanja, ki potekajo med policijo 

in tožilstvom (elektronski vpisnik), dobro potekajo. Vpeljava izboljšav bi bila potrebna pri 

popisovanju in posredovanju dokumentacije, ki jo zbira policija. 

 

Vrhovno državno tožilstvo je še naprej koordiniralo strokovno usklajevanje med Policijo, 

Fursom, SDT in okrožnimi državnimi tožilstvi na področju odrejanja in vodenja finančnih 

preiskav po ZOPNI ter pridobivanja podatkov, potrebnih za zavarovanje in odvzem protipravne 

premoženjske koristi. Vpeljani sistem sodelovanja med skrbniki finančnih preiskav na državnih 
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tožilstvih, pomoči tožilcev s Civilno-finančnega oddelka SDT in koordinatorji pri Policiji 

upravičuje pričakovanja po povečanju števila odrejenih finančnih preiskav. Navkljub temu so 

nekatere omejitve povezane z dejstvom, da obstajajo regijske razlike v stopnji dobičkonosnosti 

kriminalne dejavnosti.  

 

Pojav novih oblik delikvence, ki jih omogočajo tehnološki razvoj, družbene spremembe in 

zlasti spremembe kaznovalnega prava, zahtevajo stalno spremljanje občutljivega razmerja med 

učinkovitostjo pri odkrivanju, preiskovanju in pregonu kaznivih ravnanj ter učinkovitostjo pri 

zaščiti ustavno varovanega polja človekove zasebnosti in dostojanstva. V letu 2018 sta bili med 

Policijo in VDT najpomembnejši obravnavani vprašanji pridobivanja podatkov o uporabniku 

IP-naslova, ki se je pojavilo po izdaji sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi 

Benedik proti RS, in načelo ne bis in idem v razmerju med pregonom kaznivih dejanj in 

prekrškov. O prvem vprašanju je VDT zavzelo strokovno mnenje, da je v skladu z neposredno 

veljavo Evropske konvencije o človekovih pravicah, kot jo razlaga ESČP, za pridobitev 

podatkov o uporabniku IP-naslova državni tožilec dolžan pridobiti sodno odredbo tako v 

primeru stacionarnega kot dinamičnega IP-naslova. V zvezi z drugim vprašanjem je VDT 

opozorilo, da se lahko kršitev ne bis in idem v razmerju med prekrški in kaznivimi dejanji pojavi 

samo v primerih, v katerih je storilec s svojim ravnanjem sočasno uresničil zakonske znake 

obeh kaznivih ravnanj. Če gre za ravnanja, ki niso zajeta v inkriminaciji kaznivega dejanja (npr. 

vožnja neregistriranega vozila v zvezi s kaznivim dejanjem povzročitve prometne nesreče iz 

malomarnosti), ni ovire za vodenje postopka o prekršku glede teh ravnanj. 

 

Naš predstavnik je leta 2018 vodil Delovno skupino za spremljanje izvajanja Uredbe o 

sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri 

odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih 

preiskovalnih skupin. Delovna skupina se je med drugim ukvarjala z oblikovanjem smernic za 

učinkovitejše delovanje specializiranih preiskovalnih skupin (SPS). Opozorila je na 

nepremostljive težave pri zasegu, odvzemu in upravljanju nezakonite premoženjske koristi, ki 

jih je mogoče rešiti le z vzpostavitvijo novega institucionalnega okvira. 

 

Sodelovanje s Policijo in MNZ je bilo zavzeto, osredotočeno in uspešno opravljeno ob 

spoštovanju pristojnosti vseh vpletenih. 

 

Sodelovanje s sodišči 

 

Funkciji kazenskega pregona in sojenja morata biti zaradi zagotavljanja človekove pravice do 

nepristranskega sodišča ločeni, zato državno tožilstvo ne sme imeti v razmerju do sodišča 

večjega vpliva kot katerikoli drug subjekt, ki nastopa pred njim. Svoje pristojnosti lahko tožilci 

izvajajo samo v formalnem okviru postopka, ki jim daje enak položaj kot nasprotni stranki – 

obdolžencu. Navedeno ne pomeni, da se v odnosih med sodstvom in tožilstvi ne bi mogli urejati 

določeni splošni vidiki organizacije dela, ki prispevajo k boljšemu delovanju kazenskega 

pravosodja kot celote. 
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Vodstva tožilske in sodne uprave se z različno stopnjo uspeha dogovarjajo o načinu 

razpisovanja sodnih narokov, ki bi omogočal, da se naroka udeleži tožilec, ki je obravnaval 

zadevo, v kateri je določeno sodno dejanje. Praviloma je ohranitev identitete konkretnega 

nosilca vloge pregona v postopku mogoče doseči, ko gre za zahtevnejše in odmevnejše zadeve. 

Upanje na izboljšanje splošnega stanja na tem področju daje dogovor, ki ga je v letu poročanja 

sklenil generalni državni tožilec s predsednikom Vrhovnega sodišča RS, po katerem je ta 

sodnikom priporočil, naj čim bolj razen izjemoma, ko ni mogoče najti druge rešitve, upoštevajo 

predloge državnih tožilcev in glavne obravnave razpisujejo tako, da bo zagotovljena navzočnost 

državnega tožilca, ki je avtor obtožnega akta. Druge oblike sodelovanja zajemajo izmenjavo 

informacij o starejših nerešenih zadevah in uvajanje elektronske izmenjave dokumentov med 

sodišči in tožilstvom.  

 

Sodelovanje s centri za socialno delo 

 

Tožilstva poudarjajo izjemen pomen sodelovanja s centri za socialno delo pri obravnavanju 

mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in primerov nasilja v družini. Zaradi posebne narave teh 

zadev ne sme biti vse podrejeno (kazensko)pravnemu pristopu obravnavanja. Tožilci z 

oddelkov za mladoletniško, družinsko in spolno kriminaliteto se redno udeležujejo sestankov 

kriznih timov pri centrih za socialno delo, nekateri pa tudi aktivno sodelujejo s prispevki v 

okviru izobraževanj. Tožilstva sodelujejo s centri za socialno delo tudi v postopkih odloženega 

pregona, ko se osumljencem odredi delo v splošno korist. 

 

Sodelovanje z drugimi državnimi organi in organizacijami 

 

Furs je neizogiben vir informacij, kadar gre za kazniva dejanja na škodo javnih financ in druga 

dejanja, kjer je treba poizvedeti o premoženju, prihodkih in odhodkih posameznika. Tožilstva 

imajo s finančnimi uradi redne strokovne posvete.  

 

Tožilstvo prejema obvestila o sumljivih transakcijah z Urada za preprečevanje pranja denarja, 

ki lahko (če ima za to dovoljenje) pri tem posreduje tudi podatke, prejete od tuje finančne 

obveščevalne enote, kar je veliko hitrejše pridobivanja podatkov kot z zaprosili za mednarodno 

pomoč. Urad je lahko udeležen tudi v postopkih po ZOPNI. 

 

Pri nadzoru javne porabe Računsko sodišče RS odkriva dejstva, ki so lahko pomembna z vidika 

kazenskega pregona, kar velja na njihovih posebnih področjih delovanja tudi za sistemske 

regulatorje: Komisijo za preprečevanje korupcije, Agencijo za trg vrednostnih papirjev in 

Agencijo za varstvo konkurence. Posebni oddelek SDT RS sodeluje tudi z Vojaško policijo, 

Obveščevalno-varnostno službo Ministrstva za obrambo in Slovensko obveščevalno-varnostno 

agencijo. 
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5.2.2 PREVZEM PREGONA OD OŠKODOVANCEV KOT TOŽILCEV 

 

Primerov, v katerih so državni tožilci, potem ko so že zavrgli ovadbo, prevzeli pregon od 

oškodovancev kot tožilcev, je bilo tudi leta 2018 zelo malo, celo še manj kot v letu poprej (trije 

v primerjavi s petimi primeri v letu 2017). Gre za tako majhno populacijo, da na podlagi 

statističnih podatkov ni mogoče napraviti nobenega sklepa, razen tega, da so bile tožilske 

odločitve o zavrženju ovadbe tudi za oškodovance v veliki večini očitno sprejemljive 

prepričljive.2 O prevzemih pregona od oškodovanca kot tožilca poročata ODT v Kranju (en 

primer) in ODT v Mariboru (dva primera).  

 

5.2.3 SODELOVANJE Z MEDSEBOJNIM OBVEŠČANJEM, USMERJANJEM DELA 

POLICISTOV TER DRUGIH PRISTOJNIH DRŽAVNIH ORGANOV IN 

INSTITUCIJ 

 

Sodelovanje s policijo 

 

Policija v skladu s kazensko zakonodajo preiskuje kazniva dejanja, državno tožilstvo pa 

usmerja predkazenski postopek in odloča o nadaljnjem kazenskem pregonu. V letu poročanja 

so državna tožilstva uspešno sodelovala s policijo pri izvajanju predkazenskega postopka in 

kazenskega pregona. 

 

Sodelovanje je potekalo na več ravneh. V predkazenskem postopku so državni tožilci in 

kriminalisti sodelovali pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj. Zaradi lažje organizacije 

dela, pospešitve postopkov in izmenjave znanj je sodelovanje potekalo tudi med vodji državnih 

tožilstev in krajevno pristojnih policijskih uprav ter na najvišji ravni med VDT RS in vodstvom 

Policije. Večkrat so bila organizirana skupna izobraževanja in usposabljanja, pri katerih so se 

izmenjale praktične izkušnje med državnimi tožilci in kriminalisti. 

 

SDT RS je največ zadev obravnavalo v sodelovanju z Nacionalnim preiskovalnim uradom ter 

s Sektorji kriminalistične policije Generalne policijske uprave in posameznih policijskih uprav 

po Sloveniji. Sodelovanje je potekalo brez večjih nesoglasij, morebitne nesporazume glede 

podanih pisnih usmeritev ter razlage pravnih in strokovnih vprašanj so državni tožilci in 

kriminalisti reševali v okviru koordinacijskih in usklajevalnih sestankov. Sodelovanje SDT RS 

in Nacionalnega preiskovalnega urada je bilo v letu poročanja dobro, odprta vprašanja so se 

reševala na usklajevalnih sestankih. Poleg tega so bili izvedeni sestanki med vodji državnih 

tožilstev in Policije, da se pospešijo dalj časa trajajoči predkazenski postopki. 

  

Sodelovanje med okrožnimi tožilstvi in policijo poteka tekoče, največkrat so podane ustne 

usmeritve, kar se je v praksi pri preiskovanju kaznivih dejanj izkazalo kot hitrejša in 

                                                 

2 Pri tem se zavedamo, da je takšno sklepanje lahko tudi problematično, saj so motivi, ki oškodovanca pripeljejo 

do odločitve, da bo sprožil kazenski pregon kot subsidiarni tožilec ali da pregona ne bo sprožil, (teoretično in 

praktično) zelo kompleksni.  
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učinkovitejša oblika sodelovanja. Pri sodelovanju je pomemben dejavnik tudi velikost 

državnega tožilstva in policijske uprave ter vrsta kriminalitete v nekem kraju.  

Državni tožilci se pri zahtevnejših kaznivih dejanjih udeležujejo tudi ogleda kraja kaznivih 

dejanj in razgovorov, ki jih opravljajo kriminalisti v predkazenskem postopku. Aktivno pisno 

in ustno usmerjanje poteka tudi v primeru izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov. 

Gospodarski in korupcijski kriminal, ki ga najpogosteje in v najzahtevnejših oblikah obravnava 

SDT RS, zahteva specifičen pristop k preiskovanju. Takšna kazniva dejanja se v praksi pogosto 

preiskujejo tudi v sodelovanju z drugimi državnimi organi (npr. KPK, Urad za preprečevanje 

pranja denarja, Računsko sodišče, Banka Slovenije itd.), usmeritve so pogosto podane v pisni 

obliki. V večini primerov pridobivanje dokazov še vedno poteka na klasičen način, tako da se 

drugemu državnemu organu pošlje formalno zaprosilo.  

Na podlagi pridobljenih izkušenj in specialnih znanj se oblikujejo skupine preiskovalcev 

različnih profilov in znanj, ki prihajajo iz več državnih organov. Skupine delujejo v obliki 

specializiranih preiskovalnih skupin po 160.a členu ZKP. Člani specializiranih preiskovalnih 

skupin se ves čas preiskovanja na skupnih sestankih srečujejo le po potrebi, tako da zadeve ne 

obravnavajo dnevno oziroma kontinuirano z enega sedeža. Pomembna pomanjkljivost, ki 

vpliva na število ustanovljenih preiskovalnih skupin, so zagotovo organizacijsko-tehnične 

ovire. 

Zaradi kadrovskih težav pri policiji se pojavljajo težave pri preiskovanju gospodarske in 

korupcijske kriminalitete v predkazenskem postopku, saj preverjanje kazenskih ovadb drugih 

ovaditeljev in preiskovanje naznanjenih kaznivih dejanj trajata predolgo, lahko tudi po več let. 

Kljub navedenim težavam je bilo v letu poročanja sodelovanje s policijo uspešno, omenjene 

težave so državna tožilstva reševala z določanjem prednostnih zadev na skupnih sestankih s 

Policijo. 

Sodelovanje med policijo in državnimi tožilstvi ni optimalno v postopkih, ki jih ureja ZOPNI. 

Državna tožilstva prejmejo premalo pobud za uvedbo finančne preiskave, tako od policije kot 

od drugih državnih organov. V 2018 so finančne preiskave v 1 zadevi odredili državni tožilci 

na SDT RS, v 4 zadevah pa državni tožilci na drugih okrožnih državnih tožilstvih. Na število 

odrejenih finančnih preiskav v letu poročanja je pomembno vplivala odločba Ustavnega sodišča 

RS, U-I-6/15-23, z dne 5. 7. 2018, ki je razveljavilo prvi odstavek 57. člena ZOPNI, zaradi 

česar so morala državna tožilstva ustaviti finančne preiskave v več primerih, poleg tega se je 

zmanjšalo število na novo odrejenih finančnih preiskav. 
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Sodelovanje z drugimi državnimi organi 

Državna tožilstva poleg policije največ sodelujejo s predstavniki Fursa in Uradom za 

preprečevanje pranja denarja. Sodelovanje poteka tudi z Ministrstvom za pravosodje, ki je za 

državna tožilstva matično ministrstvo. 

V letu poročanja je sodelovanje na področju pregona gospodarskega in korupcijskega kriminala 

dobro potekalo tudi z Računskim sodiščem RS, Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Uradom 

za varstvo konkurence, KPK in Banko Slovenije, pri pregonu organiziranega kriminala ter 

specifičnih kaznivih dejanj pa tudi z Ministrstvom za obrambo, Vojaško policijo, centri za 

socialno delo, probacijsko službo, Zavodom za zaposlovanje, Zavodom za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje ter inšpekcijskimi službami. 

Izpostaviti je treba predvsem sodelovanje s Fursom, saj ta državni organ poleg zaznavanja in 

naznanjanja kaznivih dejanj z davčnega področja aktivno sodeluje tudi pri preiskovanju drugih 

kriminalnih ravnanj, pomembno vlogo pa ima tudi pri ugotavljanju premoženja nezakonitega 

izvora.  

Za izboljšanje sodelovanja in komunikacije z drugimi državnimi organi je zelo pomembna 

izmenjava strokovnih znanj in skupna izobraževanja, ki so se jih predstavniki državnih tožilstev 

in navedenih organov v večjem številu udeleževali tudi v letu 2018.  

5.2.4 SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI NA PODROČJU 

ODKRIVANJA IN PREGONA  

Članstvo v institucijah EU in Sveta Evrope ter v drugih mednarodnih organizacijah za državno 

tožilstvo prinaša tudi nekatere obveznosti in razne aktivnosti, pomembne za delovanje 

državnega tožilstva. Tudi v letu 2018 so državni tožilci uspešno zastopali slovensko tožilsko 

organizacijo pred različnimi mednarodnimi institucijami. Svoje aktivnosti so izvajali v okviru 

dela na konkretnih zadevah in v primerih, ko jih je na dogodke pod okriljem mednarodnih 

organizacij napotilo Vrhovno državno tožilstvo. 

Evropska unija 

V primerjavi s preteklimi leti na področju sodelovanja z mednarodnimi institucijami leto 2018 

ne odstopa in še vedno je mogoče na podlagi poročil okrožnih državnih tožilstev in 

Specializiranega državnega tožilstva skleniti, da največ sodelovanja poteka z Eurojustom. 

Takšno stanje je povsem pričakovano, saj je glavna naloga tožilstev na prvi stopnji pregon 

kaznivih dejanj, Eurojust pa ima pomembno vlogo pri mednarodni pravni pomoči v konkretnih 

zadevah z mednarodnim elementom. Iz poročil državnih tožilstev izhaja, da v Eurojustu 

prepoznavajo pomembnega partnerja, ko je za učinkovitejše odkrivanje in pregon storilcev 

kaznivih dejanj ter za hitrejšo uvedbo začetka ali nadaljevanja kazenskega postopka potrebna 
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pridobitev podatkov, dokazov ali izvedba nekaterih ukrepov pravosodnih organov držav članic 

Evropske unije. Konkretneje bo sodelovanje z Eurojustom v delu, ki se nanaša na področje 

pomoči v konkretnih zadevah, opisano v poglavju Mednarodna pravna pomoč. 

Slovenski nacionalni predstavnik v Eurojustu je tudi v letu 2018 opravljal funkcijo vodje 

Skupine za stike z Brusljem pri Eurojustu. Glavna naloga skupine je vzdrževanje 

medinstitucionalnih stikov s ključnimi ustanovami in telesi Evropske unije s področja 

mednarodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.  

Udeležbo slovenskih tožilcev na sestankih v organizaciji Eurojusta je zagotavljalo VDT RS. 

Višji državni tožilec se je udeležil sestanka na temo preprečevanja tihotapljenja nezakonitih 

migrantov. Višja državna tožilka se je udeležila sestanka na temo boja proti terorizmu (Eurojust 

meeting on counter – terrorism), ki je potekal v Haagu na Nizozemskem. Sestanka se je 

udeležilo 70 predstavnikov držav članic in tretjih držav, tema sestanka pa so bile sodne 

obravnave tujih terorističnih borcev po vrnitvi (FTF) in podpora žrtvam terorističnih napadov. 

Višji državni tožilec se je na pobudo Eurojusta udeležil mednarodne konference v organizaciji 

ministrstva za pravosodje Francije in JCI (Justice Cooperation Internationale). Sestanka o 

evropskem preiskovalnem nalogu se je udeležila okrožna državna tožilka, ki je bila vpeta pri 

pripravi zakonodaje na tem področju. Sestanek se je izvedel v septembru, obravnavale pa so se 

težave in izzivi v praksi, poleg tega so se izmenjale dobre prakse. V okviru dejavnosti Eurojusta 

se je generalni državni tožilec oktobra 2018 udeležil Posvetovalnega foruma generalnih 

državnih tožilcev in direktorjev javnih tožilstev držav članic Evropske unije (CPGE), osrednji 

temi sta bili boj proti terorizmu in tihotapljenje migrantov. Udeležili smo se tudi dveh plenarnih 

zasedanj kontaktnih točk Evropske pravosodne mreže za kibernetski kriminal (EJCN), kjer se 

nadaljujeta izmenjava dobrih praks in obravnava drugih odprtih vprašanjih s področja 

kibernetske kriminalitete. 

Glede na obveznosti iz evropskih predpisov, ki so vključene v ZDT-1, je generalni državni 

tožilec Republike Slovenije z obveznim splošnim navodilom ustanovil tako imenovani 

nacionalni koordinacijski sistem za sodelovanje z Eurojustom in nacionalne kontaktne točke za 

različna področja. Na podlagi tega predpisa bi moral koordinacijski sistem voditi namestnik 

nacionalnega predstavnika pri Eurojustu in sočasno delovati kot nacionalna kontaktna točka za 

Eurojust. Ta doslej še ni bil imenovan in ga zato vodi nacionalni predstavnik pri Eurojustu, ki 

redno opravlja posvete s člani tega sistema. V okviru tega sistema delujejo kot kontaktne točke 

nacionalni korespondent za terorizem, nacionalni korespondent za genocid, nacionalni 

korespondent za skupne preiskovalne skupine (JIT) in predstavniki evropske pravosodne mreže 

(EJN), sestavljene iz tožilcev v vseh državah članicah Evropske unije. V tej mreži imamo pet 

predstavnikov iz okrožnih državnih tožilstev in Specializiranega državnega tožilstva, ki so 

aktivno vključeni v vse oblike delovanja EJN.  

Kontaktna točka skupnih preiskovalnih skupin se je udeležila letnega sestanka mreže, ki je 

junija potekal v Haagu, aktivno pa je sodelovala tudi na seminarju o skupnih preiskovalnih 
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skupinah novembra v Lyonu. V sklopu seminarja je imela predavanji Concept of joint 

investigation teams in Extension of JITs to third countries, sodelovala pa je tudi na okrogli mizi 

na temo nalog, ki jih imajo kontaktne točke za skupne preiskovalne skupine, ter bila moderator 

ene od šestih skupin, v sklopu katerih so udeleženci seminarja obravnavali konkretni primer. 

Kontaktna točka Mreže kontaktnih točk v zvezi z osebami, odgovornimi za genocid, 

hudodelstva zoper človečnost in vojna hudodelstva (Genocide Network), je organizirala 

sestanek nacionalnih organov, ki imajo pristojnosti, ki so v posredni povezavi s področjem, ki 

ga pokriva Genocide Network. Sestanka so se udeležili predstavniki MNZ, Urada za migracije, 

MZZ, Sektorja za mednarodno pravo, MNZ GPU in MP ter vodja sekretariata mreže pri 

Eurojustu. Maja 2018 je v Haagu potekalo 24. srečanje Evropske mreže, ki se ga je iz Slovenije 

udeležil višji pravosodni svetovalec z VDT RS. Tema odprtega dela zasedanja je bila 

pridobivanje dokazov iz javnodostopnih virov in družbenih omrežij v zvezi s preiskovanjem in 

pregonom temeljnih mednarodnih zločinov. Predstavitvam strokovnjakov po posameznih 

temah sta sledili razprava in izmenjava praktičnih izkušenj med predstavniki prisotnih držav. 

Na zaprtem delu zasedanja so kontaktne točke izmenjale podatke o odprtih preiskavah in sodnih 

postopkih. Kontaktna točka se je novembra 2018 v Haagu udeležila 25. srečanja Evropske 

mreže, ki je potekal pod okriljem avstrijskega predsedstva. Osrednja tema je bila sekundarna 

travma in izpostavljenost preiskovalcev, tožilcev in sodnikov, ki se srečujejo z najhujšimi 

oblikami mednarodnih kaznivih dejanj.  

V letu 2018 so kontaktne točke EJN poleg svoje osnovne naloge, tj. pomoč tožilskim kolegom 

v konkretnih zadevah z mednarodnim elementom, udeleževale tudi srečanj in seminarjev v 

organizaciji EJN, kjer so večkrat s svojimi prispevki na temo praktičnih izkušenj pri nudenju 

mednarodne pravne pomoči tudi aktivno sodelovale. Poleg sestankov kontaktnih točk v 

Ljubljani, na katerih redno usklajujejo svoje delovanje, so se kontaktne točke udeležile 19. 

delovnega sestanka nemških kontaktnih točk, 7. regionalnega srečanja v Berlinu, regionalnega 

zasedanja v Valbandonu na Hrvaškem, novembra pa 51. plenarnega zasedanja na Dunaju. 

VDT RS sodeluje tudi z Uradom EU za intelektualno lastnino (EUIPO), kjer imamo 

predstavnika v mreži tožilcev za intelektualno lastnino (EIPPN). Prisotni smo bili na konferenci 

na temo varnostnih vidikov kršitev pravic intelektualne lastnine in kaznivih dejanj, povezanih 

z digitalno televizijo IPTV. 

V zvezi z ustanovitvijo Urada evropskega javnega tožilca smo se udeležili konferenc v Sofiji 

in na Dunaju ter dveh sestankov strokovnjakov Evropske komisije na temo izdelave arhitekture 

informacijskega sistema Urada. 

EUROJUST 

Leta 2018 je slovensko predstavništvo pri Eurojustu poslovalo v sestavi: nacionalni 

predstavnik, pomočnik nacionalnega predstavnika in administrativna asistentka. Predstavništvo 
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je tudi v tem obdobju nadaljevalo z razvijanjem in nadgradnjo aktivnosti pri omogočanju 

hitrega, učinkovitega in usklajenega pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, 

nanašajočih se na Slovenijo in še eno ali več držav članic oziroma na državo nečlanico.  

Kot je to že ustaljena praksa, so kadrovsko zasedbo predstavništva tudi v tem letu okrepili 

kolegi, ki so se udeležili dolgoročnih izobraževanj, ki jih je organiziral EJTN. V okviru kvote 

mest, namenjenih Eurojustu, smo dosegli, da je kolegij dve mesti dodelil našemu 

predstavništvu. Tako smo na dolgoročnem trimesečnem izobraževanju gostili slovenskega 

državnega tožilca in višjo pravosodno svetovalko, ki sta, poleg pridobivanja znanja in izkušenj, 

s svojim delom prispevala k uresničevanju nalog predstavništva. 

Nacionalni predstavnik, ob njegovi odsotnosti pa tudi pomočnik nacionalnega predstavnika, ki 

ga je nadomeščal, sta se redno udeleževala srečanj kolegija in aktivno sodelovala, tako v 

zadevah s področja operativnega dela kot v zadevah s področja upravljanja.  

Naloge Eurojusta so razdeljene na dve vsebinski področji. Prvo predstavlja operativno delo z 

obravnavanjem zadev in nanje nanašajočih se vprašanj, drugo področje pa predstavlja izvajanje 

pristojnosti v okviru kolegija kot formalnega nosilca odločanja znotraj Eurojusta. Posledično je 

v teh dveh smereh potekalo tudi delo predstavništva.  

Operativno delo 

a) Pripad in struktura zadev

Obseg operativnega dela prikazujeta spodnji tabeli. 

Graf 3: Pripad Eurojust Graf 4: Pripad SI predstavništvo 

Leta 2018 je Eurojust prejel v obravnavanje skupaj 3.148 zadev, kar predstavlja 23 % povečanje 

v primerjavi z letom poprej.  
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Tudi število zadev, ki jih je obravnavalo slovensko predstavništvo se je opazno povečalo. V 

primerjavi s 155 zadevami iz preteklega leta, smo jih letos obravnavali skupno 210, kar pomeni 

povečanje za 35 %.  

V obravnavanem obdobju je slovensko predstavništvo tako registriralo skupno 145 zadev, v 

katerih so pristojni slovenski pravosodni organi svoja zaprosila naslovili na organe drugih držav 

(kar predstavlja 65 % povečanje v primerjavi z letom poprej). V nadaljnjih 65 zadevah pa je 

predstavništvo nudilo podporo organom drugih držav, ki so iskali pomoč pri slovenskih 

pravosodnih organih.  

Vse navedene zadeve so bile operativne narave in so poleg Slovenije večinoma vključevale še 

eno državo članico ali nečlanico. Na več držav se je nanašalo 16 % vseh zadev, v katerih je bila 

Slovenija država prosilka (24).  

V predloženih zadevah so bile udeležene različne države članice, največ zaprosil pa se je 

nanašalo na Italijo (37 zadev). Sledile so zadeve z udeležbo Nemčije in Avstrije (vsaka po 16 

zadev), ter Madžarske (13 zadev) in Hrvaške (12 zadev).  

Podpora Eurojusta je bila zaprošena tudi v 27 zadevah nanašajočih se na 15 različnih držav 

nečlanic. Podpora je bila je bila zagotovljena na podlagi Eurojustovih sporazumov o 

sodelovanju oziroma na podlagi odločitve kolegija o posebnem interesu za sodelovanje v 

zadevi. Med državami nečlanicami so bile največkrat udeležene Srbija (pet zadev), Švica, 

Kitajska ter Bosna in Hercegovina (vsaka po tri zadeve) ter ZDA in Republika severna 

Makedonija (vsaka s po dvema zadevama).  

V strukturi najpogosteje obravnavanih kaznivih dejanj v zadevah, ki jih je registriralo slovensko 

predstavništvo, so kot posamezna vrsta kaznivih dejanj še vedno na prvem mestu goljufije, 

vključno s poslovnim in davčnimi ter s tem povezanimi drugimi kaznivimi dejanji (skupno 70 

zadev). Temu sledijo kazniva dejanja trgovine z mamili in organiziranega kriminala (skupno 

19 zadev) ter pranja denarja (devet zadev).  

Več podrobnosti je zapisanih v poglavju o mednarodni pravni pomoči. 

b) Strokovna podpora pravosodnim organom

Poleg podpore pri pospeševanju in usklajevanju mednarodnega sodelovanja, kar je stalna in 

osrednja naloga Eurojusta, je predstavništvo v predloženih zadevah tudi svetovalo pravosodnim 

organom v smeri učinkovitega sodelovanja na področju medsebojne pravne pomoči. 

Pridobivanje podatkov in dokazov, potrebnih za začetek ali nadaljevanje kazenskega postopka, 

je bila pogosta in pomembna oblika nudene podpore v obravnavanih zadevah. Državnim 
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tožilstvom in sodiščem smo posredovali podatke o povezanih postopkih in njihovi vsebini, o 

osumljencih ter pravnih osebah, dokaze iz spisov drugih držav ter pravosodne odločitve. 

Ob daljši neodzivnosti zaprošenega organa smo posredovali v smeri pospešitve izvršitev 

zaprosil za medsebojno pravno pomoč. Tovrstno podporo smo zagotavljali tudi v primerih, ki 

so terjali hitro postopanje, in tako med drugim omogočili pravočasno zaslišanje prič, izvedbo 

zaslišanj s pomočjo videokonference, vročitev procesnih aktov in vabil, pridobitev bančnih 

podatkov ter začasno zavarovanje odvzema premoženjske koristi.  

Pri obravnavanju zaprosil smo s ciljem iskanja najboljših možnosti za pravosodno sodelovanje 

zagotavljali tudi pojasnila tujih zakonodaj, kazenskih postopkov, zahtev za izvršitev zaprosil za 

medsebojno pravno pomoč in pogojev za opravo posameznih procesnih opravil.  

Leta 2018 je bilo tako v zadevah nudenja raznih vrst pomoči registriranih skupno 65 tako 

imenovanih začasnih delovnih zadev (TWF). Poleg dela na rednih zadevah, opisanih pod 

prejšnjo točko, predstavljajo te zadeve dodatno obliko podpore domačim organom.  

V dveh primerih smo v okviru kolegija Eurojusta registrirali operativno strokovno temo o 

vprašanjih, ki so pomembna za izvajanje funkcije pregona, v okviru česar so nam vsa 

predstavništva pri Eurojustu posredovala relevantne podatke o izvajanju določenih 

materialnopravnih in procesnih institutov v praksi pravosodnih organov držav članic EU. V 

prvem primeru je šlo za vprašanje ureditve režima hrambe izsledkov prikritih preiskovalnih 

ukrepov v ostalih državah članicah EU, v drugem primeru pa za specifična vprašanja, povezana 

z vsebino pravnega standarda ustavne ureditve, kolikor se ta nanaša na element kaznivega 

dejanja. Odgovori, ki so bili na tak način zbrani pri predstavništvih drugih držav pri Eurojustu, 

so v obeh primerih pomagali slovenskim pravosodnim organom pri sprejemanju njihovih 

odločitev.     

Vzpostavljeno dobro in redno sodelovanje s slovenskimi državnimi tožilci in sodniki pri 

obravnavanju zadev se je nadaljevalo in pozitivno prispevalo k doseženim rezultatom. Z 

namenom krepitve ozaveščenosti o možnostih, ki jih za boljše mednarodno pravosodno 

sodelovanje ponuja Eurojust, je nacionalni predstavnik izvedel vrsto obiskov posameznih 

državnih tožilstev, osredotočenih na iskanje rešitev, povezanih z aktualnimi vprašanji 

mednarodnega sodelovanja.  

Dolžnost obveščanja, kot jo določata 13. člen Okvirnega sklepa o okrepitvi Eurojusta in 90. 

člen ZSKZDČEU-1, je eno izmed takšnih. Po tem ko slovenska državna tožilstva v letu poprej 

obvestil po navedenih členih sploh niso podajala, so jih v obravnavanem obdobju podala kar 

28. Ta opazen porast je neposreden rezultat osredotočenega pristopa k reševanju tega problema,

ki smo ga na slovenskem predstavništvu pri Eurojustu začeli v preteklem obdobju.  

Sodelovanje predstavništva s kontaktnimi točkami evropske pravosodne mreže se je tudi v tem 

obdobju nadgrajevalo, zlasti v smeri zagotavljanja učinkovite pomoči državnim tožilcem in 
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sodnikom. Navzočnost slovenskega predstavništva je bila na delovnih srečanjih kontaktnih točk 

redno zagotovljena. V posamičnih zadevah pa je potekalo medsebojno obveščanje in 

usklajevanje pri iskanju najučinkovitejše poti mednarodnega pravosodnega sodelovanja. 

c) Izzivi na področju čezmejnega sodelovanja

V začetku meseca maja v obravnavanem letu je na področju mednarodnega sodelovanja v 

kazenskih zadevah prišlo do pomembne spremembe. Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije 

(ZSKZDČEU-1B) je bil tudi v Sloveniji uveden tako imenovani Evropski preiskovalni nalog 

(v nadaljevanju: EPN). Gre za nov instrument vzajemnega priznavanja, ki je nadomestil 

praktično vse dosedanje mehanizme zbiranja dokazov za potrebe kazenskih postopkov med 

državami članicami.  

Takšna korenita sprememba je terjala ustrezno prilagoditev dosedanjih praks in s tem povezane 

postopke usposabljanj. Slovensko predstavništvo je pri tem aktivno in izdatno sodelovalo. 

Poleg srečanj praktikov, ki so bila organizirana s strani Eurojusta na sedežu v Haagu, je 

slovensko predstavništvo organiziralo in izvedlo posebno specializirano nacionalno delavnico, 

ki je septembra potekala v Sloveniji. Delavnice so se udeležili predstavniki slovenskih sodišč 

in tožilstev, ki so z uporabo praktičnih primerov in ob pomoči izkušenj, zbranih pri Eurojustu, 

iskali najboljše odgovore na izzive, ki jih prinaša uvedba tega novega instrumenta.  

V okviru 11. konference kazenskega prava in kriminologije, ki je potekala decembra v Sloveniji 

je nacionalni predstavnik predstavil najnovejše smernice razvoja sodne prakse Sodišča 

Evropske Unije glede evropskega naloga za prijetje ter dosedanje izkušnje Eurojusta pri uporabi 

EPN v različnih državah članicah EU.  

Izzivi, povezani z uveljavitvijo in s praktično uporabo EPN, so bili stalnica rednih srečanj 

nacionalnega predstavnika s tožilci posameznih državnih tožilstev tudi v nadaljevanju leta.  

Strateške in upravne naloge 

Notranja organizacijska struktura Eurojusta je bila v prvi četrtini obdobja, na katero se nanaša 

poročilo, spremenjena. Na podlagi odločitve kolegija so bile obstoječe oblike delovanja z 

namenom zagotavljanja večje preglednosti in učinkovitosti nadomeščene z novimi.  

Do reorganizacije notranjih struktur Eurojusta je nacionalni predstavnik predsedoval skupini za 

stike z Brusljem (katere naloga je bila vzdrževanje medinstitucionalnih stikov s ključnimi 

ustanovami in telesi Evropske skupnosti), po tem pa je prevzel vodenje novoustanovljene 

Posvetovalne skupine za organizacijski razvoj. Gre za skupino, ki jo poleg predstavnikov 

kolegija tvorijo tudi predsednik in oba podpredsednika Eurojusta ter administrativni direktor. 

Njen namen je zagotavljati pripravljenost organizacije na potrebne spremembe v hitro 
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spreminjajočem se okolju ter izboljševanje organizacijske učinkovitosti in zmogljivosti. V ta 

namen skupina pripravlja predloge, povezane s položajem Eurojusta v luči EU zakonodaje in 

razvoja politik znotraj EU ter spremlja odzive institucije na njih.  

Med nalogami, s katerimi se je ta posvetovalna skupina pod predsedovanjem slovenskega 

nacionalnega predstavnika v obravnavanem obdobju ukvarjala prednostno, so bile zlasti:  

 priprave na institucionalne prilagoditve, ki jih prinaša nova Uredba Evropskega 

parlamenta in Sveta o Eurojustu (ki nadomešča dosedanja Sklepa Sveta in predstavlja 

novo pravno podlago za delovanje te agencije), 

 začetna faza postopka za pripravo novega poslovnika Eurojusta kot posledica uveljavitve 

nove pravne podlage na ravni EU za delovanje Eurojusta in s tem povezanih 

organizacijskih sprememb ter razmerij notranjega in zunanjega poslovanja,  

 obravnava in sooblikovanje celostne komunikacijske strategije Eurojusta, ki vključuje 

tako novo vizualno identiteto institucije, kot tudi redefinicijo obstoječih načinov 

komuniciranja z notranjo in zunanjimi javnostmi, vključno z uporabo virtualnih 

komunikacijskih medijev, kot sta Twitter in LinkedIn.  

Poleg predsedovanja prej opisani posvetovalni skupini je nacionalni predstavnik sodeloval tudi 

v Odboru za sodelovanje s partnerji, ki je zadolžen za vzpostavljanje stikov in razvoj odnosov 

s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami skladno s prioritetami Eurojusta.  

V tem okviru je bil zadolžen za naslednje aktivnosti z najpomembnejšimi partnerskimi 

institucijami oziroma agencijami znotraj EU:  

 Evropska komisija; udeležba na posvetih na visoki ravni o aktualnih izzivih na področju 

pravosodja in varnosti ter redni stiki z različnimi predstavniki Komisije na področju 

medsebojnih odnosov med obema organizacijama, organizacije in aktualnih 

zakonodajnih aktivnosti znotraj EU,  

 Udeležba na rednih zasedanjih Stalnega odbora za operativno sodelovanje na področju 

notranje varnosti (COSI), ki skrbi za učinkovito operativno sodelovanje na področju 

notranjih varnostnih vprašanj EU, vključno s kazenskim pregonom, nadzorom mej in 

pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, 

 Evropski urad za preprečevanje goljufij (OLAF); krepitev medsebojnega sodelovanja, 

tako na ravni vodstev obeh agencij kot na operativni ravni, z organizacijo rednih 

sestankov, videokonferenc ter izmenjavo operativnih podatkov.  

Pomočnik nacionalnega predstavnika je bil v obravnavanem obdobju izvoljen za 

podpredsednika delovne skupine za finančni in gospodarski kriminal. Kot predstavnik 

Eurojusta je sodeloval na pomembnem posvetu o boju zoper korupcijo v organizaciji OZN, ki 

je potekal na Japonskem in na katerem je imel dve obsežni predavanji. Udeležencem iz držav 

daljnega Vzhoda in Azije je tako predstavil Eurojustove izkušnje z ukrepi za preprečevanje 
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korupcije ter jim podal strokovni pogled na nekatera najaktualnejša vprašanja preiskovanja in 

dokazovanja korupcijskih in finančnih kaznivih dejanj ter s tem povezana vprašanja dopustnosti 

dokazov. O tem je pripravil tudi dva obsežna strokovna članka, ki sta bila objavljana v okviru 

rezultatov posveta na spletni strani OZN za področje Azije in daljnega vzhoda.  

Pomočnik nacionalnega predstavnika je tudi kontaktna točka Europola za strokovna vprašanja, 

povezana s prepovedano drogo heroin in problematiko ponarejanja denarja. V tej vlogi se je 

udeleževal rednih sestankov, na katerih so bila obravnavana strokovna vprašanja s teh področij, 

vključno z obravnava operativnih zadev, analizo možnih zakonodajnih rešitev in rešitev za 

izboljšanje izmenjave informacij med Europolom in Eurojustom.  

Na številnih strokovnih srečanjih in seminarjih, ki jih je organiziral Eurojust, je bila udeležba 

predstavništva vedno zagotovljena. Člani predstavništva so s prispevki sodelovali na 

seminarjih, srečanjih in izobraževanjih, tako v okviru Eurojusta kot tudi navzven. 

OECD 

Okrožna državna tožilka, ki je pooblaščena za aktivnosti pri OECD, se je junija udeležila 

srečanja organov odkrivanja in pregona (Meeting of Law Enforcement Officials), delovnega 

telesa delovne skupine OECD za boj proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v 

mednarodnem poslovanju. Okrožna državna tožilka je bila izvoljena tudi za podpredsednico 

srečanja predstavnikov odkrivanja in pregona. Med drugim je bilo na zasedanju delovne 

skupine OECD proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju 

obravnavano tudi poročilo Rusije, kjer je bila državna tožilka ena od ocenjevalcev. Udeležila 

se je tudi oktobrskega in decembrskega zasedanja delovne skupine. 

ARO, CARIN 

Kontaktna točka v zadevah mednarodnega sodelovanja v kazenskih zadevah zaradi začasnega 

zavarovanja, zasega in odvzema predmetov in premoženjske koristi ter premoženja 

nezakonitega izvora je sodelovala pri delu mrež oziroma institucij, ki obravnavajo tovrstno 

tematiko – t. i. urad(-i) za odvzem premoženjske koristi držav članic EU na področju sledenja 

in identifikacije premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ali drugega premoženja, 

povezanega s kaznivimi dejanji – ARO (Asset Recovery Office) in camdenska mreža uradov 

za odvzem premoženjske koristi – CARIN (Camden Assets Recovery Inter – Agency Network). 

Kontaktna točka je vzpostavila stik tudi balkansko mrežo za upravljanje premoženja (BAMIN). 

Kontaktna točka se je udeležila tudi letnega srečanje camdenske meddržavne mreže uradov za 

odvzem premoženjske koristi – CARIN z naslovom Exploring asset recovery in Asia-Pacific. 

Looking through the eyes of a money launderer, ki je potekalo maja v Varšavi in katerega se je 

udeležilo približno 140 delegatov iz 70 jurisdikcij, ter seminarja Evropske mreže institucij za 

izobraževanje v pravosodju – EJTN z naslovom Economic Crimes: Asset Recovery and 

Confiscation in the EU, ki je potekal junija v Valletti. 
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Svet Evrope 

V okviru Sveta Evrope je treba izpostaviti dejavnosti vrhovnega državnega tožilstva v okviru 

ocenjevanja Moneyval. V letu 2018 se je Slovenija intenzivno pripravljala na poročanje glede 

izpolnjevanja priporočil o učinkovitosti in tehnični usklajenosti glede vzpostavljenih ukrepov 

za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Naša prizadevanja so bila usmerjena 

v uresničevanje zadanih nalog oziroma aktivnosti predvsem na področju učinkovitosti. Poročilo 

Slovenije je bilo obravnavano na decembrskem plenarnem zasedanju v Svetu Evrope. Državna 

tožilka, ki je bila izbrana za ocenjevalko Moneyvala, je začela ocenjevanje Republike 

Moldavije v petem krogu ocenjevanja ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja 

terorizma. Udeležili smo se 56. plenarnega zasedanja, udeleževali smo se sestankov 

predstavnikov slovenske delegacije Moneyval in sodelovali pri oblikovanju poročila o 

napredku petega kroga ocenjevanja Slovenije, ki je bilo sprejeto na 57. plenarnem zasedanju 

decembra 2018. 

Tudi v letu 2018 smo sodelovali pri delu Posvetovalnega sveta evropskih tožilcev (CCPE) za 

uresničevanje Priporočila Sveta Evrope 19(2000) o vlogi in položaju tožilca v pravosodnih 

sistemih držav članic Sveta Evrope. Posvetovalni svet je novembra 2018 sprejel novo Mnenje 

št. 13, ki obravnava odgovornost in etiko tožilcev. 

V okviru Sveta Evrope je treba omeniti še poročilo s priporočili drugega ocenjevalnega cikla o 

izvajanju Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi (GRETA), pri čemer 

smo prejeli in proučili končno poročilo s priporočili. Višja državna tožilka, ki je članica delovne 

skupine, aktivno sodeluje na mednarodnih konferencah in raznih sestankih ter poroča o pregonu 

kaznivih dejanj trgovine z ljudmi skupini v okviru drugega kroga ocenjevanja izvajanja 

Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi. V letu poročanja je na 

izobraževanju za policiste Slovenije in Hrvaške predstavila zahtevnejši primer trgovine z ljudmi 

z izvršitveno obliko, pri kateri so žrtve trgovine z ljudmi prisiljene v izvajanje kaznivih dejanj. 

Obiski iz tujine 

Del mednarodne dejavnosti VDT RS je usmerjen tudi v krepitev stikov z najvišjimi tožilstvi 

tujih držav, tako držav člani EU kot tretjih držav. V letu 2018 smo na uradni obisk v Slovenijo 

povabili generalna tožilca dveh držav članic EU. 

V marcu 2018 smo gostili generalnega tožilca Bolgarije Sotirja Cacarova z delegacijo. Glavna 

tema delovnega srečanja 13. marca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS je bila izmenjava 

mnenj na področju korupcije in organiziranega kriminala, seznanitev z delom in pristojnostmi 

SDT RS in DTS. V okviru obiska je bil podpisan memorandum o soglasju in sodelovanju, ki 

tožilstvi obeh držav zavezuje k sodelovanju pri pripravi in izpolnitvi zahtev za pravno pomoč, 

k medsebojnemu sodelovanju na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, k 
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izmenjavi informacij o zakonodaji in pravnih sistemih ter o zakonskih predlogih in izvršnih 

ukrepih na področju boja proti kriminalu. 

Oktobra 2018 je na povabilo generalnega državnega tožilca na uradni obisk prišel generalni 

tožilec Madžarske. Med pogovori je bila poudarjena potreba po okrepitvi odnosov z obmejnimi 

tožilstvi, tako so bili že vzpostavljeni stiki med tožilci v Murski Soboti, višjim tožilstvom 

županije Vas in višjim tožilstvom županije Zala.  

Obiski v tujini 

Generalni državni tožilec je v letu 2018 opravil več uradnih obiskov v tujino. Aprila 2018 se je 

v okviru izvajanja programa mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije z 

Republiko Makedonijo na povabilo Centra za evropsko prihodnost srečal z generalnim 

državnim tožilcem Makedonije.  

Konec maja se je generalni državni tožilec na povabilo hrvaškega generalnega državnega 

tožilca udeležil strokovnega posveta hrvaškega generalnega tožilca z vodji tožilstev. Na 

posvetu je hrvaškim kolegom predstavil nadzor nad delom in ocenjevanje državnih tožilcev v 

Sloveniji, dodeljena državna tožilka pa uporabo in funkcionalnosti informacijskega sistema e-

vpisnik. 

V juniju je na povabilo bolgarskega generalnega tožilca Sotirja Cacarova z delegacijo, ki je 

vključevala tudi dva državna tožilca Specializiranega državnega tožilstva RS, odpotoval na 

uradni obisk v Sofijo. 

V oktobru se je generalni državni tožilec na Dunaju srečal z glavnim prokuratorjem Avstrije, 

dr. Franzem Plöchlom. Slovenski predstavniki so se med obiskom podrobneje seznanili s 

položajem generalnega prokuratorja v sistemu avstrijskega pravosodja, s pripravo letnega 

poročila, ki ga za avstrijsko državno tožilstvo pripravlja ministrstvo za pravosodje, z delom 

pritožbenih tožilstev pri višjem sodišču in z delovanjem elektronskega spisa. Posebno 

pozornost so namenili aktualnim vprašanjem v zvezi z mednarodnim projektom e-CODEX, ki 

se razvija kot nekakšna temeljna platforma za elektronsko izmenjavo dokumentov med 

pravosodnimi organi držav članic EU. Razpravljali so tudi o vprašanjih, povezanih z 

vzpostavitvijo in delovanjem Urada Evropskega javnega tožilca (EJT), ter o evropskem 

preiskovalnem nalogu (EIO), pri čemer sta obe strani poudarili pomen mednarodnega 

sodelovanja na področju kazenskega pregona, ki je na visoki ravni. 

V novembru se je v Beogradu srečal z republiško javno tožilko Zagorko Dolovac, s katero sta 

tudi podpisala memorandum o soglasju o sodelovanju med Vrhovnim državnim tožilstvom RS 

in Republiškim javnim tožilstvom Republike Srbije, s katerim se bo še okrepilo sodelovanje na 

prednostnih področjih, kot so boj proti organiziranemu kriminalu, korupciji, terorizmu, trgovini 
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s prepovedanimi drogami, orožjem in ljudmi, ter sodelovanje obeh držav na področju 

preprečevanja pranja denarja. 

Druge dejavnosti 

Generalni državni tožilec se je v maju udeležil desetega srečanja mreže generalnih tožilcev EU, 

ki je potekalo v Parizu. Tema srečanja je bilo mednarodno sodelovanje pri preiskovanju in 

pregonu čezmejnega kriminala, večji del srečanja pa je bil namenjen pogovorom o 

organizacijskih in operativnih vidikih Urada evropskega javnega tožilca ter priložnostim in 

izzivom, ki so povezani z začetkom delovanja Urada. 

Višja državna tožilka se je junija udeležila regionalnega sestanka tožilcev za organizirani 

kriminal, ki ga je izvedlo državno tožilstvo iz Italije v sodelovanju s specializiranim državnim 

tožilstvom iz Srbije ter z organizacijo OVSE v Makedoniji. 

Okrožni državni tožilec se je februarja udeležil delovnega sestanka na področju boja proti 

trgovini z ljudmi. Vsebina dogodka je bila povezana z mednarodnim sodelovanjem na področju 

preiskovanja, pregona in sojenja v zadevah med Srbijo in Slovenijo, ki so povezane s trgovino 

z ljudmi. Predstavil je izkušnje na področju mednarodnega sodelovanja pri preiskovanju in 

pregonu kaznivih dejanj trgovine z ljudmi. 

V okviru programa razvojnega sodelovanja Slovenije sta v Makedoniji aktivno sodelovala dva 

višja tožilca. Maja in oktobra 2018 sta se udeležila dveh izobraževanj, na katerih sta nastopala 

tudi kot predavatelja. Vsebina izobraževanj je bilo finančno preiskovanje, postopki odvzemanja 

premoženja, mednarodno pravni okvirji za področje finančnih preiskav in postopki ugotavljanja 

premoženja, ki je lahko nezakonitega izvora, različni modeli, primerljive države na Balkanu, 

zakonsko ureditev tega področja v Makedoniji ter seveda ureditev in praksa v Sloveniji. 

Višja državna tožilka se je novembra in decembra udeležila tudi dveh strokovnih sestankov, ki 

sta bila izvedena v okviru platforme EMPACT THB. Prvi je bil na temo telefonskih goljufij in 

trgovine z ljudmi, drugi pa na temo finančnih preiskav in zasega premoženja nezakonitega 

izvora. 

Višja državna tožilka se je decembra udeležila prvega regionalnega strateškega dialoga o 

nedovoljeni trgovini v jugovzhodni Evropi (1-st High-level Regional strategic dialogue on 

illicit trade in South Eastern Europe). Dogodek je bil organiziran v okviru dvoletnega projekta 

za raziskave in krepitev zmogljivosti instituta krepitev boja proti nezakoniti trgovini v 

jugovzhodni Evropi (ali SEE-IMPACT). 

Višji tožilec je bil udeležen tudi pri projektu TAIEX Expert Mission on the establishment of 

joint investigation teams in accordance with decision 2002/465/PUP in je septembra aktivno 

sodeloval s svojim prispevkom. Projekt so organizirali Taiex, kriminalistična policija in 
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tožilstvo v Republiki Srbiji. Vsebina izobraževanja, ki je potekalo v Beogradu, je bila pravni 

okvir skupnih preiskovalnih skupin v Evropski uniji, Sloveniji in Srbiji ter kaj bi bilo treba v 

Srbiji na tem področju izboljšati. 

Višji državni tožilec in okrožni državni tožilec sta se decembra udeležila srečanja generalnih 

državnih tožilcev Sredozemlja, ki je potekalo v Franciji. Aktivno sta sodelovala vsak s svojim 

prispevkom na temo mednarodne pravne pomoči in sodelovanja med državami sredozemskega 

območja pri preiskovanju kaznivih dejanj in pregonu storilcev ter na temo zasega in odvzema 

protipravne premoženjske koristi in mednarodnega sodelovanja pri teh opravilih v Franciji. 

Predstavniki VDT so v letu 2018 aktivno sodelovali v drugem krogu ocenjevanja Slovenije 

glede izvajanja Konvencije proti podkupovanju (UNCAC), ko smo skupaj z drugimi državnimi 

organi zagovarjali poročilo o skladnosti na uradnem obisku ocenjevalcev v Ljubljani. 

Na podlagi podpisanega memoranduma o sodelovanju med Vrhovnim državnim tožilstvom RS 

in vrhovnim tožilstvom Bolgarije so bolgarski kolegi organizirali izobraževanje za državne 

tožilce, ki so se ga udeležili tožilci SDT RS. Tožilci so poleg predstavitev struktur in pristojnosti 

obeh tožilstev izmenjali izkušnje pri preiskovanju in pregonu najhujših kaznivih dejanj. 

Septembra je bilo izvedeno delovno srečanje med generalnim državnim tožilcem RS in 

generalnim državnim tožilcem Republike Hrvaške. Srečanje je bilo namenjeno razpravi o 

aktualnih vprašanjih v zvezi z začasnimi zavarovanji zahtevkov za odvzem premoženjske 

koristi v postopkih mednarodne pravne pomoči. Udeleženci delovnega sestanka so razpravljali 

tudi o možnih načinih za izboljšanje sodelovanja in učinkovitosti komunikacije med 

tožilstvoma Slovenije in Hrvaške ter o izmenjavi izkušenj v zvezi z novejšo sodno prakso 

Evropskega sodišča za človekove pravice glede načela ne bis in idem v razmerju med prekrški 

in kaznivimi dejanji. 

Vrhovno državno tožilstvo RS je skupaj z Okrožnim državnim tožilstvom v Ljubljani leta 2018 

sodelovalo pri evropski kampanji, ki v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Evropsko 

bančno federacijo, ki združuje 32 nacionalnih bančnih združenj, opozarja na nevarnosti in pasti, 

povezane z goljufivim prenakazovanjem denarja in drugimi oblikami pranja denarja. 

Višji državni tožilki sta kot članica oziroma namestnica članice medresorske delovne skupine 

na Ministrstvu za pravosodje RS sodelovali v projektu Barnahus, varna hiša za otroke, in sta se 

v tem okviru septembra 2018 udeležili nordijskega kongresa o zaščiti otrok. 

Tudi v letu 2018 smo v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu 

za pravosodje RS sprejeli tuje udeležence programa izmenjav AIAKOS in programa izmenjav 

za predsednike in vodje tožilstev.  



SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2018 

114 

Opisana mednarodna dejavnost državnega tožilstva zagotovo izkazuje, da se državni tožilci 

zavedajo pomena vključenosti v mednarodne aktivnosti, pri njih aktivno sodelujejo in 

izmenjujejo izkušnje, ki so pomembne za tožilsko delo. 

5.2.5 MEDNARODNA PRAVNA POMOČ 

Mednarodna kazenskopravna pomoč zaradi čedalje večjega in lažjega pretoka tako ljudi kot 

stvari in informacij krepi svojo pomembnost. Pravosodni organi vse pogosteje obravnavajo 

kazniva dejanja s čezmejnim elementom, zaradi česar se razvija tudi pravno področje, ki ureja 

instrumente, postopke in interakcijo med različnimi organi različnih držav, s katerimi se 

poskušajo premostiti razlike v nacionalnih pravnih sistemih, da bi državni organi lahko izvajali 

svoje temeljne funkcije. Pri mednarodni pravni pomoči gre za izvedbo nekega procesnega 

dejanja, za katero država prosilka uradno zaprosi tujo državo oziroma njen organ, ki je pristojen 

za izvedbo takšnega procesnega dejanja.  

Postopek in pravne podlage za izvajanje mednarodne pravne pomoči so različni in dokaj 

številni, dvo- ali večstranske mednarodne pogodbe, pravni red Evropske unije in seveda 

nacionalna zakonodaja. Podlaga za mednarodno pravno pomoč in izvršitev mednarodnih 

pogodb v kazenskopravnih zadevah v Sloveniji je določena v XXX. poglavju ZKP, kjer so 

urejene t. i. mala kazenskopravna pomoč, izvršitev kazenske sodbe tujega sodišča in odstop in 

prevzem kazenskega pregona. V posebnem, XXXI. poglavju pa je urejen postopek izročitve. 

Določbe zakona so subsidiarne narave in se uporabljajo le, če ni z mednarodno pogodbo in 

zakonom določeno drugače. Slovenija je namreč zavezana na podlagi dvo- in večstranskih 

pogodb, pri čemer je mnoge sklenila že nekdanja SFRJ, Slovenijo pa zavezujejo na podlagi 

notifikacije nasledstva sporazumov. Za države članice EU je mednarodna pravna pomoč 

urejena posebej in temelji na dveh temeljnih načelih, ki ju je podrobneje opredelila Lizbonska 

pogodba – na vzajemnem priznavanju sodnih odločb in približevanju zakonodaj na področju 

kazenskega materialnega prava. To velja za vse oblike mednarodne pravne pomoči. 

Glede na poročila okrožnih državnih tožilstev je mednarodna pravna pomoč v letu 2018 

večinoma potekala utečeno in brez večjih težav. Način ravnanja državnega tožilca je bil odvisen 

od faze postopka, procesnega dejanja, ki naj bi se opravilo, način pošiljanja zaprosila pa tudi 

od tega, ali je bila zaprošena država članica EU ali tretja država. Kadar se je potreba po 

mednarodni pravni pomoči pokazala že v fazi predkazenskega postopka, je posamezna dejanja 

izvedla že policija, državni tožilci pa so jo pri tem po potrebi usmerjali. Državni tožilci so se z 

zaprosili za mednarodno pravno pomoč v konkretnih kazenskih zadevah praviloma obračali kar 

neposredno na pravosodne organe drugih držav. Kadar je šlo za izvajanje preiskovalnih 

ukrepov, ki jih odreja sodišče, pa so zaprosila podajali prek slovenskih sodišč. V nekaterih 

primerih med slovenskimi in tujimi pravosodnimi organi posreduje Ministrstvo za pravosodje, 

konkretneje Sektor za mednarodno pravno pomoč. Državni tožilci so svoja zaprosila poslali po 

tej poti v zadevah, v katerih so potrebovali pomoč tretje države. V praksi je bilo največ takšnih 

zaprosil naslovljenih na Združene države Amerike.  



SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2018 

115 

Glede na prejeta poročila tožilstev državni tožilci najpogosteje pošiljajo zaprosila, da pridobijo 

dokaze, za katere se pričakuje, da bodo potrebni za izvedbo kazenskega postopka v Sloveniji. 

Zaradi različnih nacionalnih ureditev se lahko med državami razlikuje tudi način pridobitve 

dokazov, zaradi česar se njihova zakonitost pogosto na zahtevo obrambe posebej presoja pred 

slovenskimi sodišči. Da bi zagotovili kar največ možnosti za njihovo zakonitost, v teh primerih 

državni tožilci zaradi spoštovanja suverenosti zaprošene države lahko le opozorijo na 

predpisani način pridobivanja dokazov v slovenskem pravnem redu, ne morejo pa zahtevati, da 

zaprošena država dokaze pridobiva po naših predpisih. Glede na prakso, ki se je do zdaj 

oblikovala pred slovenskimi sodišči, bodo dokazi lahko uporabljeni in dopustni, če se bo zanje 

ugotovilo, da so bili pridobljeni na način, ki pomembneje ne odstopajo od določb, ki jih z vidika 

varstva človekovih temeljnih pravic predpisuje Ustava RS. 

Večina mednarodne pravne pomoči se odvija med državami članicami Evropske unije, zato se 

v teh primerih uporablja ZSKZDČEU-1. Državni tožilci so uspešno začeli uporabljati tudi 

evropski preiskovalni nalog, ki ga je leta 2018 v slovenski pravni red vnesla novela 

ZSKZDČEU-1, institut pa se uporablja od maja 2018. Posebnih težav, ki bi bile povezane z 

njegovo uporabo, tožilstva v svojih poročilih niso omenjala. 

Kljub prizadevanjem EU, da bi postopke mednarodne pravne pomoči pospešili, je pridobivanje 

dokazov po klasični poti pogosto še vedno dolgotrajno. Zaradi pospešitve postopkov poleg 

Eurojusta državni tožilci občasno uporabljajo evropske kontaktne točke Evropske pravosodne 

mreže (EJN), na katere se obračajo tako državni tožilci drugih evropskih držav, kadar 

potrebujejo pomoč pri izvršitvi zaprosila v Sloveniji oziroma nasvet glede slovenskega 

pravnega reda, kot slovenski tožilci, kadar potrebujejo pomoč pri izvršitvi zaprosila v tujini. 

Kontaktne točke pomagajo predvsem pri sestavi zaprosil in izpolnjevanju evropskih nalogov za 

prijetje, iskanju pristojnih organov in pravnih podlag za pošiljanje zaprosil in evropskih nalogov 

za prijetje, oblikovanju predlogov za odreditev hišnih preiskav v tujini in pri izvrševanju tujih 

evropskih preiskovalnih nalogov. 

Najpogostejša je mala mednarodna kazenskopravna pomoč, ki obsega raznovrstna procesna 

dejanja, kot so na primer zaslišanje prič, vročitev vabila, odločb ali drugih pisanj, zaseg 

predmetov kaznivega dejanja, pojasnila o veljavni zakonodaji in podobno. Okrožna državna 

tožilstva poročajo o povečanju števila zadev s kibernetskim elementom, ki od tožilcev zahtevajo 

hitro ukrepanje, velikokrat pa gre za zadeve z mednarodnim elementom, kar predpostavlja tudi 

učinkovito mednarodno pravno pomoč. Po naravi stvari gre za zadeve, v katerih se pridobivajo 

elektronski dokazi, ki bodo pozneje uporabljeni v kazenskem postopku. Policija lahko nekatere 

podatke dobi sama neposredno, od nekaterih ponudnikov in za določeno vrsto podatkov pa je 

potreben predlog državnega tožilca in posledično odredba, ki jo izda sodišče. Največkrat se za 

podatke zaproša ZDA, kar je pričakovano, glede na to, da večina ponudnikov 

telekomunikacijskih storitev prihaja prav od tam.  
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Pri odločitvi o odstopu pregona tuji državi državni tožilec upošteva okoliščine, na podlagi 

katerih je mogoče sklepati, da bo tuja država pregon zoper tujca lažje izvedla. Odstop pregona 

je vedno fakultativen. Tudi kadar tuja država predlaga, da pregon prevzame slovenski državni 

tožilec, je končna odločitev v diskreciji tožilca. V teh primerih so bili v praksi tudi v letu 2018 

predlagani odstopi pregonov pogostejši kot prejeta zaprosila za prevzem pregona. 

V zvezi z izročitvami državni tožilec v teh postopkih nima statusa stranke. Vloga državnega 

tožilca v teh postopkih je, da ščiti interese zaprošene države, in je zato njegova vloga kot organa 

pregona omejena. Kljub temu je razlika med predvidenimi aktivnostmi tožilca po ZSKZDČEU-

1 in ZKP, saj je vloga tožilca v postopku po prvem zakonu vseeno nekoliko močnejša. V praksi 

tožilci v teh postopkih sodelujejo na narokih za zaslišanje oseb, ko se lahko izrečejo o prošnji 

za izročitev, lahko pa podajo tudi predlog, da se osebo pripre za čas trajanja postopka oziroma 

da se zoper njo odredijo drugi nadomestni ukrepi. Iz poročil tožilstev, ki so navajala tudi 

statistične podatke, je razvidno, da je bilo več prejetih prošenj za izročitev oziroma predajo in 

manj izdanih. Iz poročil je razvidno še, da je sodišče v večini primerov, ko so državni tožilci 

predlagali odreditev omejevalnih ukrepov, med katerimi je v veliki večini pripor, predlogom 

sledilo in ukrepe odredilo. 

Državni tožilci se v veliko primerih za pomoč v konkretnih zadevah obračajo na Eurojust. 

Število zadev, obravnavanih na podlagi zaprosil državnih tožilcev (62 zadev) je bilo tudi v tem 

obdobju nekoliko manjše od števila zadev, ki so jih predložila sodišča (83 zadev), vendar ta 

podatek od uveljavitve evropskega preiskovalnega naloga sredi minulega leta nima več enake 

vsebine. Izdaja in posredovanje tega novega instrumenta sta po novi ureditvi osredotočeni zlasti 

na preiskovalnega sodnika, torej sodišče. Ker gre za instrument, ki je dejansko nadomestil vse 

ostale dosedanje instrumente sodelovanja v kazenskih zadevah med državami članicami EU, se 

to odraža tudi na strukturi domačih organov, ki se za podporo obračajo na Eurojust.  

Glede na poročilo Eurojusta se je število zadev, v katerih je bila Slovenija zaprošena za pomoč 

(65), v primerjavi s preteklim obdobjem ni spremenilo. Je pa to število opazno manjše od števila 

zadev, v katerih Slovenija za pomoč zaproša. To priča o visoki stopnji zavzetosti in 

usposobljenosti slovenskih pravosodnih organov, ki mehanizme mednarodnega sodelovanja 

redno uporabljajo. Od držav, ki so za pomoč zaprosile Slovenijo, je na prvem mestu Italija (13 

zadev). Sledili sta ji Romunija (7 zadev) in Hrvaška (pet zadev) ter Nemčija in Bolgarija (vsaka 

po štiri zadeve). Tudi v tem obdobju so bile glavne oblike podpore državam prosilkam pomoč 

pri pridobivanju podatkov, posredovanje pri pospešitvi izvršitve zaprosil za medsebojno pravno 

pomoč ter usklajevanje izvajanja preiskovalnih dejanj ob istočasnem pojasnjevanju naše 

zakonodaje in možnosti medsebojnega sodelovanja.  

Poleg podpore pri pospeševanju in usklajevanju mednarodnega sodelovanja, kar je stalna in 

osrednja naloga Eurojusta, je predstavništvo v predloženih zadevah tudi svetovalo pravosodnim 

organom za učinkovito sodelovanje na področju medsebojne pravne pomoči. Eurojust tudi 



SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2018 

117 

organizira in nudi strokovno podporo koordinacijskim sestankom. Spodnja tabela prikazuje 

gibanje števila tovrstnih sestankov. 

Graf 5: Koordinacijski sestanki 

V obravnavanem obdobju so se pristojni slovenski organi udeležili 16 koordinacijskih 

sestankov, kar je bistveno povečanje v primerjavi z letom poprej, ko je bilo teh srečanj le šest. 

Na teh sestankih so predstavniki organov pregona iz različnih držav izmenjevali podatke in 

dokaze v povezanih zadevah, načrtovali usklajeno nadaljnje postopanje in sočasna preiskovalna 

dejanja, razpravljali o skupnih preiskovalnih skupinah, konfliktih jurisdikcij in rešitvah ter 

odločali o odstopih in prevzemih zadev.  

Slovensko predstavništvo je organiziralo sedem koordinacijskih sestankov, v zadevah, ki so 

bile večinoma obsežnejše ali pa zahtevnejše z vidika zagotavljanja učinkovitega pravosodnega 

sodelovanja.  

Med temi sta po svoji vsebini posebej izstopala dva. Ker sta se oba nanašala na zadevi, ki še 

nista pravnomočno zaključeni, zaradi zaščite interesov postopka o njih ni mogoče podrobneje 

poročati. V obeh primerih je šlo za kriminaliteto, ki po svoji naravi in nevarnosti predstavlja 

visoko prioriteto, tako znotraj Eurojusta kot znotraj slovenske politike pregona, ter za izredno 

visoko organizirano mrežo storilcev, ki so delovali na medcelinski oziroma globalni ravni, 

preiskovanje pa je terjalo usklajevanje ravnanja preiskovalcev večjega števila držav.  

Druga izredno pomembna oblika pomoči, ki jo lahko pristojnim pravosodnim organom pri 

preiskovanju in pregonu najzahtevnejših oblik čezmejne kriminalitete zagotavlja Eurojust, pa 

je podpora pri ustanavljanju in delovanju skupnih preiskovalnih skupin (JIT).  
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Slovenija je že vrsto let med državami, ki najmanj uporabljajo to učinkovito obliko 

neposrednega pravosodnega sodelovanja. Na predstavništvu smo si zato že v prejšnjem letu kot 

eno izmed prednostnih nalog zadali tesno sodelovanje z državnimi tožilstvi pri identifikaciji 

tistih zadev, v katerih bi bilo tovrstno sodelovanje lahko najbolj koristno. S takšnim 

osredotočenim sodelovanjem in aktivno podporo tožilcem pri premagovanju ovir za 

vzpostavitev tovrstnih preiskovalnih skupin smo nadaljevali tudi v letu, na katerega se nanaša 

to poročilo.  

Naša prizadevanja so bila uspešna in v tem letu se je število podpisanih sporazumov močno 

povečalo. Zasluga za to gre v prvi vrsti domačim državnim tožilcem, ki so pogosteje prepoznali 

pozitivne plati takšnega neposrednega sodelovanja, deloma pa tudi dobri vsebinski in logistični 

podpori, ki jim jo je pri tem zagotavljalo slovensko predstavništvo pri Eurojustu.  

Graf 6: Skupne preiskovalne skupine 

Državna tožilstva se zavedajo čedalje večjega pomena učinkovite mednarodne pravne pomoči 

ter pomena neposrednih stikov in vzdrževanja dobrih odnosov s pristojnimi organi vsaj tistih 

držav, ki mejijo na pristojnost posameznih okrožij. V tem okviru so se državni tožilci zaradi 

usklajevanja in skupnega delovanja pri odkrivanju kaznivih dejanj in zbiranja dokazov po 

potrebi tudi v letu 2018 srečevali na skupnih sestankih s tožilci in varnostnimi organi tujih 

držav. Tudi za leto 2018 lahko sklenemo, da je mednarodna pravna pomoč potekala utečeno, 

državni tožilci pa so pri svojem delu glede na prepoznane potrebe uporabljali različne institute, 

ki jih omogoča zakonodaja. 
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5.3 AKTIVNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 

5.3.1 IZOBRAŽEVANJE DRŽAVNIH TOŽILCEV IN DRŽAVNOTOŽILSKEGA 

OSEBJA  

Nosilno vlogo strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja za potrebe 

državnih tožilstev, državnih tožilcev in državnotožilskega osebja izvaja Center kot 

organizacijska enota Ministrstva za pravosodje, s sodelovanjem Oddelka za izobraževanje in 

strokovni nadzor pri VDT RS. Zavedamo se, da sta izobraževanje in pridobivanje novih znanj 

ključna za zvišanje strokovne ravni državnotožilske prakse, zato smo v letu 2018 sledili načrtu 

izobraževanja, usmerjenemu v izboljšanje kompetenc posameznih skupin zaposlenih. Okvirni 

program izobraževanja državnih tožilcev in državnotožilskega osebja smo med letom tudi 

vsebinsko prilagodili izobraževanjem, ki so jih organizirale druge institucije. 

V okviru tradicionalnih izobraževalnih tožilskih dnevov junija 2018 je prvi dan Društvo 

državnih tožilcev pripravilo sklop predavanj s področja penologije, s katerim sta nam bila 

pobliže predstavljena probacijska služba in njeno delo, ki je usmerjeno v celovito integracijsko-

resocializacijsko obravnavo obsojenca. Sledila sta predstavitev dela Uprave RS za izvrševanje 

kazenskih sankcij in način obravnave zaprtih oseb, ki mora biti organizirana tako, da zaprte 

osebe usposobi za življenje na prostosti in jih odvrača od ponavljanja kaznivih dejanj, da po 

prestani kazni lahko živijo v skladu z veljavnimi pravnimi in moralnimi normami. Kratko 

izpoved o svoji zaporniški izkušnji in rehabilitaciji ter »navajanju nazaj na zunanji svet« nam 

je predstavila nekdanja ižanska zapornica. Drugi dan smo organizirali predavanja, ki so se 

tematsko osredotočila na praktično uporabne vsebine, kot na primer: Delo tožilstva na področju 

ponarejenih zdravil, Razmerje med kaznivimi dejanji in prekrški ter ne bis in dem, Sodobna 

vprašanja pri reševanju zavarovalniških prevar, Odprta vprašanja pri pregonu kaznivih dejanj s 

področja intelektualne lastnine, Obravnava pravne osebe v kazenski zadevi. Tematske sklope 

so kot predavatelji strnjeno predstavili državni tožilci, višji pravosodni svetovalci in zunanji 

strokovnjaki. 

Na tradicionalnem izobraževanju državnih tožilcev v decembru 2018 je vodja Službe za razvoj 

sodne uprave VS RS udeležencem predstavil Postopkovno pravičnost, prispevek Državni 

tožilec in človekove pravice pa je skozi prizmo svojih bogatih izkušenj predstavil sodnik ESČP 

izr. prof. dr. Marko Bošnjak. Glavni državni tožilec Republike Hrvaške nam je prikazal model 

tožilske preiskave ter argumente zanjo in proti. Njegova namestnica pa nam je predstavila 

praktičen primer kazenske zadeve Hipokrat, ki velja za eno največjih korupcijskih afer v 

zdravstvu na Hrvaškem. Pregled stanja korupcije kaže, da je ta tema aktualna tudi v Sloveniji, 

kjer se srečujemo s tem kompleksnim pojavom korupcije v javnem zdravstvu, kar slabi 

kakovost, pravičnost in učinkovitost zdravstvenih storitev ter zmanjšuje obseg in povečuje 

stroške opravljenih storitev. Zato bo predstavitev ravnanja hrvaških tožilcev v predstavljeni 

kazenski zadevi gotovo doprinesla k delu slovenskih državnih tožilcev pri obravnavi te 

specifične pojavne oblike korupcije. Nadaljnja predavanja so slušateljem ponudila širšo 
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strokovno tematsko paleto z uporabljivimi praktičnimi nasveti, na primer Kaznivo dejanje 

kibernetskega kriminala – dileme naše kazenskopravne zakonodaje, Zavrženje ovadbe, 

Problematika ugotavljanja in dokazovanja preslepitvenega namena pri kaznivem dejanju 

poslovne goljufije po 228. členu KZ-1 ter vedno bolj aktualna problematika: Obravnava novih 

psihoaktivnih snovi in nedovoljenih snovi v športu v okviru prekrškovne in kazenske 

zakonodaje. 

Društvo državnih tožilcev in Generalna policijska uprava sta v sodelovanju s Centrom aprila 

organizirala dvodnevni tradicionalni 17. posvet z naslovom Družinski odnosi v medosebni 

odvisnosti. Gre za posvet, ki je zaradi aktualnosti obravnavanih tem in zanimivih strokovnih 

prispevkov vsako leto številčneje obiskan. Ugledni strokovnjaki so v okviru posveta podajali 

nova znanja ali na podlagi lastnih izkušenj predstavili različne poglede na obravnavo nasilja in 

spoprijemanje z njim, predvsem z nasiljem nad najmlajšimi. Policisti, tožilci, sodniki, strokovni 

delavci centrov za socialno delo in drugi, ki se pri svojem delu ukvarjajo z zahtevnimi 

družinskimi zgodbami, so tako v okviru posveta med drugim razpravljali o vplivu odvisnosti 

na družinsko dinamiko in nasilje v družini, empatiji in čuječnosti, mladostnikih in drogi, 

stockholmskem sindromu ipd. Ker mora obravnava otrok, ki so žrtve in priče kaznivega dejanja, 

temeljiti na najboljši praksi, tožilsko osebje izpopolnjuje svoje znanje tudi s sodelovanjem na 

posvetih (E-zlorabe otrok: iz teorije v prakso) in udeležbami na številnih seminarjih iz tega 

področja (Razgovor z otrokom – forenzični intervju, e-tečaj in uvodni seminar – nasilje nad 

ženskami in nasilje v družini programa HELP Sveta Evrope). 

Izobraževalna politika državnotožilske organizacije obsega tudi skrb za stalno strokovno 

izpopolnjevanje državnotožilskega kadra. Tako so bile spomladi in jeseni organizirane 

delavnice z opisi kaznivih dejanj. Na delavnicah so morali slušatelji na podlagi izbranih 

primerov pripraviti osnutke državnotožilskih odločitev, te pa so nato voditelji delavnic 

pregledali, opozorili na napake in predlagali ustrezne rešitve, tako s teoretičnega kot 

praktičnega vidika. Menimo, da je bilo izobraževanje glede na ocene in odzive zelo uspešno. 

Velik poudarek pri izobraževanju državnih tožilcev je bil tudi na področju gospodarske 

kriminalitete, kar sovpada s prednostnim pregonom tega sklopa kaznivih dejanj, saj zavzemajo 

velikanski delež premoženjske škode v primerjavi s škodo celotne kriminalitete. Tako se je 

veliko državnih tožilcev in strokovnih sodelavcev udeležilo specialističnega usposabljanja 

Odkrivanje in preiskovanje finančne kriminalitete ter Foruma o finančni in gospodarski 

kriminaliteti, ki ga je novembra organiziral Center v sodelovanju z Društvom državnih tožilcev. 

Čez leto so se državni tožilci, strokovni sodelavci in drugo državnotožilsko osebje udeležili 

naslednjih izobraževanj, konferenc, seminarjev, posvetov in delavnic (praviloma enodnevnih), 

na nekaterih so sodelovali tudi kot predavatelji, ti so: 

‒ seminar Mladoletniški kriminal, 

‒ posvet V policijskem pridržanju: Uporaba procesnih pravic, 

‒ predstavitev novele ZJN-3A, 
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‒ konferenca: K večji učinkovitosti kazenskega postopka, 

‒ mednarodna konferenca o zoperstavljanju terorizmu z naslovom Izzivi zoperstavljanja 

terorizmu v regiji JV Evrope, 

‒ letno strokovno srečanje za zaposlene na vodstveni funkciji v pravosodju, 

‒ protokolarna pravila za vrhunska poslovna srečanja z vodenim poslovno protokolarnim 

kosilom, 

‒ delavnica Obvladovanje stresa in ohranjanje psiho-fizičnega zdravja, 

‒ konferenca Informatika v javni upravi, 

‒ 11. konferenca kazenskega prava in kriminologije,

‒ jezikovni tečaj nemščine na inštitutu Goethe za ministrske uradnike, 

‒ izobraževalni dogodek v organizaciji Eurojusta na temo evropskega preiskovalnega naloga, 

‒ usmerjena razprava Skupaj smo uspešnejši: Begi mladoletnih oseb v škodljiva okolja (t. i. 

prezgodnje poroke) in prisilne poroke romskih otrok, 

‒ izobraževanje Prepoznavanje spolnih zlorab in ukrepanje, 

‒ delavnica Poročanje v letnem poročilu notranje revizije, 

‒ seminar o povračilu stroškov v zvezi z delom in izplačilih drugih prejemkov iz delovnega 

razmerja v javnem sektorju, 

‒ usposabljanje s področja forenzičnih preiskav za državne tožilce, 

– Gospodarskopravna šola 2018,

‒ Dnevi slovenskih pravnikov 2018, 

‒ Varovanje dostojanstva zaposlenih – usposabljanje svetovalk in svetovalcev s področja 

varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem, 

‒ 21. konferenca notranjih revizorjev,

‒ Konferenca izvajalcev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov 2018, 

‒ Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti notranje revizije, 

‒ Seminar za poravnalce v kazenskih zadevah, 

‒ strokovno usposabljanje za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje okrožnih 

državnih tožilstev 

‒ Insolvenčno pravo za kazenske sodnike in državne tožilce, 

‒ Digitalni dnevi 2018, 

‒ seminar Varstvo osebnih podatkov, 

‒ Registrska šola 

‒ Izbrane vsebine prava o prekrških, 

‒ Izbrane vsebine kazenskega materialnega in procesnega prava, 

‒ Civilnopravna šola 2018, 

‒ Izvršilna šola 2018, 

‒ izobraževanje s področja preprečevanja in preiskovanja kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, 

‒ 13. dnevi prekrškovnega prava,

‒ delavnica Podpora žrtvam kaznivih dejanj, 

‒ specialistično usposabljanje Preiskovanje gospodarske kriminalitete – področje energetike, 

‒ posvet Ponarejena zdravila: kriminalistični in kazenskopravni vidiki, 

‒ Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, 
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‒ tečaj Excel Dashboard, 

‒ Šola insolvenčnega prava, 

‒ XVI. Dnevi civilnega in gospodarskega prava,

‒ posvet Uresničevanje pravice do odvetnika in pravne pomoči, 

‒ e-tečaj in uvodni seminar – nasilje nad ženskami in nasilje v družini programa HELP Sveta

Evrope, 

‒ 17. strokovni posvet Družinski odnosi v medosebni odvisnosti,

‒ seminar in delavnice Gospodarsko pravo za kazenske sodnike in državne tožilce, 

‒ letno strokovno srečanje za zaposlene na vodstveni funkciji v pravosodju, 

‒ seminar Razgovor z otrokom v sodnem postopku: forenzični intervju, 

‒ Dnevi insolvenčnega prava 2018, 

‒ Šola za vodenje uradov, kadrovsko-pravnih in finančno-računovodskih služb, 

‒ posvet E-zlorabe otrok: iz teorije v prakso. 

Na področju mednarodnega izobraževanja je treba omeniti udeležbo na seminarjih in študijske 

obiske, organizirane v okviru programov izmenjav Evropske mreže institucij za izobraževanje 

v pravosodju (EJTN). Tako so se državni tožilci in državno tožilsko osebje udeležili številnih 

seminarjev, na primer Economic crimes: asset recovery and confiscation in the EU, ki je junija 

potekal na Malti, EU Cross-Border Evidence in Practice, ki je oktobra potekal v Bruslju, 

Language training on the vocabulary of judicial cooperation in criminal matters, ki je marca 

2018 potekal v Bordeauxu, International legal cooperation in criminal matters: European arrest 

warrant, ki je aprila 2018 potekal v Sofiji.  

V okviru seminarjev Scholarship fund smo imeli udeležence na naslednjih seminarjih: Legal 

capacity and guardianship, ki je potekal v Pragi, Protection of minors’ integrity and personality 

in the age of internet from a national and international point of view, ki je septembra 2018 

potekal v Rimu, Criminalisation of neo-fascism, holocaust denial and hate crimes, ki je od 

oktobra 2018 potekal v Rimu, in The judicial cooperation in criminal matters in the light of 

national and international legal framework, ki je oktobra 2018 potekal v Scandiccih.  

Večmesečnega programa izmenjave EJTN, ki je štiri mesece potekal pri Eurojustu, so se 

udeležili okrožni državni tožilec in višja pravosodna svetovalka, državni tožilec se je v maju 

2018 udeležil študijskega obiska Sodišča Evropske unije. Višji pravosodni svetovalci pa so se 

udeležili programa izmenjav AIKOS na Češkem in v Italiji.  

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov se je udeležila izobraževanja na temo osebnih 

podatkov v pravosodju, ki ga je organizirala ERA (Akademija evropskega prava), ter 

usposabljanja za ocenjevalko učinkovitosti sistemov ter ukrepov proti preprečevanju pranja 

denarja in financiranju terorizma, ki ga je organiziral Moneyval (Odbor strokovnjakov pri Svetu 

Evrope), v sodelovanju z organizacijama FATF (Financial Action Task Force) in EAG 

(Eurasian Group), še pred tem pa delavnic, ki so jo organizirali FATF/OSCE/MONEYVAL, z 

naslovom Workshop for Judges and Prosecutors: Experiences, Challenges and Best Practices. 
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Tudi na konferenci E-Justice, ki je decembra potekala na Dunaju, sta sodelujoči predstavnici 

pridobili koristne informacije o stanju uporabe informacijske tehnologije v pravosodju v EU ter 

se seznanili z informacijskimi rešitvami, ki bi lahko poslovanje tožilstva v prihodnje naredile 

še učinkovitejše.  

Sklepno lahko ugotovimo, da je bilo v poročevalnem letu organiziranih primerno število 

izobraževanj iz različnih vsebinskih sklopov za izboljšanje kompetenc posameznih profilov 

zaposlenih in da je bila udeležba na teh izobraževanjih precejšnja. Državni tožilci in 

državnotožilsko osebje so ob tem aktivno sodelovali kot predavatelji na raznih strokovnih 

izobraževanjih v Sloveniji in tujini, sodelovali z znanstvenoraziskovalnimi institucijami, 

objavljali prispevke v znanstvenih revijah in pripravljali komentarje zakonodaje s področja 

kazenskega prava. 

5.3.2 MEDNARODNO (DVOSTRANSKO) STROKOVNO SODELOVANJE IN 

IZOBRAŽEVANJE 

Leta 2018 so na področju mednarodnega strokovnega sodelovanja in izobraževanja sodelovali 

praviloma državni tožilci, občasno pa tudi višji pravosodni svetovalci. Večinoma so državna 

tožilstva udeležbo na mednarodnih aktivnostih praviloma omejujejo le na najpomembnejše 

dogodke in tiste, ki so jih (so)financirali organizatorji oziroma evropske institucije in skladi. 

Gre za konference in projekte, ki so potekali predvsem v okviru Evropske pravosodne mreže 

za izobraževanje (EJTN), katere član je Center, ki deluje v okviru ministrstva za pravosodje. 

Tožilci na teh dogodkih sodelujejo tudi z aktivnimi prispevki, v katerih kolegom iz tujine 

predstavljajo svoje izkušnje in izkušnje slovenskih državnih tožilstev.  

Mednarodno strokovno sodelovanje in izobraževanje na državnih tožilstvih poteka pretežno v 

oblikah, ki so opisane v podpoglavju o sodelovanju z mednarodnimi institucijami na področju 

odkrivanja in pregona (5.2.4). Razen že omenjenih oblik, ki jih usklajuje VDT RS, državni 

tožilci sodelujejo s kolegi iz drugih držav v okviru Evropske pravosodne mreže za sodelovanje 

(EJN) ter na strateških in koordinacijskih sestankih, ki potekajo v organizaciji Eurojusta.  

Leta 2018 je bil na Vrhovnem državnem tožilstvu RS ukinjen Oddelek za mednarodno 

sodelovanje. Usklajevanje mednarodnih aktivnosti vrhovnega državnega tožilstva tako v 

odnosih z državnimi tožilstvi drugih držav kot v okviru mednarodnih organizacij je v celoti 

prešlo pod okrilje Strokovno-informacijskega centra. Ta na podlagi drugega odstavka 205. 

člena ZDT-1 tudi prevzema odgovornost za del mednarodnih aktivnosti, in sicer na področju 

premoženjskopravnih ukrepov z mednarodnim elementom. VDT RS opravlja veliko aktivnosti, 

ki so pomembne za vse tožilce in vsa tožilstva v državi. Te aktivnosti ne opravljajo le vrhovni 

ali višji državni tožilci ter strokovni sodelavci na VDT RS, ampak tudi drugi tožilci in strokovni 

sodelavci, ki jih VDT RS določi za opravljanje nalog mednarodnega sodelovanja. V okviru 

institucij EU poteka največ aktivnosti z Eurojustom. Ta intenzivno sodeluje z VDT RS, SDT 

RS ter z okrožnimi tožilstvi in tožilci.  
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V zvezi s kontaktno točko ARO smo že v preteklosti poročali o tem, da je zakonska sprememba, 

vsebovana v ZSKZDČEU-1, ukinila neposredno pravno podlago kontaktne točke s področja 

zasega in odvzema premoženja, pridobljenega iz kaznivih dejanj, in premoženja nezakonitega 

izvora (ARO), ki je bila vzpostavljena pri Strokovno-informacijskem centru VDT RS. Kljub 

posledičnim nejasnostim glede njenega nadaljnjega delovanja je ta točka tudi v obravnavanem 

obdobju nadaljevala delo. Dodeljeni državni tožilec, ki mu je zaupano izvajanje njenih nalog, 

se je redno udeleževal sestankov mednarodne platforme ARO, ki potekajo na ravni EU.  

Kot je to že običajno, je VDT RS v sodelovanju s Centrom aktivno sodelovalo pri delovnih 

obiskih delegacij tujih pravnih strokovnjakov, kar je že opisano v poglavju Sodelovanje z 

mednarodnimi institucijami na področju odkrivanja in pregona. 
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6 DRŽAVNOTOŽILSKA IN PRAVOSODNA UPRAVA 

6.1 UVODNO POJASNILO 

Državnotožilska uprava obsega odločanje in druga opravila, s katerimi so na podlagi ZDT-1, 

DTR in drugih podzakonskih aktov zagotovljeni pogoji za redno, pravilno, vestno in učinkovito 

delovanje državnega tožilstva. Najbolj tipične zadeve državnotožilske uprave so navedene v 

drugem odstavku 151. člena ZDT-1. Zadeve državnotožilske uprave so v pristojnosti vodij 

posameznih državnih tožilstev, generalnega direktorja oziroma direktorja.  

Nadzor nad opravljanjem zadev državnotožilske uprave izvaja generalni državni tožilec, na 

posameznem državnem tožilstvu pa tudi vodja tožilstva. Tovrstni nadzor na državnih tožilstvih 

lahko izvaja tudi minister prek vodij državnih tožilstev ali neposredno po pravilih o 

pravosodnem nadzoru. 

Zadeve pravosodne uprave so navedene v 158. členu ZDT-1. S temi zadevami se zagotavljajo 

splošni pogoji za uspešno izvajanje državnotožilske funkcije. Sem spadajo zlasti priprava 

zakonov in drugih predpisov s področja organizacije in poslovanja državnih tožilstev, skrb za 

izobraževanje in strokovno usposabljanje ter zagotavljanje kadrovskih, materialnih in tehničnih 

pogojev. Zadeve pravosodne uprave so v pristojnosti ministrstva, pristojnega za pravosodje (13. 

člen ZDT-1). 

6.2 PROBLEMATIKA S PODROČJA IZVAJANJA ZADEV DRŽAVNOTOŽILSKE IN 

PRAVOSODNE UPRAVE 

V letu poročanja smo na VDT RS posebno pozornost namenili pravočasnosti poslovanja v zvezi 

s starejšimi nerešenimi zadevami in drugim zadevam državnih tožilstev, ki so kot prednostne 

navedene v Politiki pregona državnega tožilstva Republike Slovenije. Precejšno pozornost smo 

namenili tudi spodbujanju uporabe pospešitvenih pravnih sredstev po Zakonu o varstvu pravice 

do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – UPB) v zadevah, ki jih 

zakon označuje za nujne, v zadevah, glede katerih prednostno obravnavanje določajo predpisi, 

ki zavezujejo sodnike, in v zadevah, glede katerih prednostno obravnavanje zavezuje državne 

tožilce (zadeve v postopkih pred sodišči, v katerih je predlagano ali odrejeno začasno 

zavarovanje odvzema premoženjske koristi ali premoženja in zadeve, pri katerih v treh letih od 

vložitve obtožnega akta na sodišče, še ni bila sprejeta končna odločba na prvi stopnji).  

Kot v preteklih letih tudi v letu poročanja državna tožilstva poudarjajo problematiko udeležbe 

na narokih pred sodišči. Še vedno namreč ni mogoče zagotoviti, da bi se državni tožilec lahko 

udeleževal obravnav v zadevah, v katerih je sprejel tožilsko odločitev. Z večine državnih 

tožilstev poročajo, da se jim s sodišči uspe uskladiti glede razpisovanja narokov vsaj za 

zahtevnejše zadeve, a to ne zadostuje za optimizacijo poslovanja državnega tožilstva. Državni 

tožilci po nepotrebnem porabijo preveč časa za priprave na obravnave v zadevah, v katerih je 
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tožilsko odločitev sprejel drug državni tožilec. Državni tožilci so z raznimi spremembami 

zakonodaje pridobili čedalje več novih pristojnosti in zadolžitev, ki zahtevajo strokovni 

angažma in čas državnega tožilca. Povsem nepotrebno in skrajno potratno je zato večkratno 

študiranje zadeve, o kateri je tožilska odločitev že bila sprejeta, čemur bi se preprosto izognili 

tako, da bi državni tožilec pred sodiščem zastopal svoje zadeve. Zastopanje stališč državnega 

tožilstva, kadar se v isti zadevi posameznih narokov udeležujejo različni državni tožilci, je tudi 

strokovno oteženo in nikakor enako kakovostno kot, kadar državni tožilec sam zastopa zadevo, 

v kateri je sprejel tožilsko odločitev. 

V interesu učinkovitega kazenskega postopka, s tem pa tudi v javnem interesu je navzočnost 

avtorja obtožnega akta na glavni obravnavi pred sodiščem, saj le takšna udeležba zagotavlja 

kakovostno, učinkovito in polno sodelovanje državnega tožilca kot stranke v kazenskem 

postopku. V ta namen je generalni državni tožilec s predsednikom Vrhovnega sodišča RS 

sklenil dogovor, po katerem je predsednik Vrhovnega sodišča RS vsem sodnikom v okviru 

sodne uprave naročil, naj čim bolj, razen izjemoma, ko ni mogoče najti druge rešitve, 

upoštevajo predloge državnih tožilcev in glavne obravnave razpisujejo tako, da bo zagotovljena 

navzočnost državnega tožilca, ki je avtor obtožnega akta.  

Že v začetku leta 2018 smo začeli aktivnosti v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje na 

podlagi Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega 

sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva. V zvezi z vzpostavitvijo in 

začetkom delovanja Evropskega javnega tožilstva proaktivno sodelujemo v pripravah na 

vzpostavitev te institucije, vključno s kadrovskimi zadevami, in na začetek njenega delovanja, 

in to na sedežu Evropskega javnega tožilstva v Luksemburgu in v Sloveniji, kjer bodo delovali 

naši evropski delegirani tožilci v imenu Evropskega javnega tožilstva. Za učinkovito delovanje 

tega tožilstva bo treba zagotoviti informacijsko-komunikacijsko povezavo med sedežem v 

Luksemburgu in državami članicami ter med državami članicami, torej na decentralizirani ravni 

z evropskimi delegiranimi tožilci, ki delujejo v svojih državah članicah, zagotoviti pa bo treba 

tudi ustrezne kadrovske in finančne podlage za njegovo nemoteno delovanje.  

V preteklem letu smo v okviru reorganizacije pri številu tožilskih enot začeli postopno ukinjati 

zunanje oddelke. To pot smo že začeli pri zunanjih oddelkih (leta 2018 so bile sprejete odločitve 

o ukinitvi zunanjih oddelkov v Piranu, Sežani in Ljutomeru), na daljši rok pa velja podobno

razmišljati tudi o manjših državnih tožilstvih. Cilj tega delovanja so racionalizacija, večja 

učinkovitost mreže državnih tožilstev ter prilagoditev organizacije državnih tožilstev že 

sprejetim in predvidenim spremembam v organizacijski strukturi sodišč in oddelkov sodišč. Pri 

sodiščih se nakazuje trend ukinjanja kazenskih oddelkov na posameznih okrajnih sodiščih ali 

celo teh sodišč. To narekujejo razlogi gospodarnosti, pozitiven vpliv pa je mogoče pričakovati 

tudi pri učinkovitosti in kakovosti izvajanja državnotožilske funkcije.  

Pripravljeno je bilo tudi gradivo ARO, ki je bilo vključeno v predlog Resolucije o nacionalnem 

programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023. V gradivu smo 
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posebej izpostavili, da je Slovenija po pravu EU zavezana ustanoviti nacionalni urad za odvzem 

premoženjske koristi (ARO) in zagotavljati izmenjavo informacij med domačimi in tujimi 

pristojnimi organi na področju sledenja in identifikacije premoženjske koristi, pridobljene s 

kaznivim dejanjem, ali drugega premoženja, povezanega s kaznivimi dejanji, da je trenutna 

ureditev navedenega neustrezna in da je za odpravo težav pri delu kontaktne točke ARO nujno 

potrebna ustanovitev ustreznega organa.  

 

Državno tožilstvo ima enote na 21 lokacijah, zato so omrežne povezave za delo državnih 

tožilstev izjemno pomembne. WAN-omrežje državnega tožilstva deluje v okviru 

komunikacijskega omrežja javnega sektorja (HKOM). HKOM je za delo informacijske 

tehnologije ključen, na njegovo delovanje in zmogljivosti pa državno tožilstvo nima vpliva. 

Hitrost prenosa podatkov je že zdaj ozko grlo, ob izvedeni centralizaciji strežniške opreme, ki 

ga za državno tožilstvo vodi ministrstvo za pravosodje, pa bo ta problem še toliko bolj izražen, 

ker bodo državna tožilstva odvisna od podatkov na centralnem strežniku, ki bo pri Ministrstvu 

za javno upravo, obseg prenosa podatkov pa se bo izjemno povečal. V preteklem letu 

nabavljena računalniška oprema deluje zanesljiveje, ker pa je priključena na zastarelo 

strežniško infrastrukturo, je zagotavljanje neprekinjenega delovanja celotnega informacijskega 

sistema zelo zahtevno.  

 

Osrednji del državnotožilske informatizacije so vpisniki, ki so osnovno delovno orodje 

državnega tožilstva, saj se v njih vodijo vse evidence in podatki, potrebni za uspešno opravljanje 

tožilskega dela. Tako smo tudi v letu 2018 aktivno sodelovali pri izvajanju operacije Učinkovito 

pravosodje, ki je sofinancirana iz sredstev EU iz Evropskega socialnega sklada in Slovenije v 

obdobju 2014–2020. V to operacijo sta vključena in potrjena dva projekta: izboljšanje 

mobilnosti državnega tožilca in izboljšanje informacijskega sistema in procesov na državnem 

tožilstvu (oboje skupaj z Državnim odvetništvom RS). Kljub intenzivnemu iskanju v preteklem 

letu nismo našli tehnološko in finančno sprejemljivih rešitev, saj je za izvedbo projekta prenove 

aplikacije Vpisnik namenjen omejen znesek finančnih sredstev, rešitve, ki bi bile finančno 

sprejemljive, pa tehnološko niso bile ustrezne. 

 

Vzpostavili smo enoten sistem poročanja za vodje, ki temelji na podatkih, ki jih vodje 

potrebujejo za reden pregled nad delom državnih tožilcev in državnih tožilstev in so pomembno 

orodje za sprejemanje odločitev državnotožilske uprave. Podatki za odločanje so že bili v obliki 

Excelovih datotek, vendar so pregledi zaradi velike količine različnih podatkov okorni in 

nepregledni, brskanje po takšni količini podatkov pa zahteva nesorazmerno preveč časa. Sistem 

poročanja za vodje z uporabo BI-orodij, vodjem omogoča, da prek spletnega brskalnika 

dostopajo do poročila.  

 

Generalni državni tožilec je v letu poročanja za poenotenje poslovanja na posameznih 

segmentih državnotožilske uprave izdal tudi več internih aktov, in sicer Informacijsko 

varnostno politiko državnih tožilstev, v kateri so bila določena osnovna varnostna izhodišča za 

zaščito informacijskega sistema državnega tožilstva in podatkov oziroma informacij pred 
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nevarnostmi ter določeni ukrepi za omejevanje škode s preprečevanjem in zmanjševanjem 

vpliva incidentov, Pravilnik o uporabi računalniške opreme državnega tožilstva, Protokol o 

zaznavanju in sporočanju varnostnih dogodkov, Navodilo o dostopu do podatkov v 

informacijskem sistemu državnega tožilstva in enotnem računovodskem sistemu MFERAC, ki 

določa pogoje in postopek za pridobitev in odvzem ter obseg upravičenj uporabnikov pri 

dostopanju do podatkov v informacijskem sistemu državnega tožilstva in postopek pridobitve 

pravic v sistemu MFERAC, Smernice za obveščanje javnosti o delu državnega tožilstva. 

 

VDT RS je v letu poročanja skrbelo za javnost svojega dela z rednimi in doslednimi odnosi z 

mediji (sporočila za javnost, izjave, komentarji) ter prek spletne strani državnih tožilstev. Na 

spletnih straneh smo začeli objavljati statistične podatke, ki zajemajo obdobje zadnjih treh let 

in omogočajo primerjavo tekočega leta z enakim obdobjem preteklega leta. Iz podatkov, ki so 

navedeni v grafični obliki, je razvidno gibanje števila prejetih ovadb, sprejetih odločitev, sodb, 

kazenskih sankcij in števila zadev, odstopljenih v postopek odloženega pregona in 

poravnavanja. Objavljene podatke osvežujemo vsake tri mesece. V preteklem letu je bila 

izražena potreba po prenovi spletnih strani, ker pa je navedeno opravilo nujno povezano s 

predhodno izdelavo celostne grafične podobe državnih tožilstev, za katera ni bilo na razpolago 

dovolj finančnih sredstev, je bila navedena naloga žal prenesena v leto 2019. 

 

Na državnem tožilstvu smo v preteklem letu po več kot desetletju premora začeli izdajati interno 

tožilsko glasilo Tožilska obvestila, ki bo z objavljenimi prispevki avtorjev pripomoglo k pravni 

ustvarjalnosti, spodbudilo večji pretok idej in izmenjavo dobrih praks ter ne nazadnje obogatilo 

pravniško strokovno literaturo. Pripravili smo tudi drugo izdajo brošure Državno tožilstvo v 

Republiki Sloveniji, ki bo s celovitejšo temeljno predstavitvijo državnega tožilstva osnovna 

informacija novim državnim tožilcem in tistim zainteresiranim uporabnikom, ki želijo pridobiti 

temeljno znanje o naši instituciji.  

 

V preteklem letu smo začeli tudi s posodobitvijo intranetne strani, prek katere poteka 

obveščanje notranje javnosti, in sicer smo vzpostavili osnovno tehnično delovanje in začeli 

prenašati vsebine, pri čemer dokončanje posodobitve intranetnih strani ostaja prednostna naloga 

v letu 2019.  

 

Na VDT RS smo v začetku poročevalskega leta aktivno pristopili k implementaciji Splošne 

uredbe o varstvu podatkov, Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 

aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi 

obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali 

izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 

Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (t. i. Policijska direktiva) ter predloga novega Zakona 

o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki pa do začetka neposredne uporabe Splošne uredbe o 

varstvu podatkov ni bil sprejet.  
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Zaradi celovitega pristopa k uskladitvi mehanizmov za varstvo osebnih podatkov z novimi 

zahtevami evropske zakonodaje je bila pri VDT RS ustanovljena neformalna delovna skupina, 

ki je določila vzpostavitev številnih tehničnih in pravnoorganizacijskih ukrepov. Tako je bila v 

poročevalskem letu imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (v 

nadaljevanju: pooblaščena oseba), ki ima ključno vlogo pri spodbujanju kulture varstva osebnih 

podatkov. Pooblaščena oseba, imenovana pri VDT RS, opravlja naloge pooblaščene osebe tudi 

za vsa okrožna državna tožilstva v državi, SDT RS in za Državnotožilski svet. S svojim delom 

skrbi, da je vzpostavljen (in da deluje) program skladnosti za varstvo osebnih podatkov (tudi s 

sprotnim obveščanjem in pojasnjevanjem o novostih), z vključenostjo v procese obdelave 

osebnih podatkov pa aktivno pomaga izvajati poglavitne elemente Splošne uredbe o varstvu 

podatkov, kot so načela obdelave, pravice posameznikov, vgrajeno in privzeto varstvo osebnih 

podatkov, varnost obdelave ter obveščanje o kršitvah varstva osebnih podatkov.  

 

Še posebej zaradi upoštevanja vgrajenega in privzetega varstva osebnih podatkov je za državna 

tožilstva pripravila več mnenj in priporočil glede posameznih področij obdelave osebnih 

podatkov (na primer glede razmejitve med posredovanjem osebnih podatkov, ki jih zbirajo 

državna tožilstva, ter vpogledi v državnotožilske spise oziroma posredovanjem dokumentov, 

zavarovanja osebnih podatkov elektronske pošte in računalnika po prenehanju delovnega 

oziroma službenega razmerja ter (začasnem) prehodu državnega tožilca na drugo državno 

tožilstvo, priprave letnega poročila o delu državnega tožilstva, kadar vsebuje opise konkretnih 

kaznivih dejanj). Tudi tako se stremi k učinkovitemu in poenotenemu izvajanju vseh načel 

varstva osebnih podatkov pri njihovi obdelavi pri delu državnih tožilstev.  

 

Zaradi ozaveščanja in izboljšanja kulture varstva osebnih podatkov pri delu državnih tožilcev 

in javnih uslužbencev, zaposlenih na državnih tožilstvih, je pooblaščena oseba v poročevalskem 

letu izvedla predavanje na Izobraževalnih tožilskih dnevih. V okviru Šole za vodje uradov, 

kadrovsko-pravnih in finančno-računovodskih služb, ki je potekala oktobra 2018, pa je 

udeležence seznanila z novostmi nove evropske reforme.  

 

V skladu s priporočili Informacijskega pooblaščenca RS je pooblaščena oseba v poročevalskem 

letu pripravila letni načrt dela, v katerem je določila cilje, procese in naloge za leto 2019. Letni 

načrt dela tako vsebuje področje načrtovanih aktivnosti, konkretne naloge in časovnice, v 

okviru katerih bodo načrtovane aktivnosti izpolnjene.  

 

V skladu s procesom implementacije Splošne uredbe o varstvu podatkov smo na spletni strani 

VDT RS (v zavihku Varstvo osebnih podatkov) objavili Politiko zasebnosti, ki posameznikom 

ponuja splošne informacije o obdelavi njihovih osebnih podatkov in o možnostih za 

uresničevanje lastnih pravic, poleg tega smo poskrbeli za pregledno in informativno obveščanje 

posameznikov, kadar od njih neposredno zbiramo osebne podatke.  

 

Na VDT RS se zavedamo, da samo tehnološke rešitve ne morejo zagotoviti popolne varnosti 

ter da je vsak od nas pomemben element v zagotavljanju varnosti in zavarovanju osebnih 
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podatkov. V skrbi za vzdrževanje ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, ki jih obdelujemo 

na državnih tožilstvih, bomo zato tudi v prihodnje izvajali ter preverjali varnostne ukrepe in 

posodabljali znanja naših zaposlenih. 

 

Leta 2018 je VDT RS prek imenovanih članov aktivno sodelovalo v medresorski delovni 

skupini, ki jo je ustanovil minister za pravosodje, za izvajanje projekta Hiša za otroke v 

Sloveniji. Ključna naloga medresorske delovne skupine je bila skrb za strokovno usklajeno 

izvedbo projekta. Člani delovne skupine so delo uspešno opravili in 9. oktobra 2018 je bil 

sklepni dogodek skupnega projekta Evropske komisije in Sveta Evropa Barnahus, hiša za 

otroke, na katerem so bili predstavljeni tudi rezultati dela omenjene delovne skupine in 

Nacionalne smernice za hišo za otroke, Akcijski načrt za vzpostavitev, delovanje in evalvacijo 

hiše za otroke v Sloveniji, podpisana pa je bila tudi Zaveza o podpori in sodelovanju pri 

implementaciji hiše za otroke v Sloveniji, ki jo je med drugimi podpisal tudi generalni državni 

tožilec. Državno tožilstvo ostaja aktiven član delovne skupine, ki tudi po koncu omenjenega 

projekta nadaljuje delo in s tem sodeluje pri prizadevanjih, da bi v Sloveniji imeli pravo hišo za 

otroke, kjer bi bile ves čas v ospredju največje koristi otroka, žrtve kaznivega dejanja. Cilj 

delovanja hiše za otroke je zmanjšati stiske in travme otroka, žrtve kaznivega dejanja ob 

podoživljanju bolečih izkušenj, ob sočasni skrbi, da se za vse udeležene zagotovi pravičen 

pravosodni postopek.  

 

VDT RS je v letu 2018 uspešno izdelalo tudi prijavo za financiranje projekta iz sredstev 

tehnične pomoči EU. Leta 2019 se bo tako izvedel projekt Izboljšanje učinkovitosti in kakovosti 

delovanja državnega tožilstva z izboljšanjem sistema upravljanja zadev. VDT RS je leta 2018 

prejelo vabilo Mirovnega inštituta, da bi se skupaj z njimi prijavilo na razpis za evropska 

sredstva na področju boja proti sovražnemu govoru. Mirovnemu inštitutu smo izdali pismo 

podpore ob njegovi prijavi in izrazili pripravljenost, da bomo projekt podpirali s sodelovanjem 

na dogodkih in zagotavljanjem strokovnega znanja o zakonodaji, če bomo za to zaprošeni. 

 

Generalni državni tožilec je v svojem šestletnem Strateškem programu dela državnega tožilstva 

Republike Slovenije 2017–2023 predvidel med drugim tudi izdelavo Strategije razvoja 

državnega tožilstva za obdobje 2018 do 2023. Leta 2018 smo pripravili navedeni dokument, ki 

bo podlaga za razvojne aktivnosti v naslednjih letih.  

 

Iz poročil posameznih državnih tožilstev izhaja, da so tudi v obdobju poročanja zadeve 

državnotožilske uprave potekale praviloma nemoteno in tekoče. Vodje manjših državnih 

tožilstev poudarjajo, da se pri njihovi organizaciji dela na področju državnotožilske uprave 

opazi, da nimajo direktorjev, ki bi lahko del teh nalog opravljali samostojno. Ker zakon 

omogoča, da ima več državnih tožilstev skupaj enega direktorja, bi bila lahko tudi to rešitev, če 

bi bili zagotovljeni kadrovski viri. 

 

Podobno kot težava z udeležbo na narokih, ki niso usklajeni z obveznostmi državnih tožilcev, 

se tudi v letu poročanja nadaljujejo težave pri delu državnega tožilstva, ki izhajajo s snemanja 



 SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2018 

 

131 

glavnih obravnav. Državni tožilci, ki se morajo udeležiti naroka v zadevi, ki jo je pripravil in 

se prejšnjega naroka udeležil drug državni tožilec, se ne morejo ustrezno pripraviti le na podlagi 

prepisov zadnje obravnave, na kateri niso bili prisotni. Državno tožilstvo nima potrebne in 

ustrezne opreme za pregled posnetkov, edina možnost je branje zapisov. Ti zapisi pa so obsežni, 

na trenutke popolnoma nejasni, nerazumljivi in nepovezani. Posamezna državna tožilstva 

omenjajo celo primere, ko so zelo obsežni prepisi zaslišanj prispeli na državno tožilstvo le dan 

pred naslednjim narokom, kar izjemno oteži pripravo na narok in zastopanje zadeve pred 

sodiščem. Da bo snemanje glavnih obravnav doseglo pričakovane izboljšave in prednosti za 

kazenski postopek, je nujno tudi državnim tožilstvom zagotoviti ustrezno opremo za poslušanje 

posnetkov. 

 

Največje državno tožilstvo v državi se je v preteklem letu spoprijemalo s spreminjajočo se 

reorganizacijo pristojnega sodišča, ki je v nadaljevanju močno vplivalo na organizacijo dela na 

ODT v Ljubljani. Z reformo mreže sodišč so se namreč ukinjala tista kazenska sodišča, ki so 

bližje Ljubljani (Grosuplje, Litija, Vrhnika), in so se zadeve v sojenje prestavile na bolj 

oddaljena okrajna sodišča. Ugotavljamo, da bi bila najboljša rešitev koncentracija sojenja v 

okrajnih zadevah na Okrajnem sodišču v Ljubljani, saj glavne obravnave zunaj Ljubljane, ki se 

jih udeležujejo državni tožilci iz Ljubljane, povzročajo tožilstvu tako stroške kot izgubo časa. 

 

Še vedno so pereče kadrovske razmere na državnih tožilstvih (o tem več v poglavju 2.2. 

Kadrovske podlage), zlasti pa je pereča problematika dolgotrajnosti kadrovskih postopkov za 

imenovanje državnih tožilcev. Postopek imenovanja državnega tožilca je rigidno urejen, ima 

veliko faz in vmesnih preverjanj. Tako ni redko, da postopki niso končani niti v enem letu od 

njihovega začetka. V takšnih razmerah je kadrovsko načrtovanje oteženo, poslovanje manjšega 

državnega tožilstva pa lahko tudi skrajno oteženo. Posebej moteče za delo državnega tožilstva 

je, kadar tudi postopki za imenovanje vodje niso končani pravočasno, da bi se opravila ustrezna 

primopredaja med starim in novim vodjo tožilstva. 

 

6.3 PROBLEMATIKA S PODROČJA PRORAČUNSKEGA FINANCIRANJA 

 

Splošni opis finančnega poslovanja državnih tožilstev v letu 2018 je podan v poglavju 2.3 

Finančne in materialno-tehnične podlage, v nadaljevanju pa so opisane nekatere posebnosti 

proračunskega financiranja v letu 2018.  

 

Z varčevanjem in omejevanjem porabe smo proračunsko leto končali v okviru razpoložljivih 

sredstev, niso pa sredstva omogočala vse bolj nujno potrebnih obnov in posodobitev materialnih 

pogojev za delo. 

 

Na področju plač so zagotovljena sredstva poleg plačil obveznosti do zaposlenih delno 

zadoščala za realizacijo načrtovanih novih zaposlitev.  
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S sredstvi, ki so bila zagotovljena za materialno poslovanje državnih tožilstev, smo zagotovili 

osnovne potrebe za delo.  

 

Večina državnih tožilstev deluje v ustreznih prostorih, se pa ponekod, zlasti na večjih državnih 

tožilstvih, kaže prostorska stiska (ODT v Ljubljani, ki se spoprijema z dodatno prostorsko stisko 

za hrambo zaseženih predmetov, ODT v Mariboru, ODT v Celju, VDT RS, SDT RS in Posebni 

oddelek). Posledice večletnega varčevanja so tudi neurejeni prostori in oprema državnih 

tožilstev, zlasti pereče so potrebe po tekočem vzdrževanju poslovnih prostorov, beljenju, 

generalnemu čiščenju in brušenju parketa. 

 

Zagotovljena so bila sredstva za selitev ODT v Kopru in njegovih zunanjih oddelkov v Piranu 

in Sežani (zaradi ukinitve teh oddelkov) v nove prostore ter ureditev tehničnih in drugih pogojev 

za delo.  

 

Tudi v letu 2018 so se kot pomembnejša postavka pri nekaterih državnih tožilstvih pojavili 

povečani stroški za zagotavljanje prevodov listin, ki so bile uporabljene kot dokaz v sodnih 

postopkih, za kar smo zagotovili sredstva s prerazporeditvami med proračunskimi postavkami 

državnih tožilstev v skladu s 24., 25. in 28. členom ZIPRS1819. 

 

Večji poudarek smo namenili zagotavljanju strokovne pomoči s področij davčne, finančne, 

računovodske in drugih strok, ki je potrebna za strokovno in učinkovito delovanje državnih 

tožilcev pri usmerjanju odkrivanja in pregonu storilcev kaznivih dejanj v skladu z 205. členom 

ZDT-1. 

 

Posebej želimo izpostaviti zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo del na področju ureditve 

arhivskih prostorov in arhiviranja gradiva. Za izvedbo ureditve arhiva smo zagotovili dodatna 

sredstva za tekoče stroške najema prostorov arhiva na Šmartinski cesti, kjer zdaj hrani gradivo 

več državnih tožilstev, selitev in delno uničenje dokumentacije, nakupa arhivskih škatel in 

drugega materiala, potrebnega za pripravo gradiva, ki smo ga preselili iz priročnih arhivov. Ne 

glede na navedeno je treba opozoriti, da se tako arhivski depo kot prostori za arhiv na 

posameznih državnih tožilstvih hitro polnijo (povezano tudi z veljavno ureditvijo glede rokov 

hrambe dokumentarnega gradiva državnega tožilstva), zaradi česar je mogoče povečane stroške 

iz tega naslova pričakovati tudi v prihodnjih letih. 

 

Na področju strokovne literature smo zagotovili povečana sredstva za nakup, pri čemer smo 

poleg tekočih naročnin strokovne literature kupili kazenske zakonike s komentarjem in sodno 

prakso v izdaji založbe WD, Denis Weingerl ter velike znanstvene komentarje KZ-1 v izdaji 

Uradnega lista RS. 

 

Na področju vzdrževanja in malih investicij smo bili omejeni le na najnujnejša popravila in 

nabave, kar na kratki rok omogoča poslovanje v danih finančnih okvirih, na dolgi rok pa ni 
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smotrno. Ne omogoča namreč obnov in nadgradenj, ki postajajo nujne in katerih stroški z 

odlaganjem v prihodnost postajajo vse višji. 

  

V letu 2018 smo na državnih tožilstvih delno posodobili vozni park, saj smo z nakupom 

Ministrstva za pravosodje pridobili pet novih avtomobilov, ki so nadomestili najslabša vozila v 

našem voznem parku. Kljub temu je v uporabi še vedno nekaj starejših in dotrajanih vozil, ki 

jih bo treba v prihodnosti zamenjati. S posodobitvijo voznega parka se je delno obnovil zastareli 

vozni park državnega tožilstva in posledično se pričakuje zmanjšanje stroškov za vzdrževanje 

vozil, ključna pa je večja varnost državnih tožilcev in drugih zaposlenih na državnih tožilstvih, 

kadar so na službenih potovanjih. 

 

V letu 2018 je bila na vseh državnih tožilstvih posodobljena računalniška oprema. Z nakupom 

Ministrstva za pravosodje iz evropskih in integralnih sredstev smo zagotovili dodatno opremo 

in zamenjavo 396 standardnih računalnikov, 371 ekranov, 44 multifunkcijskih naprav, 39 

skenerjev in 153 tiskalnikov.  

 

Načrtovana sredstva za alternativno reševanje sporov so v letu 2018 zadoščala za plačilo vseh 

obveznosti s tega področja.  

 

Zadeve pravosodne uprave so v pristojnosti ministrstva, pristojnega za pravosodje. Ministrstvo 

zagotavlja tožilski organizaciji potrebne pogoje za njeno delo in v letu poročanja je bil na tem 

področju opazen napredek, saj je Ministrstvo za pravosodje, kot je navedeno zgoraj, sledilo 

potrebam državnih tožilstev glede posodobitve voznega parka, pristopilo k reševanju prostorske 

problematike in zagotavljanju ustreznosti pogojev za delo v okviru finančnih zmožnosti in 

prednostnih nalog drugih pravosodnih organov ter nabavi prepotrebne računalniške opreme za 

državna tožilstva. Pozdravljamo tudi podporo Ministrstva za pravosodje pri zaprosilih, 

naslovljenih na Ministrstvo za finance, za pridobitev manjkajočih finančnih sredstev in pri 

podpori postopkom za (dodatno) kadrovsko okrepitev državnih tožilstev.  

 

6.4 PROBLEMATIKA PRI IZVAJANJU ZAKONODAJE 

 

Državna tožilstva so v letu 2018 aktivno in konstruktivno sodelovala v zakonodajnih postopkih 

in pri pripravi podzakonskih aktov, ki so povezani z delom državnega tožilstva. Največ je to 

potekalo prek Ministrstva za pravosodje, deloma pa tudi z drugimi državnimi organi.  

 

Način sodelovanja so določali nosilci normativne dejavnosti, ki so se na VDT RS obračali s 

prošnjami za udeležbo pri pripravi in strokovnem usklajevanju predlogov zakonov in drugih 

predpisov. V nasprotju s prejšnjo prakso je bila državnotožilska organizacija predvsem po 

nastopu nove vlade in menjavi na pristojnem ministrstvu s svojimi predlogi, pobudami in 

možnimi rešitvami celovito vključena v delo že od izdelave izhodišč ali osnutkov, najmanj pa 

pred vložitvijo v formalne postopke sprejemanja posameznih predpisov. V seštevku končne 

kakovosti in uspeha zakonodajnih projektov se je to pokazalo kot zelo koristno, saj je prav tak 
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način dela (prek delovnih ali medresorskih strokovnih skupin ali v neposredni izmenjavi mnenj) 

zagotovil višjo stopnjo usklajenosti in kakovosti normativnega gradiva, kar je (na primer pri 

preurejanju kazenskega postopka, pripravi podlag za ureditev področja mladoletnih storilcev 

kaznivih dejanj, načrtovano prenovo usposabljanja za delo v pravosodju) kot koristno ocenilo 

tudi ministrstvo.  

 

Za državno tožilstvo so bile najpomembnejše aktivnosti pri pripravi (z državnim tožilstvom v 

poglavitnih delih na koncu strokovno usklajenega) predloga Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), pri čemer lahko z zadovoljstvom 

ugotovimo, da so bila dodatna usklajevanja uspešna, saj so bila v preteklosti odprta sistemska 

vprašanja rešena v skladu s stališči državnotožilske stroke. Državno tožilstvo obžaluje, da je 

nastal zamik pri uveljavitvi raznovrstnih dobrih rešitev (predvsem pri varstvu pravic 

oškodovancev) zaradi vztrajanja prejšnjega vodstva ministrstva pri strokovno neusklajenih in 

slabo pripravljenih rešitvah, ki bi lahko povzročile precejšnje težave in zastoje pri delu 

kazenskega pravosodja. Zato je treba (čeprav zapoznelo) predlagano ureditev oceniti kot 

pomemben napredek pri dograditvi kazenskega postopka. 

 

Na področju materialnega kazenskega prava so se nadaljevale aktivnosti za sprejetje že pred 

leti pripravljenega Zakona o obravnavanju mladoletnih prestopnikov, ki bo zagotovil 

sodobnejšo in učinkovitejšo ureditev ter celovit vsebinski okvir za navedene postopke.  

 

Še vedno ostaja nekaj možnosti za izboljšave zaradi kritičnih normativnih mest tudi v 

veljavnem Kazenskem zakoniku. Državno tožilstvo je še naprej pripravljeno s svojimi opozorili 

in predlogi sodelovati pri dograditvi zakonika, ki bo prispevala k večji uspešnosti dela organa 

pregona.  

 

Intenzivno je bilo sodelovanje pri pripravi avtentične razlage četrtega odstavka 153. člena in 

drugega odstavka 154. člena ZKP glede (instrukcijske) narave roka za nadaljevanje kazenskega 

pregona v zvezi s pridobljenim gradivom po koncu izvajanja ukrepov iz 149.a, prvega odstavka 

149.b, 150., 151., 155., 155.a in 156. člena ZKP. Generalni državni tožilec je vložil zahtevo za 

oceno ustavnosti četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena ZKP, torej 

zakonskih določil, ki terjajo uničenje prikritih preiskovalnih ukrepov (v nadaljevanju: PPU) po 

dveh letih, če državni tožilec ne vloži vsaj zahteve za preiskavo ali celo obtožnice. Vložitev te 

zahteve je narekovala konkretna zadeva, v kateri je sodišče po dveh letih uničilo ne le izsledke 

PPU, ampak tudi vse podatke in dokaze, ki so bili povezani ali so nastali na podlagi PPU in 

tako tudi ovadbo z vsemi prilogami. Tako je povsem onemogočilo nadaljevanje postopka.  

 

Seveda glede uničenja izsledkov PPU ni pomembna le konkretna pravnomočna zadeva, ampak 

veliko najhujših in najobširnejših primerov gospodarskega kriminala, še zlasti tiste zadeve, pri 

katerih je storilec neznan ter se pregonu izmika in gre lahko za storilce umorov, terorizma in 

drugih hudih kaznivih dejanj, storilec pa se skriva več kot dve leti v tujini in je treba zadeve 

reševati z mednarodno pravno pomočjo. Prav v zvezi z mednarodnim sodelovanjem je VDT 



 SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2018 

 

135 

RS s primerjalnopravno analizo zakonov in ustrezne literature ter s sodelovanjem z Eurojustom, 

ki je na to temo organiziral kolegij predstavnikov držav, pridobilo podatek, da nobena država, 

ki je članica Evropske unije (v nadaljevanju: EU), nima uzakonjenega roka, kakor ga vsebujeta 

153. in 154. člen ZKP. Druge države torej same sebi ne omejujejo možnosti pregona za kazniva 

dejanja, ki zaradi svoje zahtevnosti in obsežnosti terjajo dalj časa za zbiranje vseh podatkov in 

dokazov, ki omogočajo vložitev obtožnega akta. Javni interes je namreč nedvomno očiten in 

delovanje državnotožilske organizacije vsekakor mora biti podrejeno uresničevanju javnega 

interesa. Zakonodajne rešitve morajo državnim tožilcem omogočiti pregon najhujših kaznivih 

dejanj. 

 

VDT RS je v času priprave tega letnega poročila že doseglo pred Ustavnim sodiščem RS 

začasno zadržanje izvajanja uničevanja izsledkov PPU, zelo pozitivno pa je sprejelo tudi 

stališče, da so posledice uničenja izsledkov PPU in s tem onemogočanje kazenskega pregona v 

nekaterih razmerah lahko hujše, kakor pa so za obdolženca morebiti hude posledice, če gradivo, 

ki posega v njegovo zasebnost, ne bi bilo uničeno. Na tej podlagi je že Ustavno sodišče RS v 

vmesni odločbi ocenilo, da gre za pomemben rok. 

 

Državno tožilstvo je bilo v letu poročanja vključeno tudi v pripravo drugih zakonskih predpisov 

in sicer predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), predloga Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), 

pripravo na preureditev hrambe in upravljanja zaseženega premoženja (uredbe Vlade RS 

oziroma izhodišča za oblikovanje novega organa) in dograditev področja sodnih izvedencev, 

cenilcev in tolmačev, pripravo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti 

prič, idejnega osnutka novega Zakona o pravosodnem izpitu, predloga Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1C), ki se nanaša na implementacijo Uredbe 

Sveta (EU) 2017/1939, ki ustanavlja Evropsko javno tožilstvo.  

 

Sodelovanje je potekalo tudi v postopkih sprejemanja posameznih aktov Evropskega 

parlamenta in Sveta ter v postopkih priprave na sprejem konvencij, ki so posredno povezane z 

delom državnega tožilstva.  

 

Izjemno dobro sodelovanje in odzivnost Ministrstva za pravosodje sta bila izkazana tudi pri 

pripravi (sprememb) podzakonskih aktov, kot so Odredba o spremembi Odredbe o ustanovitvi 

zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev (ukinitev dveh zunanjih oddelkov ODT v Kopru 

in zunanjega oddelka ODT v Murski Soboti), Odredba o spremembi Odredbe o številu mest 

državnih tožilcev, Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja, Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o vsebini in postopkih za predložitev kadrovskih načrtov, katerega 

priprava spada v pristojnost Ministrstva za javno upravo. 

 

Ker se na državnem tožilstvu zavedamo, da je Ministrstvu za pravosodje, ki je pristojno za 

pripravo zakonov in drugih predpisov s področja organizacije in poslovanja državnih tožilstev, 

ključna informacija uporabnikov zakona, smo v preteklem letu proaktivno pristopili k 
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sistematični opredelitvi zaznanih težav pri izvajanju ZDT-1 v praksi (zlasti administrativna 

zapletenost postopkov imenovanja državnih tožilcev, neustrezna ureditev rokov hrambe 

dokumentarnega gradiva na državnih tožilstvih, ureditev evidentiranja in obračunavanja ur med 

izvajanjem dežurne službe, opredelitev pristojnosti SDT RS v obliki kataloga, pristojnosti 

Posebnega oddelka, razmerje med SDT RS in Posebnim oddelkom, status policistov v 

navedenem oddelku in postopek obravnave pritožb zoper policiste) in oblikovanju predlogov 

za njihovo rešitev. Že jeseni smo Ministrstvu za pravosodje poslali vsebinsko obsežen 

obrazložen predlog za spremembe in dopolnitve ZDT-1 in podzakonskih aktov, izdanih na 

njegovi podlagi. Ministrstvo je predlogu in pobudi za nadaljnje strokovno sodelovanje pri 

pripravi ustreznih sprememb prisluhnilo, tako da sta bila že konec leta 2018 dogovorjena način 

in časovnica dela v letu 2019. 

 

V letu poročanja so državna tožilstva poudarila naslednje težave pri izvajanju zakonodaje: 

 pri obravnavi kaznivih dejanj organiziranja navideznih porok slovenskih državljank s 

tujimi državljani zaradi pridobitve statusa na ozemlju Slovenije veljavna zakonska 

ureditev ne daje podlage za razveljavitev takšnih navideznih porok po uradni dolžnosti, 

niti v primeru obsodbe za storitev tovrstnega kaznivega dejanja; 

 potreba po širitvi uporabe kaznovalnega naloga tudi na zadeve iz okrožne pristojnosti 

glede na dosedanjo uspešnost kaznovalnih nalogov in dejstvo, da se tudi v zvezi z 

obtožnimi akti zaradi kaznivih dejanj iz okrožne pristojnosti zelo pogosto pričakuje izrek 

le pogojne obsodbe; 

 potreba po določitvi denarne kazni v določenem razponu, pri čemer bi se premoženjske 

razmere upoštevale pri izreku višine kazni, kar bi olajšalo tako predlaganje kot izrekanje 

teh. Prav v zakonski ureditvi izrekanja denarnih kazni je namreč razlog za premajhen 

delež izrečene te kazni; 

 državna tožilstva pri svojem delu ugotavljajo, da se oškodovanci v zvezi z izvajanjem 

alternativnih oblik kazenskega pregona na vabila pogosto ne odzivajo. V takih primerih 

je državni tožilec dolžan sprožiti kazenski postopek, pri čemer običajno vloži obtožni 

predlog. V nadaljevanju pa oškodovanci, ko prejmejo obvestilo o predobravnavnem 

naroku ali glavni obravnavi, sodišču pisno sporočijo, da umikajo predlog za pregon, ali 

pa se kljub pravilnemu vabljenju naroka na sodišču ne udeležijo. Predlagamo, da se 

določba tretjega odstavka 306. člena ZKP razširi tudi na postopke poravnavanja in 

odloženega pregona, s čimer bi bilo prihranjeno delo državnemu tožilstvu in sodišču, 

odpadli pa bi tudi s tem povezani stroški; 

 potreba po spremembi 22. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki določa 

pristojnosti Nacionalnega preiskovalnega urada. V praksi so namreč pogosti primeri, da 

zahtevnih zadev, ki jih obravnava SDT RS, Nacionalni preiskovalni urad ne prevzame v 

reševanje, kar ne pomeni sistemsko ustrezne rešitve; 

 potreba po spremembi klasifikacijskega načrta, ki kot priloga DTR določa roke hrambe 

dokumentarnega gradiva, saj državna tožilstva nimajo ustreznih prostorskih pogojev za 

hrambo nastalega dokumentarnega gradiva, ki se skladno z veljavno ureditvijo hrani 

trajno. 
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6.5 DRŽAVNOTOŽILSKI NADZOR IN USMERJANJE 

 

6.5.1 UVODNA POJASNILA 

 

Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor VDT RS (v nadaljevanju: Oddelek), v katerega 

pristojnost poleg izobraževalne funkcije, ki je obravnavana v posebnem poglavju, spada tudi 

nadzor nad zakonitostjo, strokovno pravilnostjo in pravočasnostjo dela okrajnih, okrožnih in 

višjih državnih tožilcev tako pri enajstih okrožnih državnih tožilstvih in njihovih zunanjih 

oddelkih kot v SDT RS in njegovem Oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s 

posebnimi pooblastili, je leta 2018 te naloge izvajal na podlagi splošnih, usmerjenih, delnih in 

posameznih nadzorstvenih pregledov ter obravnave pritožb in drugih vlog strank in drugih 

udeležencev v kazenskih postopkih oz. drugih zainteresiranih oseb, organov in institucij. 

Skladno z ZDT-1, DTR, Merili za kakovost dela državnih tožilcev za oceno državnotožilske 

službe, ki jih je izdal Državnotožilski svet, ter drugimi internimi akti in navodili, ki jih je delno 

tudi sam oblikoval, je na podlagi strokovnih pregledov državnotožilskega poslovanja, dela in 

odločitev ter poročil in analiz preverjal ažurnost ukrepanja, smotrnost uporabe procesnih 

pooblastil in možnosti ter pravilnost ravnanja državnih tožilcev in državnotožilskega osebja, in 

to na sistemski ravni in v konkretnih kazenskih zadevah.  

 

S podanimi napotili za odpravo pomanjkljivosti in napak, prenašanjem dobre prakse s 

posameznih na vsa državna tožilstva in izobraževanjem državnih tožilcev na področjih, na 

katerih se je pokazalo, da so najšibkejši, je poskušal poenotiti politiko pregona in prispevati k 

še kakovostnejšemu tožilskemu delu v prihodnje. 

 

Naloge Oddelka so skladno z Letnim razporedom dela Vrhovnega državnega tožilstva RS 

opravljali vrhovni in višji državni tožilci VDT RS, tako da je bilo v letu 2018 v Oddelek poleg 

vodje vključenih še osem vrhovnih državnih tožilcev, ki se ukvarjajo s kazenskopravnim 

področjem, trije vrhovni državni tožilci, ki se ukvarjajo s civilnim in upravnim področjem, ter 

višja državna tožilka VDT RS. Glede na to, da je mnogo izmed njih vključenih v več oddelkov 

ali svoje delo opravljajo s skrajšanim delovnim časom, navedeno še vedno ne zagotavlja 

optimalne možnosti izvedbe vseh z zakonom predvidenih nalog, zato so bile posamezne 

nadzorstvene naloge, zlasti delni strokovni nadzori – torej nadzorstveni pregledi dela državnih 

tožilcev, ki so podlaga za odločitev DTS glede njihovega napredovanja, zaupane še drugim 

višjim državnim tožilcem, predvsem vodjem in namestnikom vodij okrožnih državnih tožilstev, 

ki so bili z odločbo generalnega državnega tožilstva RS začasno in delno, največkrat za enega 

do dva meseca, dodeljeni na VDT RS in vključeni v Oddelek.  

 

Oddelek je tako v letu 2018 opravil z letnim načrtom predvidene štiri splošne strokovne 

preglede poslovanja in dela okrožnih državnih tožilstev, in sicer ODT v Murski Soboti, Krškem, 

Novi Gorici in Kopru, dva usmerjena pregleda, ki sta se nanašala na delo pri izvedbi postopka 

poravnavanja in problematiko obravnave kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih 

listin po 235. členu KZ-1, ter 82 delnih strokovnih pregledov za potrebe odločanja 
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Državnotožilskega sveta, poleg tega je obravnaval še 122 nadzorstvenih in drugih pritožb nad 

delom posameznih državnih tožilcev, ki so jih vložili obdolženci, oškodovanci ter druge pravne 

in fizične osebe, državni organi in institucije.  

 

6.5.2 SPLOŠNI STROKOVNI PREGLEDI 

 

Kot je bilo predvideno v Načrtu rednih splošnih strokovnih pregledov okrožnih državnih 

tožilstev v Republiki Sloveniji, je Oddelek leta 2018 opravil preglede ODT v Murski Soboti z 

zunanjim oddelkom v Ljutomeru, ODT v Krškem, ODT v Novi Gorici in ODT v Kopru z 

zunanjimi oddelki v Piranu, Postojni in Sežani.  

 

Strokovni nadzori so bili izvedeni s pregledom poslovanja državnega tožilstva kot celote, dela 

vsakega od tam zaposlenih državnih tožilcev in tožilskega osebja ter dela vodje, njegovega 

namestnika in direktorja od zadnjega pregleda, z analizo statističnih podatkov ter neposrednim 

pregledom spisov, vpisnikov in druge dokumentacije, po metodologiji, ki je zajela vse vrste 

zadev in odločitev, z ocenjevanjem zakonitosti dela, pravočasnosti reševanja zadev, smotrnosti 

uporabe procesnih pooblastil in možnosti, pravilnosti strokovnih odločitev, ustreznosti pisnih 

aktov ter urejenosti spisov in pisarniškega poslovanja. Tako je bilo preverjeno poslovanje 

državnega tožilstva kot celote ter dela državnih tožilcev in tožilskega osebja v posameznih 

kazenskih zadevah, poleg tega pa tudi odločitve v zadevah državnotožilske uprave. 

 

V vseh štirih pregledih je bilo pregledanih skupno 1.848 kazenskih zadev, zbirnih spisov in 

spisov državnotožilske uprave ter 2.842 zadev v vpisnikih posameznih državnih tožilstev.  

 

Pregled ODT v Murski Soboti z zunanjim oddelkom v Ljutomeru je zaobsegel delo državnih 

tožilcev v zadevah Kt, Ktm, Ktpp, Kti in Ktr, glede na izrazito kadrovsko stisko VDT RS in 

zasedenost tako vrhovnih državnih tožilcev kot višjih državnih tožilcev okrožnih državnih 

tožilstev z delnimi in posamičnimi pregledi pa je bila za izvedbo tokratnega pregleda 

uporabljena metodologija, po kateri so se kot osnova pregleda uporabili zapisniki 

pregledovalcev, ki so že pred tem opravili delne strokovne preglede dela državnih tožilcev tega 

tožilstva. Njihovi zaključki glede dela posameznih državnih tožilcev so bili znova proučeni, 

ovrednoteni in uporabljeni za ugotavljanje morebitnih sistemskih napak oziroma strokovne 

pravilnosti dela in poslovanja državnega tožilstva kot celote, kar je tudi namen splošnih 

pregledov. Naknadno je generalni državni tožilec RS glede na dotedanje ugotovitve in 

aktualnost problematike odredbo dopolnil tako, da je odredil še pregled spisov Kt-vpisnika v 

zadevah, v katerih je bil predlagan in/ali odrejen pripor, zlasti z vidika zakonitosti dela, 

pravočasnosti reševanja zadev in pravilnosti strokovnih odločitev, predvsem glede predlaganja 

odreditve pripora.  

 

Hkrati s splošnim pregledom dela je potekal tudi pregled dela vodje Okrožnega državnega 

tožilstva v Murski Soboti in njegovega namestnika ter vodje zunanjega oddelka v Ljutomeru v 

zadevah državnotožilske uprave. Pregled je pokazal, da je delo državnih tožilcev tega tožilstva 
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izrazito ažurno, v veliki večini zadev pa tudi zakonito in strokovno pravilno, kljub temu je bilo 

podanih 16 vsebinskih in administrativnih napotil za izboljšanje prakse v prihodnje, kar vse je 

bilo, kot je mogoče razbrati iz odzivnega poročila vodje tožilstva, tudi upoštevano.  

 

Povsem enako se je izvedel tudi strokovni nadzor dela in poslovanja ODT v Krškem, pri 

katerem pa je bila poleg dela državnih tožilcev v zadevah Kt, Ktm, Ktpp, Kti in Ktr in upravnega 

poslovanja preverjena še pravilnost knjiženj vseh narokov v vpisniku Kt, Ktm, Ktpp in Kti v 

posameznem letu. Pregled ni pokazal izrazitih napak in pomanjkljivosti, nasprotno, ugotovljeno 

je bilo zgledno delo vseh tožilcev tega tožilstva, ob tem pa je bilo podobno kot pri prejšnjem 

pregledu podanih 14 napotil za še večjo učinkovitost pri izvajanju opravil iz pristojnosti 

državnega tožilstva v prihodnje.  

 

Tudi strokovni nadzor nad delom ODT v Novi Gorici je bil izveden s pregledom dela tožilcev 

v zadevah Kt, Ktm, Ktpp, Kti in Ktr ter tega, kako vodja in njena namestnica vodita upravno 

poslovanje in državno tožilstvo. Na nepravilnosti, ki pa so bile redke, je bilo opozorjeno ob 

posameznih spisih, nato pa so bila po opravljeni analizi podana napotila v 13 točkah, ki so bila 

večinoma tudi že realizirana.  

 

Ob upoštevanju njegove velikosti in sestave je bil z vidika organizacije najzahtevnejši strokovni 

pregled ODT v Kopru z zunanjimi oddelki v Postojni, Piranu in Sežani, ki je poleg dela državnih 

tožilcev v zadevah Kt, Ktm, Ktpp, Kti in Ktr posebej zajel še kazniva dejanja neupravičene 

proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po 186. členu KZ-1 in omogočanja uživanja 

prepovedanih drog po 187. členu KZ-1, ponarejanja in uporabe ponarejenih vrednotnic po 244. 

členu KZ-1 in ponarejanja listin po 251. členu KZ-1 ter preverjanje pravilnosti knjiženj vseh 

narokov v vpisniku Kt, Ktm, Ktpp in Kti. Tudi pri tem tožilstvu ni bilo mogoče zaznati 

pomembnejših sistemskih napak, podanih pa je bilo 16 napotil glede katerih v času tega poročila 

odzivno poročilo še pričakujemo.  

 

6.5.3 USMERJENI STROKOVNI PREGLEDI 

 

Ob upoštevanju aktualnosti problematike, zaznane ob obravnavi vlog strank in pregledu zadev 

v okviru splošnih in posamičnih nadzorov, je bil v letu poročanja izveden tudi usmerjen 

strokovni pregled dela državnih tožilcev v kazenskih zadevah, ki se vse nanašajo na kazniva 

dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin po 235. členu KZ-1. Namen pregleda je bilo 

poenotenje državnotožilske prakse obravnavanja teh dejanj, še zlasti z vidika (ne)obstoja 

oškodovanca v smislu 144. člena ZKP in s tem povezanih posledic. Med situacijami, ki 

zahtevajo rešitev vprašanja obstoja oškodovanca, so se ob obravnavi nadzorstvenih pritožb in 

vlog strank, v katerih so te izrazile nestrinjanje z odločitvami državnih tožilcev, namreč 

nakazala številna vprašanja, tako med drugim sprejetje kazenske ovadbe (ali gre za kazensko 

ovadbo ali za predlog za pregon), obstoj predloga za pregon (kdo je tisti, ki ga lahko poda), 

poravnavanje (ki se izvaja samo s pristankom oškodovanca), odložitev kazenskega pregona 

(dovoljeno samo s soglasjem oškodovanca), zavrženje kazenske ovadbe (in povezani vprašanji 
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obveščanja oškodovanca o razlogih za zavrženje in pouka o pravici do prevzema pregona), 

izločitev državnega tožilca in prenos pristojnosti (če je oškodovanec državni tožilec) ter 

nekatera druga z delom državnega tožilca povezana vprašanja (npr. ali ima oškodovanec zaradi 

nekih drugih postopkov zoper osumljenca pravni interes za vpogled v državnotožilski spis).  

 

Vrhovni državni tožilec svétnik, ki je bil z odredbo generalnega državnega tožilca RS določen 

za pregledovalca, je tako na podlagi pregleda spisov ob hkratnem preverjanju pravočasnosti, 

zakonitosti in strokovne pravilnosti dela in odločitev državnih tožilcev v kazenskih zadevah 

izdelal tudi osnutek napotil za pravilno in enotno ravnanje državnih tožilcev v tovrstnih 

zadevah. V času priprave poročila je pregled v fazi ugovornega postopka.  

 

Enako kot pretekla leta je nadzorni odbor nad delom poravnalcev v letu 2018 opravil pregled 

dela poravnalcev s pregledom postopkov poravnavanja pri vseh okrožnih državnih tožilstvih v 

RS, vključno z zunanjimi oddelki in na SDT RS, skupaj z njegovim Oddelkom za preiskovanje 

in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Pregledovalci so s pregledom prejetih in rešenih 

zadev v obdobju enega leta preverili zakonitost dela poravnalcev, pravočasnost reševanja 

zadev, pravilnost odločitev ter urejenost spisov in pisarniškega poslovanja. Pregled je pokazal, 

da je delo poravnalcev kot celote dobro, večinoma institut dobro poznajo in se angažirajo za 

celostno rešitev problema med osumljencem in oškodovancem, odpravljene pa so bile tudi 

nepravilnosti v zvezi z urejenostjo spisov, na katere je bilo opozorjeno v prejšnjem obdobju. 

Zaradi boljšega sodelovanja med državnimi tožilci in poravnalci ter lažjega in učinkovitejšega 

odpravljanja posameznih ugotovljenih napak pa je nadzorni odbor vodje tožilstev pisno pozval, 

naj s poravnalci svojega območja v najkrajšem možnem času izvedejo letni sestanek, na 

katerem naj obravnavajo odprte probleme in pomanjkljivosti, ter ga s povratno informacijo 

seznanijo s sprejetimi sklepi.  

 

6.5.4 DELNI STROKOVNI PREGLEDI 

 

Namen delnih strokovnih pregledov je skladno ZDT-1, Zakonom o sodniški službi in Merili za 

kakovost dela državnih tožilcev za oceno državnotožilske službe, ki jih je izdal DTS, preveriti 

delo vsakega posameznega državnega tožilca v triletnem obdobju od zadnjega pregleda 

oziroma zadnjega napredovanja, pri državnih tožilcih, ki so zaprisegli na novo, pa za prve tri 

leta za vsako posamezno leto posebej, na način, da se preizkusijo in preverijo njegove delovne 

sposobnosti in strokovno znanje, osebnostne lastnosti in socialne veščine, pri državnih tožilcih, 

ki opravljajo vodstvene funkcije, pa tudi sposobnost opravljanja nalog vodstvenega mesta. Ob 

tem se tudi ugotovi, ali ustrezajo tožilski službi in ali dosegajo ustrezno stopnjo uspešnosti, 

kakovosti in strokovnosti dela, ter poda ocena, ali izpolnjujejo pogoje za redno, hitrejše oziroma 

izjemno napredovanje v plačni razred, višji državnotožilski naziv, na višje državnotožilsko 

mesto ali na položaj svetnika.  

 

V letu poročanja je tako Oddelek obravnaval kar 82 predlogov DTS za pregled dela državnih 

tožilcev, ki so podlaga za oceno njihove državnotožilske službe in odločitev glede njihovega 
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napredovanja. Če smo že v poročilu za leto 2017, ko smo dosegli številko 70, omenili, da gre 

za očiten skok in s tem izrazito povečano obremenitev pregledovalcev glede na pet let poprej, 

ko se je ob precej boljši kadrovski zasedbi VDT RS število odrejenih pregledov gibalo med 20 

in 25 letno, verjetno ni treba posebej poudarjati, da je stanje postalo kritično in skoraj 

neobvladljivo.  

 

Vrhovni in višji državni tožilci (pregled namreč lahko opravi le pregledovalec, ki ima za vsaj 

eno stopnjo višji naziv kot pregledovani tožilec) naj bi tako na podlagi podanih predlogov 

proučili delo 35 okrajnih, 20 okrožnih in 21 višjih državnih tožilcev, generalni državni tožilec 

RS pa naj bi ob sodelovanju vodij njihovih oddelkov podal oceno državnotožilske službe za 

šest vrhovnih državnih tožilcev.  

 

V 24 primerih je bil pregled predlagan zaradi preverjanja izpolnjevanja pogojev glede rednega 

in v enem glede hitrejšega napredovanja v plačni razred, v dveh primerih zaradi hitrejšega 

napredovanja na položaj svetnika, v enem zaradi hitrejšega napredovanja v višji državnotožilski 

naziv in v nadaljnjih štirih primerih za izjemno napredovanje v nazivu. Poleg tega je bilo treba 

izdelati 50 ocen državnotožilske službe, od tega pri 30 državnih tožilcih, ki državnotožilsko 

funkcijo opravljajo šele do tri leta.  

 

Pri novoimenovanih državnih tožilcih pregled praviloma zajema 20–25 spisov, pri drugih se za 

izdelavo ocene njihove državnotožilske službe in redno napredovanje v plačni razred pregleduje 

po 30 spisov, pri kandidatih za hitrejše napredovanje po 40, pri kandidatih za izjemno 

napredovanje pa 50 spisov, kar pomeni skupaj približno 2.355 spisov, kar je vsekakor 

reprezentativna številka.  

 

Do izdelave poročila je bilo končanih 28 pregledov, 14 za izdelavo ocene državnotožilske 

službe ter sedem zaradi rednega, štirje zaradi hitrejšega in trije zaradi izjemnega napredovanja. 

V vseh primerih so bile ugotovitve pregledovalcev pozitivne in ugotovljeno je bilo, da vsi 

pregledani tožilci ustrezajo državnotožilski službi, vendar dva državna tožilca nista zadostila 

zahtevanim pogojem za hitrejše oziroma za izjemno napredovanje v višji državnotožilski naziv.  

 

Drugi pregledi trenutno še potekajo, z izjemo dveh, ki se zaradi upokojitve državnih tožilcev 

ne bosta opravila.  

 

6.5.5 NADZORSTVENE PRITOŽBE IN POSAMEZNI NADZORSTVENI PREGLEDI 

 

Vsak udeleženec v postopku, ki ga vodi državni tožilec in ki s potrebnimi podatki izkaže pravni 

interes v njegovi zadevi (vlagatelj), ima po 155. členu ZDT-1 pravico vložiti nadzorstveno 

pritožbo, če meni, da državno tožilstvo neutemeljeno dolgo rešuje zadevo oziroma 

neutemeljeno dolgo odlaša z delovanjem v postopku in tako onemogoča učinkovito izvajanje 

pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Poleg tega se skladno s šestim odstavkom 174. 

člena ZDT-1 strokovni pregled v posamezni zadevi opravi, če je to potrebno za odločanje o 
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nadzorstveni pritožbi, za poročanje in obveščanje oziroma za izvajanje drugih pristojnosti po 

tem zakonu. 

 

V širšem smislu pa v tem poglavju poročamo tudi o vseh drugih aktivnostih Oddelka v zvezi z 

vlogami strank in drugih fizičnih ter pravnih oseb, v katerih so te izrazile nezadovoljstvo z 

delom državnih tožilcev ter opozorile na domnevno nezakonitost, strokovno nepravilnost in 

neažurnost njihovega ravnanja in odločitev v konkretni kazenski zadevi. Med te štejemo tudi 

zadeve, za preverjanje katerih smo se odločili na podlagi lastnih zaznav, medijskih objav, 

zaprosil državnih organov in institucij ter podobno.  

 

Leta 2018 je Oddelek v delo prejel 122 novih zadev, kar je majhno, vendar nepomembno 

zmanjšanje v primerjavi z letom 2017, ko je bilo takih zadev 129. Izmed teh jih je 115 izviralo 

iz vlog strank in drugih upravičencev ter zainteresiranih oseb, v katerih so te izrazile 

nezadovoljstvo z delom državnega tožilstva oziroma posameznih tožilcev, sedem pa jih je 

nastalo na lastno pobudo, torej ob obravnavi zadev pred drugimi oddelki ali na podlagi objav v 

medijih.  

 

Največ pritožb nad delom državnih tožilcev so tudi v letu poročanja, enako kot že vsa pretekla 

leta, podali oškodovanci, in sicer v 74 primerih (60 %), večinoma zaradi nestrinjanja z 

odločitvijo državnega tožilca za zavrženje njihovih kazenskih ovadb, sledijo jim obdolženci v 

18 zadevah (15 %), v katerih so nasprotovali začetemu kazenskemu postopku oziroma 

vloženemu obtožnemu aktu, v nekaterih primerih pa so se pritožniki znašli v obeh vlogah hkrati 

(v dveh zadevah). Posamezne pritožbe, in sicer dve, smo prejeli tudi od storilcev prekrškov, ki 

so v svojih vlogah izrazili nezadovoljstvo z delom vrhovnih državnih tožilcev, ki ob njihovih 

pobudah niso našli podlag za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti zoper odločbe o prekrških, 

v 13 primerih pa so pritožbe v zvezi s postopki pred državnim tožilstvom podale druge 

zainteresirane osebe, državni organi in institucije (sorodniki strank kazenskega postopka, 

ovaditelji, ki z dejanjem niso oškodovani, državni tožilci, sodniki, odvetniška zbornica, 

Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za notranje zadeve, Varuh človekovih pravic, novinarji, 

društva, združenja, in anonimne osebe).  

 

Med vlogami je tudi čedalje več takih, ki jih v imenu oškodovancev in obdolžencev vložijo 

njihovi pooblaščeni odvetniki ali predstavniki (11 pooblaščencev oškodovancev in trije 

zagovorniki obdolžencev). Skladno s tehnološkim napredkom je bilo mnogo vlog poslanih po 

elektronski pošti, pogosto tudi z elektronskih naslovov, ki so zahtevali dodatno preverjanje 

identitete pošiljatelja.   

 

Vlagatelji so v svojih vlogah državnim tožilcem očitali domnevno neutemeljeno dolgo trajanje 

reševanja zadev oziroma odlašanje z delovanjem v postopku (nadzorstvene pritožbe po 155. 

členu ZDT-1) v 11 primerih oziroma 9 % zadev (leta 2017 v 12 zadevah oziroma 10 % zadev), 

kar kaže na relativno stalnost tovrstnih pritožb. Skladno s 156. členom ZDT-1 je Oddelek 

nadzorstvene pritožbe, ki so se nanašale na neažurnost ravnanja državnih tožilcev, odstopil v 
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pristojno obravnavo vodjem okrožnih državnih tožilstev in SDT RS, z izjemo ene, ki se je 

nanašala na ravnanje vodje tožilstva in o kateri je odločal generalni državni tožilec RS. Ta 

pritožba se je izkazala za utemeljeno. 

 

V preostalih 111 zadevah (91 %) so vlagatelji strokovno nepravilno odločitev zatrjevali v 91 

primerih oziroma 75 % tovrstnih zadev (enak delež je bil tudi leta 2017), druga ravnanja, s 

katerimi naj bi bile kršene njihove pravice (na primer zavrnitev zahteve za vpogled v 

državnotožilski spis, pristranskost državnega tožilca, neprimerna pisna ali ustna komunikacija 

in podobno), pa so zatrjevali v 20 primerih oziroma 16 % zadev (leta 2017: 15 %). Trend 

pripada teh zadev je tako že več let stalen.  

 

V primerih, v katerih je bila strokovna nepravilnost, neustreznost ravnanja ali odločitve 

državnega tožilca jasna in nedvoumna že po proučitvi navedb pritožnika in priložene ali na 

podlagi podatkov elektronskega vpisnika in poročil državnih tožilstev pridobljene listinske 

dokumentacije, se za odreditev strokovnega nadzorstvenega pregleda spisa nismo odločili, 

ampak smo prek vodje državnega tožilstva z ugotovitvami seznanili državnega tožilca, ki je 

napako zagrešil, in mu predlagali, naj zadevo znova prouči. Če je bilo napako še mogoče 

odpraviti, smo podali tudi napotilo, kako naj se to stori.  

 

Strokovni nadzorstveni pregled pa so vrhovni in višji državni tožilci na podlagi odredbe 

generalnega državnega tožilca RS opravili v tistih zadevah, v katerih brez pregleda spisa ni bilo 

mogoče z gotovostjo sklepati na nezakonitost, nepravilnost ali pomanjkljivost dela državnih 

tožilcev, so se pa te nakazovale v vlogah strank in priloženih listinah ali obvestilih drugih 

državnih organov in institucij ter obvestil v medijih.  

 

Tako je bil posamični strokovni nadzor izveden v 15 kazenskih zadevah (leta 2017 v treh), in 

sicer v 13, v katerem so na nepravilnosti opozorile stranke in drugi zainteresirani, in dveh, v 

katerih je bil pregled odrejen na lastno pobudo. V devetih primerih je šlo za pregled dela 

državnih tožilcev ODT v Ljubljani, dve zadevi sta se nanašali na delo ODT v Kopru, po ena pa 

na spise ODT v Kranju, Mariboru, Novi Gorici in Slovenj Gradcu. 

 

Iz ugotovitev pregledovalcev sledi, da je bilo sedem pritožb v celoti utemeljenih, podobno tudi 

pregled zadeve, odrejen na lastno pobudo, strokovne napake in druge nepravilnosti, ki so terjale 

podajo napotil in nadaljnje spremljanje zadeve, pa so bile ugotovljene še v eni zadevi. V šestih 

zadevah, v katerih je bil odrejen strokovni nadzor (vključno s postopkom, ki smo ga začeli na 

lastno pobudo), pregledovalci napak oziroma kršitev niso zaznali.  

 

Od celotnega števila 111 zadev, v katerih so vlagatelji zatrjevali, da so podane strokovne in 

druge vsebinske nepravilnosti pri delu državnih tožilcev, je bilo tako na podlagi strokovnih 

pregledov ali takojšnjih neposrednih zaznav utemeljenih 18 pritožb (leto prej 11), in sicer 

devetih v celoti, še devetih pa delno. Kljub prizadevanju so v trenutku poročanja tri zadeve 

ostale še nerešene. Preostalih 90 oziroma 81 % vseh vsebinskih pritožb ni bilo utemeljenih. 
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Delež utemeljenih pritožb tako znaša 16 %, kar je več kot v letu 2017 (9 %), vendar je to povsem 

skladno z več zaporednimi leti pred tem. Iz navedenega je mogoče sklepati, da državni tožilci 

večinoma svoje delo opravljajo dobro, primerno ažurno, vestno in strokovno pravilno, k čemur 

so, tako upamo, prispevali tudi kakovosten nadzor nad njihovim delom, hitra zaznava 

morebitnih napak in pomanjkljivosti ter ustrezen odziv nanje tako s konkretnimi napotili kot z 

izobraževanji na ravni države.  

 

6.5.6 NADZOR DRŽAVNOTOŽILSKE UPRAVE 

 

Pri kakovostnem in učinkovitem nadzoru je treba omeniti še en pomemben segment, in sicer 

državnotožilski nadzor oziroma nadzor nad opravljanjem zadev državnotožilske uprave, ki ga 

na podlagi 154. člena ZDT-1 nadzoruje generalni državni tožilec RS, na okrožnih državnih 

tožilstvih pa tudi njihove vodje. V okviru državnotožilskega nadzora lahko tako vodje zahtevajo 

pisna pojasnila in poročila o izvajanju posameznih nalog in pregledujejo spise, kar, kot je 

razvidno iz poročil posameznih vodij, tudi redno in dosledno izvajajo, še zlasti v primerih 

vloženih nadzorstvenih pritožb (155. in 156. člen ZDT-1), prekoračenih rokov za reševanje 

zadev in spisov, označenih kot zadeve posebnega pomena (PP), ali tistih, ki pred sprejetjem 

dokončne odločitve potrebujejo odobritev vodje (OV). Poleg tega lahko skladno s 169. členom 

ZDT-1, če presodijo za potrebno, izdajo splošna navodila o učinkovitosti in enotnosti 

kazenskega pregona, na podlagi 170. člen ZDT-1 pa imajo na voljo tudi institut prevzema 

zadeve zaradi vsebinskega nestrinjanja z odločitvijo oziroma iz razlogov za odločitev 

državnega tožilca glede na uveljavljeno politiko pregona, domnevnih hujših nepravilnosti ali 

nezakonitosti pri reševanju zadeve, nevestnega, nepravočasnega, neustreznega ali malomarnega 

reševanja zadeve, ravnanja v nasprotju s splošnimi navodili, izdanimi po tem zakonu, in drugih 

ravnanj, ki izpolnjujejo znake disciplinskih kršitev, storjenih pri reševanju zadev.  

 

V svojih poročilih so vsa okrožna državna tožilstva navedla, da vodje na podlagi statističnih 

podatkov, grafov in tabel, ki jim jih pošlje SIC, nove aplikacije Vpisniki, v katero lahko v 

vsakem trenutku dostopajo sami, večkrat pa tudi na podlagi lastnih evidenc in s fizičnim 

pregledovanjem zadev v koledarju redno, tj. vsaj enkrat mesečno, spremljajo ažurnost ravnanja 

državnih tožilcev v konkretnih zadevah ter obremenitev državnih tožilcev in strokovnih 

sodelavcev. Glede na pridobljene informacije zato lahko pravočasno ustrezno ukrepajo, na 

primer s pogovorom z državnim tožilcem, ki zadevo obravnava, postavitvijo rokov za sprejetje 

državnotožilskega ukrepa, dodelitvijo strokovnega sodelavca kot pomoč nosilcu spisa ali 

predodelitvijo zadeve. O prekoračitvi 90-dnevnega roka reševanja zadev okrožna državna 

tožilstva mesečno obveščajo VDT RS, pri čemer pa gre večinoma za izrazito obširne in 

zapletene zadeve, zato vodje prošnjam državnih tožilcev za podaljšanje roka največkrat 

ugodijo. 

 

Ob tem so posamezni vodje znova opozorili, da elektronski vpisnik žal še vedno ne omogoča 

zadostnega, popolnega in hitrega pregleda nad stanjem zadev in se tako zaradi napačne 

migracije podatkov ali napačnega knjiženja, ki pa je bilo v preteklih letih že večkrat 
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popravljeno, statistični podatki ne ujemajo z dejanskim stanjem in izkazujejo odprte zadeve, ki 

jih vpisnik prej ni zaznal. Za učinkovit nadzor bi vodja ves čas moral imeti zagotovljen 

neposreden vpogled v ključne statistične podatke, tako za svoje kot druga državna tožilstva, saj 

so zadeve posameznih tožilstev nemalokrat povezane.  

 

Tako lahko vodje na podlagi 169. člena ZDT-1 s splošnim navodilom za zagotavljanje 

učinkovitosti in enotnosti kazenskega pregona določijo zadeve, o katerih morajo državni tožilci 

pred sprejetjem odločitve vodji tožilstva predložiti osnutek odločitve (tako imenovane zadeve 

OV). Če se ugotovi, da je osnutek pomanjkljiv ali nerazumljiv (predvsem je bil poudarek na 

pravilnih, zakonitih in natančnih izrekih obtožnih predlogov in obtožb), vodja tožilstva o tem 

obvesti državnega tožilca, ki mu je osnutek predložil, in mu predlaga možen način odprave 

pomanjkljivosti ali napak. Tako je izvedena izhodna kontrola, ki zagotavlja enotnost, zakonitost 

in strokovno pravilnost reševanja zadev. Posamezni vodje so v letu 2018 taka navodila, ki so 

bila večinoma sprejeta leta 2016 ali 2017, spremenili in dopolnili skladno z aktualnostjo 

problematike in potrebami konkretnega tožilstva, poleg tega so z določitvijo prednostnih zadev, 

v katerih je potrebno hitro ukrepanje, in rednim pregledovanjem zadev, ki so dalj časa v 

dopolnjevanju pri policiji ali drugih organih ter v obravnavi na sodišču, državne tožilce 

spodbujali k izdelavi urgenc, vlaganju nadzorstvenih pritožb in drugih pospešitvenih sredstev. 

O zadevah posebnega pomena (tako imenovane zadeve PP) so z operativnimi poročili sprotno 

seznanjali tudi generalnega državnega tožilca RS. 

 

Poleg omenjenih zadev večina vodij redno spremlja delo državnih tožilcev s pregledovanjem 

vhodne pošte, predvsem prispelih dokumentov s sodnimi odločitvami ter zapisnike o narokih 

in glavnih obravnavah in ob ugotovitvi napake ali pomanjkljivosti nanje opozorijo državnega 

tožilca, ki se je ukvarjal z zadevo, če je to potrebno, se zadeve obravnavajo tudi na kolegiju 

vseh državnih tožilcev.  

 

Eno izmed tožilstev je navedlo svojo prakso, po kateri zaradi zagotavljanja učinkovitosti in 

enotnosti kaznovalne politike državni tožilec v zadevah, v katerih je razpisan predobravnavni 

narok, najmanj en dan pred narokom zadevo predloži na kolegij državnega tožilstva, na katerem 

prisotni državni tožilci na podlagi podatkov poročevalca – nosilca spisa oblikujejo enoten 

predlog za izrek kazenske sankcije obdolžencu, ki bo priznal krivdo, kar se vpiše v poseben 

obrazec in vloži v spis. Državni tožilec, ki se nato udeleži naroka, je dolžan enoten predlog 

upoštevati pri oblikovanju končnega predloga za izrek kazenske sankcije, ki ne sme bistveno 

odstopati od enotnega predloga. Tudi sicer je kolegijska obravnava pomembnejših ali 

zahtevnejših zadev tako na ravni splošnih, oddelčnih in drugih strokovnih kolegijev po 

specifičnih področjih kazenskih zadev postala že stalna praksa reševanja zadev. 

 

Vse navedeno seveda ob upoštevanju objektivnih možnosti po posameznih tožilstvih nedvomno 

omogoča boljše in kakovostnejše reševanje zadev ter njihovo hitrejše in učinkovitejše končanje. 
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7 PREGLED POSTOPKOV PO POSAMEZNIH SKLOPIH KAZNIVIH 

DEJANJ 

 

7.1 UVODNO POJASNILO 

 

V 12. členu Pravilnik določa spremljanje posameznih področij kriminalitete, kot je to razdelano 

v tem poglavju. Posamezna področja spremljanja so vezana na kazniva dejanja in skupine 

kaznivih dejanj, kot so določene v tabelah 44 Poročila posameznih državnih tožilstev, kot tudi 

Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2018 je v tem delu tako težje primerljivo z 

letnimi poročili pred letom 2015, ki so spremljali več kaznivih dejanj in posameznih področij 

kriminalitete (odvisno tudi od obsega pojavnosti in aktualnosti v posameznem letu poročanja), 

kazniva dejanja in sklopi kaznivih dejanj pa niso bili omejeni s sedaj predpisano statistiko v 

tabelah 44. 

 

7.2 RAZVOJ KRIMINALITETE NA DOLOČENEM PODROČJU 

 

7.2.1 GOSPODARSKA KRIMINALITETA 

 

Politika kazenskega pregona storilcev kaznivih dejanj si je tudi v letu poročanja zadala cilj, da 

se državni tožilci čim bolj učinkovito in s kar najbolj optimalnimi sredstvi, zlasti pa s temu 

ustreznimi dodatnimi znanji, veščinami in predhodno pridobljenimi izkušnjami spoprimejo s 

čedalje bolj kompleksnimi, zapletenimi in nemalokrat pod navideznim plaščem zakonitosti 

zastrtimi pojavnimi oblikami kriminalitete, ki jo kazenskopravna sistematika v okviru tako 

imenovanih kaznivih dejanj zoper gospodarstvo umešča v 24. poglavje Kazenskega zakonika. 

Čeprav spada v omenjeno poglavje 26 dokaj heterogenih kaznivih dejanj, jih je mogoče z vidika 

kazenskopravnih dobrin oziroma vrednot, ki naj bi jih ta kazniva dejanja vsaj na primarni ravni 

varovala, povezati bodisi neposredno bodisi vsaj posredno z gospodarstvom kot eno izmed 

tistih ključnih človekovih dejavnosti, ki je nujna tako z vidika eksistence oziroma razvoja 

vsakega posameznika kot človeške družbe kot celote.       

 

V zvezi s kaznivim dejanjem zlorabe položaja ali zaupanjem pri gospodarski dejavnosti iz 240. 

člena KZ-1 kot nosilnim korporacijskim kaznivim dejanjem ter s tem – če ga seveda motrimo 

iz ustreznega zornega kota – tudi izjemno pomembnim kazalnikom pojavnosti gospodarske 

kriminalitete v državi, je mogoče zaznati dokaj opazen porast obsodilnih sodb, saj je bilo v letu 

poročanja izdanih obsodilnih sodb za 49 tovrstnih korporacijskih kaznivih dejanj, kar je za 10 

več kot v letu 2017. Nekoliko več, in sicer za 5 kaznivih dejanj se je povečalo tudi število 

izdanih oprostilnih sodb, še bolj pa je zaznaven porast zavrnilnih sodb, ki jih je bilo v letu 

poročanja 25, v predhodnem letu pa le 6. Državni tožilci so leta 2018 prejeli v delo približno 

podobno število kazenskih ovadb za predmetno kaznivo dejanje (474) kot v predhodnem letu 

(480), pri čemer so v leto 2017 iz naslova nerešenih kazenskih ovadb prenesli 695 kaznivih 

dejanj, v leto 2018 pa je bilo v okviru navedene postavke prenesenih 655 kaznivih dejanj, kar 

kaže na to, da se je v letu poročanja iz naslova prenesenih nerešenih kazenskih ovadb število s 

to postavko povezanih kaznivih dejanj zmanjšalo za 40. Na tem mestu velja omeniti tudi, da so 
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državni tožilci v letu poročanja v zvezi s kaznivim dejanjem iz 240. člena KZ-1 zavrgli precej 

manj kazenskih ovadb, saj je bilo leta 2017 tovrstnih zavrženj 571, v letu poročanja pa se je 

število kaznivih dejanj, ki so bila predmet zavrženja, zmanjšalo na 383.  

 

V letu poročanja so bile v okviru kazenskih ovadb, ki so jih prejela državna tožilstva, pravne 

osebe zaradi kaznivega dejanja iz 240. člena KZ-1 ovadene za 74 kaznivih dejanj, kar je za 5 

več kot v letu 2017, ob povsem primerljivem številu zavrženj in obsodilnih sodb pa v zvezi s 

kazenskim pregonom pravnih oseb zaradi predmetnega kaznivega dejanja ni mogoče prezreti, 

da smo v letu poročanja zaznali upad števila vloženih obtožnic po končani preiskavi, saj je bilo 

število teh leta 2017 še 10, leta 2018 pa le 3, ob tem pa tudi občuten porast števila kaznivih 

dejanj, zaradi katerih so bile zoper pravne osebe vložene zahteve za preiskavo, saj smo leta 

evidentirali 2017 le 3 kazniva dejanja, v letu poročanja pa je njihovo število zraslo na 26.  

 

V okviru celotnega državnega tožilstva – še posebej to velja za Specializirano državno tožilstvo 

RS – je bila tudi v letu poročanja posebne obravnave deležna tako imenovana bančna 

kriminaliteta. V zvezi z dosedanjim odkrivanjem, preiskovanjem in pregonom domnevnih 

storilcev tako imenovanih bančnih kaznivih dejanj je državno tožilstvo zaznalo nekatere prakse, 

posebnosti oziroma okoliščine, ki jih je treba po njegovi presoji izpostaviti tudi na tem mestu, 

da se z njimi seznanijo tudi predstavniki zakonodajne in izvršilne veje oblasti. Kot bo razvidno 

v nadaljevanju, so nekatere ugotovitve in spoznanja, ki se tako ali drugače navezujejo na 

(pol)preteklo upravljanje bank in posledično na odločanje o odobravanju povsem konkretnih 

bančnih kreditov, takšne narave, da po svoji relevantnosti in z njimi povezanimi negativnimi 

posledicami za celotno družbo v mnogočem presegajo okvire, ki zamejujejo domet 

kazenskopravnega odziva države na raznovrstne zlorabe bančnega kreditiranja, zato jih po 

prepričanju državnega tožilstva tudi v prihodnosti le s kazenskim instrumentarijem ne bo 

mogoče učinkovito niti obvladovati, še manj pa odpraviti. 

 

Ena izmed ključnih dilem v zvezi s proučevanimi bančnimi kreditnimi posli, ki so slovenskemu 

bančnemu sektorju povzročili enormno premoženjsko škodo zlasti v pojavni obliki tako 

imenovane navadne škode v smislu zmanjšanja njegovega premoženja, se navezuje na 

vprašanje razmejitve med zgrešeno in škodljivo poslovno odločitvijo, za katero bančnemu 

osebju, ki je odgovoren za njo zaradi okoliščin, v katerih jo je sprejel, ne moremo očitati niti 

odškodninske niti kazenske odgovornosti, in tisto odločitvijo, zaradi katere lahko rečemo, da je 

bila sprejeta na način in v okoliščinah, ki po svoji vsebini pomenijo tako hudo in očitno kršitev 

standarda skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika, da iz nje lahko v nadaljevanju ob 

izpolnitvi dodatnih predpostavk govorimo bodisi o izpolnitvi zakonskih znakov bodisi 

odškodninske, torej civilnopravne ali celo kazenske odgovornosti. Da bi znali meje med temi – 

včasih izjemno težko prepoznavnimi – modalitetami bančnega poslovanja postaviti na pravem 

mestu, je treba že v izhodišču upoštevati nekatere specifičnosti bančnih poslov, ki zadevajo 

odločanje o odobritvi bančnih kreditov gospodarskim družbam.   

 

Tako kot to velja za druge gospodarske družbe, je tudi za banko značilno, da je njena 

gospodarska dejavnost, ki se na trgu kaže z že omenjenim finančnim posredništvom, usmerjena 

v doseganje čim večjega dobička, ki ga poskuša ustvariti predvsem s čim večjo razliko med 



 SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2018 

 

148 

aktivnimi in pasivnimi obrestmi3 oziroma na način, da posoja denar po višji ceni, kot ga je 

pridobila.4 

 

Ne glede na to je treba v zvezi s poslanstvom banke, ki presega le njeno zasledovanje čim 

večjega dobička za njene lastnike, na tem mestu omeniti vsaj še stališče Vrhovnega sodišča RS, 

ki je v eni izmed s tem povezanih sodb zapisalo: »Banke (zlasti poslovne) so specifične 

gospodarske družbe, katerih namen je praviloma opravljanje gospodarske dejavnosti z 

namenom pridobivanja dobička za njene delničarje, vendar pa je zaradi narave njihove 

dejavnosti, to je predvsem opravljanje bančnih storitev, ki so sprejemanje depozitov od javnosti 

ter dajanje kreditov za svoj račun (7. člen ZBan-1), podvržene še posebno strogi zakonski 

ureditvi in strogemu nadzoru za ta nadzor pooblaščenih institucij. Njihovo poslovanje je, tako 

kot še drugih finančnih institucij, namreč izpostavljeno različnim tveganjem, zato je namen 

njihovega nadzora predvsem zagotoviti njihovo varno in stabilno poslovanje, cilj posebno 

stroge bančne regulative pa je predvsem zmanjšati tveganje in tako povečati varnost sredstev 

vlagateljev, prav tako pa imajo banke pomembno vlogo in funkcijo za gospodarstvo posamezne 

države. Zato so za ustanovitev banke s posebnim zakonom (poleg zakona o gospodarskih 

družbah), to je ZBan-1, določeni še posebej strogi posebni pogoji, prav tako pa za delničarje 

bank in za njihovo celotno poslovanje.«5  

 

V obravnavanem kontekstu pa ne gre – v zvezi s poostreno odgovornostjo članov bančnih uprav 

za obvladovanje kreditnega tveganja banke do njenih komitentov – prezreti še dodatnega 

stališča istega sodišča, ki v isti sodbi nadaljuje: »Zaradi navedene pomembnosti delovanja in 

poslovanja bank, ki pretežno upravljajo in razpolagajo s sredstvi vlagateljev, torej tujim 

denarjem, in njihove pomembne vloge v gospodarskemu sistemu, so zato še posebej strogo 

določeni tudi pogoji za opravljanje funkcij članov uprav bank kot najbolj odgovornih oseb za 

upravljanje in vodenje bank, v tem okviru pa še posebej za obvladovanja tveganj, katerim so 

banke in druge sorodne finančne institucije še posebej podvržene. Iz navedenih razlogov je torej 

še zlasti pomembno, kdo upravlja najvišje funkcije v banki, zato se za njihovo upravljanje 

zahtevajo tudi najvišji standardi, tako po strokovni usposobljenosti kot po sposobnostih in 

izkušnjah za vodenje banke, prav tako pa tudi vse druge lastnosti, zaradi katerih je pričakovati, 

da bo določena oseba upravljala banko na način, da bodo vseskozi tudi spoštovani predpisi in 

pravila o obvladovanju tveganj oziroma da bo zagotovljeno varstvo vlog vlagateljev in 

stabilnost bančnega in širšega finančnega sistema. Funkcije članov uprav naj bi tako opravljale 

le osebe z ustrezno strokovno usposobljenostjo ter lastnostmi in izkušnjami za vodenje (poslov), 

to je visoko specializirani strokovnjaki, ki so dolžni poslovati po visokih strokovnih standardih. 

Te osebe morajo namreč s svojo strokovno usposobljenostjo in z izkušnjami (ter osebnimi 

lastnostmi) zagotavljati, da bodo svojo funkcijo opravljale tako, da bo na bančnem trgu 

zagotovljeno transparentno, učinkovito, zakonito poslovanje (smiselno sodba Vrhovnega 

                                                 

3 Tako Matjaž Kovač, Finančne storitve: Celovit pregled bančnih in zavarovalnih storitev ter storitev trgovanja s 

finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji, De Vesta, Maribor, 2011, str. 151. 

4 Tako Aleksander Vozel v članku Kako banka vidi kreditojemalca, v Izzivi vodenja poslov: priročnik za 

doseganje načrtovanih denarnih tokov, Smartfin, inštitut za poslovne finance, Portorož, 2013, str. 60. 

5 Tako Vrhovno sodišče RS v 44. točki sodbe z opr. št. G 37/2010 z dne 18. 12. 2012. 
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sodišča RS, št. G 10/2007 z dne 11. 11. 2008), ki naj bi zagotavljalo fizičnim in pravnim osebam 

varnost njihovih naložb v bančne depozite in druge produkte bančnega poslovanja.«6 

    

Za malo prej opredeljeno polje bančnega poslovanja je še posebej značilno, da teži k 

uveljavljanju načel visoke varnosti, optimalne likvidnosti in stabilne dolgoročne donosnosti ob 

hkratnem upoštevanju temeljnega načela odobravanja kreditnih naložb, ki se zrcali v čim bolj 

optimalnem obvladovanju vseh vrst tveganj, ki jim je banka izpostavljena na trgu. 

 

Jožko Peterlin v monografiji Obvladovanje finančnih tveganj podaja opredelitev tveganja kot 

verjetnost, da bo uresničitev neke poslovne odločitve drugačna od pričakovane in se bo s tem 

cilj podjetja za doseganje načrtovanega poslovnega izida oziroma načrtovanih denarnih tokov 

bodisi zaradi nepopolnih ali nekakovostnih informacij, na katere smo oprli poslovno odločitev, 

bodisi zaradi nenadejane spremembe tržnih razmer izjalovil.7 Kot lastnost poslovnega okolja, 

del poslovnih procesov in nujno sestavino informacij, ki so podlaga za sprejetje poslovnih 

odločitev, pa tveganje opredeljuje France Arhar z nastavkom, da so prizadevanja za njegovo 

obvladovanje prisotna že od pradavnine in da se poslovni svet srečuje z vedno novimi in 

dodatnimi tveganji.8 Pojem tveganja kot znane in zato izmerljive verjetnosti možnih prihodnjih 

izidov pa moramo razlikovati od pojma negotovost, pri katerem so prihodnji izidi in verjetnost 

njihove realizacije več ali manj neznanka.9 

 

Glede na to, da imajo vsa poslovna tveganja takšne ali drugačne finančne posledice, je njihovo 

celovito obvladovanje, ki vključuje najmanj njihovo sistematično opredelitev, vrednotenje, 

spremljanje in aktiviranje ukrepov za njihovo obvladovanje,10 predvsem v domeni poslovodstva 

gospodarskih subjektov. Pravna poslovna podlaga, ki regulira odgovornost poslovodstva za 

obvladovanje tveganja, je poleg že omenjenega ZBan-1 tudi ZGD-1 oziroma Zakon o 

finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)11 ter 

kodeks poslovnofinančnih načel, kodeks upravljanja javnih delniških družb in računovodski 

standardi. 

 

V zvezi z bančnim poslovanjem se kot najpomembnejša vrsta tveganja izpostavlja kreditno 

tveganje. Poglavitne značilnosti tega tveganja se pri Kovaču zrcalijo v nevarnosti, da komitent 

obresti in glavnice iz naslova odobrene naložbe ne bo vrnil ob dospetju v njeni knjigovodski 

višini zaradi okoliščin, ki so vezani na njegovo poslovanje, zaradi česar mora banka tveganja 

zaradi sprememb, s katerimi se običajno srečuje komitent, pravočasno prepoznati in jih čim bolj 

ublažiti.12 Prepoznavanje kreditnega tveganja in njegovo obvladovanje z vidika odločitve o 

                                                 

6 Prav tam, 46. točka. 

7 Tako Jožko Peterlin, Obvladovanje finančnih tveganj, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije,  

Ljubljana, 2005, str. 18. 

8 Več o tem France Arhar, Etično odločanje v finančnem poslovanju, Podjetje in delo, revija za gospodarsko, 

socialno in delovno pravo, št. 6-7/2006, GV Založba, Ljubljana, str. 1170–1171. 

9 Tako Draško Veselinovič, Opcije in drugi terminski (izvedeni) finančni instrumenti, GV Založba, Ljubljana, 

1998, str. 44. 

10  Glej s tem v zvezi tudi Jožko Peterlin, Vloga poslovnih financ v podjetju, Izzivi vodenja poslov: priročnik za 

doseganje načrtovanih denarnih tokov, Smartfin, inštitut za poslovne finance, Portorož, 2013, str. 52–57. 

11 Uradni list RS, št. 126/07. 

12 Več o tem glej v Matjaž Kovač v že omenjeni monografiji, str. 160–162. 
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odobritvi konkretne bančne naložbe oziroma bančnega kredita je potemtakem eno izmed 

ključnih meril, za katero morajo pristojni organi odkrivanja, pregona in sojenja s tem povezanih 

bančno kaznivih dejanj izvesti natančno in objektivno presojo, pri čemer pa je pomembno 

poudariti predvsem, da se mora takšna presoja opraviti predhodno (ex ante), torej v času 

sklepanja posla, ne naknadno (ex post), ko so okoliščine skupaj z nastalo škodo že znane (po 

bitki je pač lahko biti general). 

 

V skladu s tako imenovanim pravilom podjetniške presoje oziroma pravilom poslovnega 

odločanja, ki je znano in splošno sprejeto tako v anglo-ameriškem kot že v kontinentalnem 

pravu, v Nemčiji pa je povzeto v prvem odstavku 93. člena nemškega zakona o delniški družbi, 

bančnemu menedžerju ni mogoče pri sklepanju in izvajanju konkretne kreditne pogodbe očitati 

kršenja standarda vestnosti in poštenja ne glede na dejstvo nastale škode, če je pri sklenitvi 

kreditne pogodbe mogel na podlagi primernih informacij, na katere je oprl svojo podjetniško 

odločitev, razumno sklepati, domnevati oziroma pričakovati, da s sklenitvijo takšnega posla 

zasleduje izključno korist banke oziroma ravna v njeno dobro.  

 

Da se bančni menedžer lahko sklicuje na omenjeni privilegij podjetniške presoje, ki med drugim 

pomeni tudi to, da se je pri odločitvah v zvezi z konkretnim kreditnim poslom gibal ves čas po 

dovoljenem polju proste presoje oziroma je ravnal po načelu varnega pristana ter se posledično 

tudi uspešno reši svoje tako odškodninske kot kazenske odgovornosti v zvezi s poslom, ki je 

bil za banko objektivno škodljiv, mora biti izpolnjenih naslednjih pet predpostavk: 

 odločitev se mora nanašati na tiste bančne posle, v zvezi s katerimi je mogoče že zaradi 

njihove narave sprejeti več poslovnih odločitev, vključno s tisto, da posla ne sklene, kar 

pomeni, da zadevna predpostavka ni izpolnjena, če mora biti zadevna bančna odločitev 

sprejeta na že točno določen oziroma reguliran način, v točno predvideni smeri ali pod 

vnaprej določenimi pogoji; 

 niso podane okoliščine, ki kažejo na nasprotje interesov med banko in bančnim 

menedžerjem; 

 bančnik s sklenitvijo zadevnega kreditnega posla zasleduje izključno interes banke; 

 njegova odločitev glede sklenitve ali podaljšanja kreditne pogodbe mora biti utemeljena 

na ustreznih in primernih informacijah; 

 prepričanje bančnika, da ravna na podlagi primernih informacij izključno v dobro banke, 

ne sme izhajati le iz njegove subjektivne presoje, temveč se mora pokazati kot življenjsko 

logična oziroma racionalna tudi na podlagi povsem objektivnih meril. 

 

Če omenjene predpostavke niso izpolnjene kumulativno, obstaja podlaga za očitek o kršitvi 

dolžnega ravnanja oziroma dolžne skrbnosti ter s tem seveda tudi protipravnosti, ki skupaj z 

obstojem škode, vzročne zveze med njo in protipravnostjo, ki se ugotavlja po načelu 

adekvatnosti, ter krivde tvori predpostavke odškodninske odgovornosti, ki je lahko med drugim 

posledica bodisi neznanja ali pomanjkanja izkušenj, ki pa pri presoji njegove odškodninske 

odgovornosti nista relevantna, bodisi njegovega morebitnega naklepa oziroma malomarnosti. 

 

Če pa se izkaže, da je bila kršitev dolžnega ravnanja naklepna, torej storjena zato, da bančnik z 

zadevnim bančnim poslom pridobi na škodo banke bodisi sebi bodisi komu drugemu 
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premoženjsko korist na način, da ob tem prestopi meje svojih pravic, ne opravi svoje dolžnosti 

ali zlorabi svoj položaj oziroma dano zaupanje glede razpolaganja z bančnim premoženjem, 

torej premoženjem, ki mu je bilo zaupano za povečanje njegove vrednosti – to pa od njega terja, 

da ravna z njim bolj vestno in gospodarno kot s svojim premoženjem –, potem imamo opraviti 

z bančno kaznivim dejanjem, v konkretnem primeru z zlorabo položaja ali zaupanja pri 

gospodarski dejavnosti, lahko pa tudi z nekaterimi drugimi sorodnimi kaznivimi dejanji in s 

tem povezano kazensko odgovornostjo bančnega menedžerja po načelih kazenskega prava. 

 

Bančni menedžment se je v nekaterih ključnih slovenskih bankah pri izvajanju spornih praks 

kreditiranja več kot očitno zavedal in tudi zanašal tako na privilegij učinka tragedije skupnosti 

kot na okoliščino, da so pač banke, ki so jih vodili, preveč usodno vpete v slovensko 

gospodarstvo, da bi jih v primeru nastopa insolventnosti katera koli vladajoča politična 

nomenklatura pustila propasti, pri čemer je tovrstno zanašanje na svojo nedotakljivost črpal 

dodatno tudi iz okoliščine, da je bila država v bankah, ki so jih vodili, za povrh vsega vsaj 

kontrolni, če ne celo večinski delničar, s čimer se je ob tako zagotovljeni potuhi in z njo 

povezani varnostni mreži, moralno tveganje še toliko pristneje udomačilo pod varnim krovom 

najpomembnejših slovenskih bank.   

 

Bančni sektor je bil v letih 2006–2009 kot kreditodajalec eden izmed ključnih dejavnikov, ki je 

v navezi s politično in menedžersko elito13 pod krinko zasledovanja tako imenovanega 

nacionalnega interesa skrajno nekritično financiral in s tem tudi dodatno spodbujal drugi val 

privatizacije v slovenskem gospodarskem miljéju, in sicer v prevladujoči pojavni obliki 

menedžerskih prevzemov. 

 

Bančni menedžment poskuša dandanes takratno več kot sporno prakso kreditiranja nekaterih 

gospodarskih subjektov, ki je nemalokrat povsem očitno odstopala od zgodovinsko preverjenih 

in uveljavljenih dobrih bančnih praks kreditiranja, upravičevati s tedanjim vsesplošnim 

finančnim optimizmom, ki naj bi sam po sebi dovoljeval takšno kulturo korporativnega 

upravljanja v bankah, nastanek tako imenovane bančne luknje pa z nenadnim zlomom 

svetovnega gospodarstva. 

 

Pri kreditiranju menedžerskih prevzemov je del slovenskega bančnega menedžmenta zavestno 

povozil vse tiste ključne zahteve, standarde in načela še sprejemljivih praks bančnega 

kreditiranja, ki se je v slovenskem bančnem miljéju izoblikoval kot del bančne kulture nasploh 

tudi na način, da so mnogim ad hoc ustanovljenim gospodarskim družbam, ki so jih menedžerji 

kot prevzemniki registrirali izključno za izvedbo menedžerskega prevzema z minimalnim 

ustanovitvenim kapitalom, odobrili večmilijonske, neredko celo več desetmilijonske kredite, 

čeprav so vedeli, da ti kreditojemalci brez kakršnega koli materialnih in človeških virov ne bodo 

nikoli ustvarili kakršnega koli omembe vrednega lastnega denarnega toka, potrebnega za 

poplačilo enormno visokih kreditov. 

 

                                                 

13 Več o menedžerski eliti kot delu vladajoče elite, njeni genezi in vlogi v družbi Tom Bottomore, Elite in družba, 

Studia humanitatis, Ljubljana, 2014, str. 78–83. 
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Večmilijardna vrednost slabih kreditnih poslov največjih slovenskih bank pa ni posledica le 

brezglavega podeljevanja enormnih kreditov na lepe oči, temveč tudi skrajno nedoumljive 

politike zavarovanja tako odobrenih kreditov,14 pri čemer je v marsičem v nasprotju s temeljno 

bančno logiko in načelom obvezne zagotovitve tako imenovanih dveh izhodov, prevladovalo 

le zavarovanje z zastavo vrednostnih papirjev, med njimi nemalokrat celo z netržnimi ali pa še 

s temi ne, posledica česar je bil ob izostanku poplačila kreditnih obveznosti iz primarnega vira, 

to je denarnega toka kreditojemalca – na obstoj katerega v mnogih primerih itak ni bilo 

utemeljeno pričakovati že ob odobritvi naložbe – oziroma iz naslova dividend ali celo 

dezinvestiranja nepotrebnega premoženja prevzete družbe, tudi izostanek možnosti poplačila iz 

zavarovanja kot njegovega sekundarnega vira. 

 

Pri odobritvi kreditov za potrebe izvedbe menedžerskih prevzemov so se banke v popolnem 

nasprotju z dobro bančno prakso zadovoljile tudi le s komitentovo obljubo o njegovi naknadni 

zagotovitvi zavarovanja že odobrenega kredita z delnicami prevzete družbe in čimprejšnje 

združitve prevzemnega podjetja kot prejemnika kredita s prevzeto družbo, ki naj bi zatem banki 

tudi poplačala kredite, ki jih je predhodno najela prevzemna družba. S takšnim – v večini 

primerov žal tudi edinim – sredstvom zavarovanja  so se banke povsem nepotrebno izpostavile 

tako imenovanemu efektu škarij. Ta je prišel še posebej do izraza v času finančne in 

gospodarske krize, ko so se vrednosti marsikaterih borznih tečajev delnic v le letu dni 

prepolovile, kriza pa se je preselila tudi v realni sektor gospodarstva. Ker so v prevzetih 

podjetjih ob usihajočih denarnih tokovih, ki naj bi bili namenjeni prvotno za poplačilo kreditnih 

obveznosti, izgube vedno bolj nažirale tudi njihov že itak skromen kapital, je banki omenjeni 

efekt škarij povzročil, da je bil njen premoženjski interes prizadet dvojno, in sicer tako v smislu 

izostanka zapadlih poplačil kreditnih obveznosti prevzetega podjetja kot hkratnega padca 

vrednosti zavarovanja, tj. delnic istega podjetja. Izgovori bančnikov, da je šlo v takih in 

podobnih primerih za tako imenovano projektno financiranje15 in da je takšna bančna praksa v 

tujini nekaj običajnega, je seveda povsem zavajajoč in kot tak tudi neutemeljen. 

 

Čeprav so si slovenske banke na tujem medbančnem trgu izposojale denarna sredstva običajno 

iz naslova kratkoročnih kreditov, so zatem v nasprotju z dobro bančno prakso s tako dobljenim 

denarjem kreditirale posamezne investicijske projekte – med njimi tudi že omenjene 

menedžerske prevzeme –, ki bi morali biti že zaradi svoje narave financirani izključno z 

dolgoročnimi krediti, in sicer na način, da so ročnost formalno sicer kratkoročnih kreditov ob 

njihovi zapadlosti vedno znova obnavljale, »čeprav se je vedelo, da to ni realno«.16  

 

                                                 

14 Odobravanje kreditov brez ustreznega zavarovanja kot primer preteklih slabih bančnih praks v Sloveniji 

izpostavlja tudi mednarodni bančni strokovnjak in svetovalec Družbe za upravljanje terjatev bank Törbjorn 

Mansson v intervjuju v tedniku Mladina, št. 13, 28. 3. 2014, str. 40.  

15 Več o praktični uporabi tega načina financiranja, v katerem naj bi imel njegov predmet sposobnost, da ustvari 

tolikšen denarni tok, s katerim bi bilo mogoče pokriti vse obveznosti, povezane z njegovim nakupom in bi bil temu 

posledično za kreditodajalca tudi zadostno jamstvo za zavarovanje pred izostankom izpolnitve obveznosti 

kreditojemalca, glej v diplomskem delu Blaža Špana Analiza letalskega trga in možnosti financiranja v letalski 

industriji, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2008, str. 21. 

16 Tako France Arhar v članku Bančno kreditno razmerje, Podjetje in delo, revija za gospodarsko, delovno in 

socialno pravo, št. 6-7/2013, GV Založba, Ljubljana, str. 1042. 
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Nekatere najpomembnejše slovenske banke so v proučevanem času v popolnem nasprotju z 

dobro bančno prakso kreditirale zasebne projekte menedžerjev, vredne tudi več deset milijonov, 

neredko pa tudi preko sto milijonov evrov, ne da bi bili ti pri financiranju takšnega izjemno 

tveganega projekta zavezani k lastni udeležbi oziroma dolžni prispevati svoje premoženje vsaj 

v obliki danih zavarovanj ali osebnih poroštev. 

 

Analiza kreditiranja nekaterih gospodarskih družb – med njimi je treba še posebej izpostaviti 

finančne holdinge, prek katerih so posamezni menedžerji izvajali svoje zasebne projekte v 

smislu že omenjenih prevzemov gospodarskih družb – je pokazala niz spornih reprogramiranj 

kreditnih poslov pod čedalje bolj neugodnimi pogoji za banko oziroma s čedalje slabšimi 

napovedmi glede možnosti končnega poplačila. Bančni menedžment poskuša dandanes takšno 

serijsko reprogramiranje upravičiti z izgovori, da je za banko v mnogih primerih postal ključni 

problem v tem, kako izstopiti oziroma se rešiti iz nekega kreditnega razmerja s čim blažjimi 

posledicami za banko. Kot eno izmed najpogostejših praks iskanja pravega trenutka za njen 

izhod iz čedalje bolj neugodnega oziroma neobvladljivega kreditnega razmerja je treba na tem 

mestu omeniti tako imenovano stalno reprogramiranje bančnih naložb, pri tem pa se je takšna 

bančna taktika, ki je bila v mnogih primerih posledica nekakovostnih zavarovanj oziroma celo 

popolnega izostanka teh ter s tem povezane kršitve že prej izpostavljenega načela zagotovitve 

dveh izhodov iz naložbe,17 izkazala za zelo pogubno, saj banki ob izjalovitvi načrta A ni 

omogočila izvedbe načrta B ter s tem povezanega pravočasnega in neškodljivega izstopa iz 

zanjo povsem neperspektivnega ali celo pogubnega kreditnega razmerja. 

 

Nekateri člani ključnih upravljavskih struktur v največjih slovenskih bankah izkazujejo tudi 

dandanes do preteklih spornih bančnih praks in kulture takratnega bančnega kreditiranja 

slovenskega gospodarstva nasploh še vedno zelo nekritično distanco, ki ne vliva nikakršnega 

optimizma in ki se ne zrcali le v prelaganju odgovornosti za zatečeno stanje na svetovno 

gospodarsko krizo, temveč tudi v tem, da se več kot nujnih tektonskih sprememb neustrezne 

bančne kulture lotevajo skrajno neresno in le z dodatnim pospešenim normiranjem že itak 

prenormiranega bančnega poslovanja, novačenjem tako imenovanih žvižgačev in domala 

obsedenim sprejemanjem raznih etičnih kodeksov.18 S tem v zvezi velja v celoti pritrditi 

Mencingerju, ki pravi: »Toda več regulacije ne zagotavlja manj težav in manj kriz, saj regulacija 

slabega sistema ne spremeni v dobrega, ampak v le še slabšega. S pravili in še več pravili ni 

mogoče zamenjati zdrave pameti.«19 

 

                                                 

17 Več o tako imenovanih petnajstih temeljnih pravilih kulture bančnega kreditiranja glej v že omenjenem članku 

Aleksandra Vozla, str. 77–78. 

18 Oceno, da le z brezglavim sprejemanjem raznih – v večini primerov od drugih na hitro prepisanih ali celo le 

vrvežavo povzetih – etičnih navodil, kodeksov, smernic in podobnih predpisov ni mogoče čez noč nadomestiti 

večletne ali celo večdesetletne moralne praznine zaradi zanemarjanja graditve in negovanja etičnih prvin 

poslovanja in poslovne kulture skozi edino relevantne procese vzgoje in izobraževanja, po mojem prepričanju več 

kot zgovorno potrjuje že misel iz že citiranega članka Maše Gedrih, ki na str. 107 podaja ugotovitev, da »etike ni 

mogoče vsiliti, saj se s tem sprevrže v svoje nasprotje, uveljaviti jo je mogoče le skozi ponotranjenje njenih načel. 

Pri tem igrata bistveno vlogo vzgoja in izobraževanje«.  

19 Tako Jože Mencinger, Intervju v tedniku Mladina, št. 6/2014, 7. 2. 2014, str. 45. 
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Čeprav je imel bančni vrhnji menedžment oziroma kreditni odbor naših najpomembnejših bank 

pri odločanju o odobritvi naložb na voljo izjemno kakovostne ocene bančnih analitikov o 

plačilni in kreditni sposobnosti komitentov, na katere bi lahko z veliko zanesljivostjo oprl svojo 

odločitev, se je večkrat pokazalo, da je menedžment nemalokrat takšne izračune zavestno prezrl 

in dosegel, da so se bonitetne razvrstitve nekaterih komitentov prilagajale njihovim željam ali 

potrebam glede obsega kredita, ne obratno, ne glede na nesporno oceno, da komitent do takšne 

naložbe ni upravičen. Takšne, v vseh ozirih nedopustne bančne obravnave so bili deležni zlasti 

tisti komitenti, ki so pripadali neformalnim omrežjem, ki so jih sestavljali predstavniki 

politične, korporacijske in bančne elite, ki naj bi s takšnim načinom selektivnega kreditiranja 

zasledovali zlasti tako imenovani nacionalni interes.20 

 

V zvezi s problematiko dokazovanja obarvanega naklepa velja na tem mestu omeniti tudi zelo 

pogosto prakso bančnega menedžmenta, ki se kaže v tem, da je ta v fazi odločanja o odobritvi 

konkretne bančne naložbe (kredita) nekemu komitentu kot po pravilu prezrl angažiranje svoje 

podporne službe, pristojne za podajo strokovne presoje o dejanski in pošteni vrednosti banki 

zastavljenega premoženja kot zavarovanja njene kreditne izpostavljenosti, ter se s tem v 

popolnem nasprotju z dobro bančno prakso in internimi pravili o vrednotenju v zastavo 

prejetega premoženja zadovoljil že s cenitvami, ki mu jih je s tem v zvezi predložil kar komitent, 

kot po pravilu pa seveda s cenitvami, za katere se je naknadno – za banko žal prepozno – 

izkazalo, da so bile na škodo banke izdelane le v interesu komitenta.    

 

V nasprotju s pravkar povzetimi ugotovitvami državnega tožilstva pa bančni menedžment v 

okviru svojih zagovorov, ki jih podaja na sodišču v fazi preiskave, izpostavlja zlasti naslednje 

okoliščine: 

 kot člani bančne uprave oziroma njenega kreditnega odbora naj bi sprejemali le tiste 

podjetniške odločitve, ki so bile izključno v korist oziroma v interesu banke, konkretni 

nevrnjeni krediti pa naj bi bili po njihovem prepričanju posledica povsem nepričakovanih 

in predvsem zelo pogubnih učinkov svetovne finančne krize iz leta 2008 in z njo 

povezanih posledic za slovensko bančništvo in gospodarstvo nasploh, kar pa naj bi 

državno tožilstvo pri presoji bančnih kaznivih dejanj povsem zavestno prezrlo; 

 člani kreditnega odbora oziroma uprave bank naj bi pri odločanju o podelitvi kreditov 

povsem zaupali presojam in predlogom, ki so jih v zvezi s kreditno sposobnostjo 

komitentov predhodno pripravile za to usposobljene in pristojne podporne službe v banki, 

in so jim zato tudi v celoti sledili, še posebej ob dejstvu, da je moral kreditni odbor na 

vsakokratnih tedenskih sejah kreditnega odbora odločati tudi o več desetih ali celo več 

kreditnih predlogih; 

 člani kreditnega odbora naj bi imeli tako zakonska kot statutarna pooblastila, da 

posameznemu komitentu odobrijo bančno naložbo tudi, če komitent ne izpolnjuje v celoti 

vseh meril, ki jih na primer glede razmerja med vrednostjo zastavljenega premoženja in 

                                                 

20 S tem v zvezi velja omeniti misel Boruta Ošlaja, podano v članku Svetovni etos in slovenski javni prostor, 

objavljen v že omenjenem zborniku Svetovni etos: globalno in lokalno, str. 223–241, ki na str. 225 navaja: »Glavni 

krivci za moralni vakuum, v katerem buhti gola brutalnost volje do moči, so politične, gospodarske, finančne, 

pravne, medijske, religijske in v precejšnji meri, žal, tudi intelektualne ›elite‹; torej najbolj izpostavljene in vplivne 

plasti sleherne demokratične družbe.« 
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višino odobrene naložbe določajo interna bančna pravila v povezavi z njegovo bonitetno 

razvrstitvijo; 

 tudi bančno poslovanje naj bi bilo in je še vedno izpostavljeno različnim tveganjem, ki se 

jim v celoti ni mogoče izogniti, zaradi česar so aktualni očitki o nasedlih bančnih naložbah 

v preteklosti nekorektni med drugim tudi z vidika, »da je za nazaj lahko pač vsak 

pameten«.  

 

Pod zbirni pojem tako imenovane borzne kriminalitete se uvrščata dve inkriminaciji zoper 

gospodarstvo, in sicer kaznivo dejanje zlorabe notranje informacije po 238. člena KZ-1 (prej 

243. člen KZ) in kaznivo dejanje zlorabe trga finančnih instrumentov po 239. členu KZ-1. V 

letu poročanja je državno tožilstvo prejelo eno kazensko ovadbo za kaznivo dejanje iz 238. 

člena KZ-1, za kaznivo dejanje iz 239. člena KZ-1 pa nobene. Ob tolikšnem pripadu seveda ne 

preseneča, da v letu poročanja ni bila v zvezi z omenjenima inkriminacijama s področja borzne 

kriminalitete izdana nobena obsodilna, oprostilna niti zavrnilna sodba, sta pa bila v letu 

poročanja vložena zahteva za preiskavo zaradi kaznivega dejanja iz 239. člena KZ-1 in obtožni 

akt po preiskavi zaradi dveh kaznivih dejanj iz 238. člena KZ-1. V posledici tako zatečenega 

stanja stvari je Vrhovno državno tožilstvo RS leta 2018 opravilo analizo obravnavanja zadevnih 

kaznivih dejanj s področja borzne kriminalitete na državnih tožilstvih v letih 1995 do 2017. 

Pregledanih je bilo skupaj 67 kazenskih državnotožilskih spisov, vključno z zadevami, v katerih 

postopek do 28. 2. 2018 še ni bil končan. 

 

V analizi so bili povzeti temeljni podatki o ovaditelju, osumljencu, oškodovancu in pravni 

opredelitvi s (kratkim) opisom dejanja, navedeni so tudi prikaz poteka in trajanja postopka in 

pristopi k delu, ki so se izkazali za pravilne (pravna opredelitev dejanja, opisi v izrekih, 

odločitve glede usmerjanja predkazenskega postopka, značilni dokazi v zvezi s pomembnimi 

dejstvi, predlogi za izrek sankcije in druge pomembne okoliščine, ki vplivajo na uspešnost 

pregona). Opozorjeno je bilo tudi na širše vsebinske in postopkovne sklope, v katerih bi bilo 

nujno ali primerno spremeniti pristop (glede usmerjanja in načina pregona, uporabe procesnih 

orodij in vsebine dela), ob tem so bile predlagane konkretne rešitve, ki lahko k temu 

pripomorejo. 

 

Povzetek splošnih ugotovitev, opozoril in predlogov je bil poslan vsem državnim tožilstvom in  

drugim organom, ki izvajajo svoje pristojnosti na borznem področju (Ministrstvo za finance, 

Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljanska borza, Ministrstvo za notranje zadeve, 

Generalna policijska uprava), zaradi izvedbe predlaganih dodatnih aktivnosti, povezanih z 

odkrivanjem in preiskovanjem borznih kaznivih dejanj, Ministrstvu za pravosodje pa zaradi 

proučitve primernosti normativnih podlag za obravnavanje navedenih kaznivih dejanj. 

 

Končna ugotovitev je, da rezultati pregona v 22 letih od inkriminacije zlorabe notranjih 

informacij (in osmih let od uvedbe zlorabe trga finančnih instrumentov) z vidika dosežene 

stopnje obsodilnosti ne ustrezajo stopnji protipravnosti ter finančne in družbene škodljivosti 

obravnavanih dejanj, niti obsegu na ravni utemeljenega suma zaznane kriminalitete, niti potrebi 

po učinkovitejši represivni in preventivni vlogi kazenskega prava na borznem področju.  

 



 SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2018 

 

156 

Zato so bili posebej poudarjeni vzroki za tako stanje (zlasti dejanska in pravna zahtevnost 

spreminjajočega se zakonskega besedila, začetno pomanjkanje izkušenj, visoki standardi glede 

obstoja subjektivnih znakov zlorabe, narava izvršitvenih dejanj, ki so zaradi osebne in poslovne 

povezanosti in zaupnosti osumljencev in drugih udeležencev težko izsledljiva, in obsežno 

posredno dokazovanje). Hkrati so bili predlagani konkretni dolgoročni (normativni) in 

operativni ukrepi, s katerimi se lahko pomembno izboljšata odkrivanje in pregon borzne 

kriminalitete. Izpostavljena je bila potreba po (sub)specializaciji državnih tožilcev za navedene 

zadeve z določitvijo izključne pristojnosti v okviru Specializiranega državnega tožilstva RS, 

pospešitev obravnavanja, zlasti v fazi dopolnjevanja ovadb, okrepitev in razširitev usmerjanja 

in sodelovanja med pristojnimi organi, zlasti na področju nadzora trga vrednostnih papirjev, 

dodatno izobraževanje in usposabljanje ter stalno časovno in vsebinsko interno spremljanje 

obravnavanja borznih kaznivih dejanj. 

 

Poleg že omenjenega kaznivega dejanja iz 240. člena KZ-1 in kaznivega dejanja davčne 

zatajitve iz 249. člena KZ-1 je treba kot eno izmed ključnih inkriminacij, ki so v takšnem ali 

drugačnem svojstvu namenjene varstvu gospodarskega poslovanja, omeniti tudi kaznivo 

dejanje poslovne goljufije iz 228. člena KZ-1. Ko se v zvezi s predmetnim kaznivim dejanjem 

presojajo nekateri v nadaljevanju izpostavljeni podatki, je treba v takšno presojo vključiti tudi 

vpliv tako imenovane jesenske sodbe Vrhovnega sodišča RS, opr. št. I Ips 93283/2010, z dne 

21. 9. 2017 ter po našem mnenju njenega ključnega sporočila: »Ravnanja, ki se očitajo 

obsojencu (dogovor za poslovno  sodelovanje in obljube plačila), so po stališču Vrhovnega 

sodišča samo potrebni, ne pa hkrati tudi že zadostni pogoj za uresničitev zakonskega znaka 

preslepitve. Za uresničitev (konkretizacijo) znaka preslepitve se v takih primerih (opisov) 

ravnanj zahteva (bistveno) več. To pa je vedenje oziroma zavest storilca, da kljub danim 

pogodbenim zavezam in obljubam do izpolnitve obveznosti ne bo prišlo. Ta je tisti element 

(differentia specifica), ki glede na dane okoliščine primera spremeni naravo dolžnikovih 

ravnanj, in jih jasno in določno razmeji od enostavne (civilnopravne) neizpolnitve obveznosti. 

To storilčevo zavest pa lahko izpeljujemo le iz dejanskih okoliščin, ki zanesljivo in izkustveno 

kažejo na obstoj zakonskega znaka preslepitve. Takšna konkretizacija preslepitve spada v tenor 

obtožnega akta oziroma izrek sodbe, saj šele to dejstvo ravnanju storilca daje jasen 

kazenskopravni značaj (preslepitve).«   

  

S tem stališčem je Vrhovno sodišče RS nedvomno dvignilo tisti del pragu kaznivosti storilcev 

tega kaznivega dejanja, ki se nanaša na presojo (ne)obstoja storilčevega preslepitvenega 

namena kot enega izmed ključnih oziroma konstitutivnih zakonskih znakov poslovne goljufije, 

ter s tem posredno v pravkar omenjenem obsegu vplivalo tudi na prihodnjo kaznovalno politiko 

pregona storilcev kaznivega dejanja iz 228. člena KZ-1.  

 

Na podlagi navedenega konteksta je mogoče zato po našem prepričanju dokaj zadovoljivo 

pojasniti najprej že upad števila prejetih kazenskih ovadb v letu poročanja, saj so bile leta 2017 

pri državnih tožilstvih podane kazenske ovadbe za 1.090 kaznivih dejanj poslovne goljufije, v 

letu poročanja pa se je to število zmanjšalo na 803. Če je imelo še leta 2017 državno tožilstvo 

v delu kazenske ovadbe za skupaj 2.424 kaznivih dejanj poslovne goljufije, je treba na tem 

mestu navesti, da se je v letu poročanja število teh zmanjšalo na 1.942. V letu poročanja smo 
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zaznali upad tako števila kaznivih dejanj v primerjavi z letom 2017, zaradi katerih so državni 

tožilci vložili bodisi zahteve za preiskavo (s 365 leta 2017 na 213 leta 2018) bodisi obtožne 

akte po preiskavi (s 458 leta 2017 na 375 leta 2018), kot števila obsodilnih sodb (z 274 leta 

2017 na 232 leta 2018), pri čemer pa smo v letu poročanja zaznali porast števila tako oprostilnih 

sodb (s 87 leta 2017 na 94 leta 2018) kot zavrnilnih sodb (z 68 leta 2017 na 86 leta 2018).  

 

Glede na to je bolj ali manj na dlani ugotovitev, da bo treba izboljšanje plačilne discipline v 

poslovnih razmerjih med gospodarskimi subjekti zagotoviti tudi z drugimi sredstvi, zlasti z 

učinkovitejšim reševanjem tovrstnih dolžniško-upniških razmerij v okviru civilnih sodnih 

postopkov, mediacij in z aktiviranjem drugih, z obravnavano problematiko povezanih vzvodov, 

ki so bili po našem mnenju doslej premalo učinkoviti in so se zato upniki nekritično in v mnogih 

primerih tudi prezgodaj odločali za podajo kazenskih ovadb, in to tudi tedaj, ko za takšno 

ravnanje niso bili izpolnjeni s tem povezani pogoji. 

 

V celotnem naboru gospodarskih kaznivih dejanj pripada posebno mesto tudi tako 

imenovanemu davčno kaznivemu dejanju, ki je pod nazivom davčna zatajitev inkriminirano v 

249. členu KZ-1. Sodobna davčna doktrina je bolj ali manj poenotena v stališču, da sta za davek 

med drugim značilna tudi atribut prisilnosti, ki ga ob izpolnitvi nekaterih pogojev lahko v 

razmerju do davčnega zavezanca uporabi država, ter odsotnost neposredne povezave med 

zavezančevo izpolnitvijo lastne davčne obveznosti in protidajatvijo, ki jo ta prejme v zameno 

za plačan davek od države. Z drugimi besedami to pomeni, da dajatev, ki jo davčni zavezanec 

izpolni v korist države, pogosto nima ustreznice v protidajatvi te do davčnega zavezanca 

oziroma ta lahko celo izostane. 

 

Poslanstvo inkriminacije iz 249. člena KZ-1 se zrcali predvsem v kazenskopravnem 

sankcioniranju vseh tistih ravnanj davčnih zavezancev, ki se skozi naklepno preslepitev 

davčnega organa izčrpajo v zatajitvi davčne obveznosti in temu posledični pridobitvi s tem 

povezane protipravne premoženjske koristi. Že iz tega je razvidno, da je znotraj vseh tistih 

zakonskih znakov, ki tvorijo konstrukcijo tega kaznivega dejanja, njena središčna figura prav 

preslepitveni namen davčnega zavezanca. Odkrivanje, preiskovanje, pregon in dokazovanje 

davčno kaznivega dejanja pa za državnega tožilca ni dodatno oteženo le zaradi izjemno obsežne 

davčne zakonodaje in potrebe po predhodnem temeljitem poznavanju korporacijskega, 

bilančnega in finančnega prava oziroma drugih s tem povezanih ved, temveč tudi zato, ker so 

v okviru čedalje bolj uveljavljene in sprejete tristranske sheme davčnega izmikanja meje med 

kaznivo davčno zatajitvijo, davčnim zaobidenjem in davčnim izogibanjem (optimiranjem) 

mnogokrat zelo zamegljene, neprepoznavne, porozne ter kot take vir dolgotrajnih in zahtevnih 

presoj tako v sklopu upravnih kot kazenskih postopkov.   

 

Za davčno izogibanje kot eno izmed možnosti davčnega izmikanja je značilno, da davčni 

zavezanec pri tem uporablja sredstva in načine, ki jih kot take izrecno ali konkludentno dopušča 

že davčna zakonodaja. S teoretičnega vidika govorimo o legalnem ali zakonitem in legitimnem 

ali etično in moralno upravičenem odzivu davčnega zavezanca pri izmikanju davčnemu 
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bremenu. V strokovni literaturi je mogoče za navedeno davkoplačevalčevo ravnanje zaslediti 

tudi izraz davčna optimizacija, neredko pa tudi zakonita evazija.21  

 

O davčnem zaobidenju govorimo tedaj, ko davčni zavezanec za dosego omenjenega cilja 

uporablja tudi načine, ki jih zakonodajalec ni izrecno reguliral kot dopustne, vendar jih kot take 

tudi ni izrecno prepovedal. V davčni teoriji se v zvezi z njim najpogosteje kot njegov opredelilni 

element navaja zavezančevo gibanje v okviru zakonskih norm in temu posledična nekaznivost 

takšnega ravnanja, ki pa se zaradi nepredvidenega izkoriščanja pravnih praznin22 oziroma 

nedorečenosti davčnopravnega sistema opredeljuje vrednostno kot njegovo nasprotovanje 

samemu smislu (duhu) davčnih zakonov in se zato običajno sankcionira z naknadno odmero 

večje (zaobidene) davčne obveznosti.23 

 

S pojmom davčna zatajitev pa se opredeljuje takšno ravnanje davčnega zavezanca, s katerim se 

ta na nezakonit, torej nedovoljen način izmika izpolnitvi svojih davčnih obveznosti. Njegova 

poglavitna značilnost je, da ga je mogoče izvesti le naklepno, zato storilca poleg davčnih 

posledic, značilnih za davčno zaobidenje, doleti tudi kazenska sankcija. 

  

Iz razpoložljivih statističnih podatkov je mogoče v zvezi z davčno kaznivim dejanjem povzeti 

najprej dokaj spodbudno ugotovitev, da smo v letu poročanja zaznali občuten porast števila 

obsodilnih sodb v primerjavi z letom 2017, in sicer s 36 na 66. V letu poročanja smo zaznali 

tudi porast števila prejetih kazenskih ovadb zaradi davčno kaznivega dejanja, saj se je navedena 

postavka v primerjavi s predhodnim letom povečala za 42. Ne gre prezreti niti, da so državni 

tožilci v zvezi z davčno kaznivim dejanjem v letu poročanja na sodišče vložili tudi več zahtev 

za preiskavo oziroma obtožnih aktov po preiskavi, in sicer je bilo drugonavedenih več za tri, 

zahtev za preiskavo pa za šest. 

 

V zvezi s kaznivim dejanjem pranje denarja iz 245. člena KZ-1 se je treba že v izhodišču 

zavedati tako kompleksnosti kot večplastnosti oziroma razsežnosti te inkriminacije, s katero se 

državni tožilci srečujejo in se morajo z njo nekako spoprijeti že v fazi odkrivanja in med 

kazenskim pregonom oziroma sojenjem storilcem tega kaznivega dejanja. Pri tem ni mogoče 

prezreti, da je pranje denarja conditio sine qua non za obstoj in nadaljnji razcvet tako klasičnega 

kot organiziranega gospodarskega kriminala ter ga je treba med drugim obravnavati tudi kot 

izjemno resno grožnjo gospodarskemu, monetarnemu in finančnemu sistemu oziroma kot 

dejavnik dodatnega poglabljanja prepada med čedalje premožnejšo enoodstotno elito in 

preostalo planetarno človeško populacijo. 

 

Za uspešen pregon storilcev kaznivega dejanja pranja denarja je treba poznati in upoštevati 

najmanj naslednje pojme oziroma izhodiščna spoznanja, ki so povezana zlasti s specifičnimi 

                                                 

21 Franc Pernek, Finančno pravo in javne finance, splošni del, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor 

1997, str. 129. 

22 S pravno praznino označujemo družbena razmerja, ki niso pravno urejena niti v zakonu niti v drugem 

formalnem pravnem viru, vendar so po svoji naravi takšna, da bi morala biti pravno urejena, Vir: Rado Bohinc, 

Miro Cerar in Barbara Rajgelj, Temelji prava in pravne ureditve, GV Založba, Ljubljana, 2006, str. 126. 

23 Damijan Špes, Optimiranje davčnih obveznosti, Bilans Trade, 2002, str. 12. 
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značilnostmi pranja denarja, izhajajočega iz predhodno storjenih korporacijskih deliktov 

(zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in davčna zatajitev), in sicer: 

 pojem plasiranja, stratifikacije in integracije; 

 pojem neke dodatne aktivnosti oziroma dejavnosti pralca za zastrtje sledov izvora 

umazanega denarja oziroma oviranja ugotavljanja njegovega deliktnega izvora ter s tem 

prizadevanje za njegovo »legalizacijo«; 

 storitev predikatnega kaznivega dejanja je praviloma lažja kot pranje iz njega 

izhajajočega umazanega denarja; 

 odkrivanje in dokazovanje pranja denarja sta zahtevnejša, kot to velja za večino drugih 

klasičnih gospodarskih kaznivih dejanj; 

 problematika razmejitve med finančnimi posli in drugimi transakcijami, ki pomenijo 

»zgolj« uporabo umazanega denarja, in tistimi, ki zasledujejo tudi prikritje njegovega 

izvora in njegovo legalizacijo (zahteva po pristopu glede na posamezno zadevo);  

 pojem tako imenovanega storilčevega dodatnega subjektivnega elementa kot njegovega 

odnosa do učinkov oziroma posledic ravnanja, ki ga je treba ugotavljati v primerih, v 

katerih imamo podano delno prekrivanje objektivnih znakov pri nekaterih izvršitvenih 

ravnanjih kaznivega dejanja pranja denarja in kaznivega dejanja prikrivanja, kot so na 

primer sprejem, zamenjava, hramba, prodaja …;24 

 pojem dvoplastne ocene storilčevega subjektivnega odnosa pri pranju denarja;25 

 pojem funkcionalna sprememba oziroma preobrazba umazanega denarja; 

 pojem ugotavljanja dometa storilčevega naklepa pri storitvi predikatnega kaznivega 

dejanja; 

 pri presoji konkretnih transakcij, ki so povezane s pranjem denarja, ni nujno, da z njimi 

pralec zasleduje primarno prikritje deliktnega izvora umazanega denarja, temveč lahko s 

konkretnimi transakcijami zasleduje tudi povsem običajne cilje (dobiček, opravljanje 

gospodarske dejavnosti itd.). 

 

Leta 2017 je bilo na državna tožilstva v okviru kazenskih ovadb teh podanih za 96 kaznivih 

dejanj pranja denarja, v letu poročanja pa smo zaznali upad njihovega števila na 53 ovadb. Leta 

2017 je imelo državno tožilstvo v delu kazenske ovadbe za skupaj 206 kaznivih dejanj pranja 

denarja, v letu poročanja pa se je število teh zmanjšalo na 186. V letu poročanja smo zaznali 

porast števila zavrženj v primerjavi z letom 2017, in sicer z 69 na 78 ob hkratnem upadu tako 

števila kaznivih dejanj v primerjavi z letom 2017, zaradi katerih so državni tožilci vložili 

zahteve za preiskavo (z 39 leta 2017 na 34 leta 2018), kot števila obsodilnih sodb (z 20 leta 

2017 na 18 leta 2018) in števila oprostilnih sodb (s 15 leta 2017 na 7 leta 2018). V letu poročanja 

se je povečalo število kaznivih dejanj iz 245. člena KZ-1, za katera so državni tožilci na sodišča 

vložili obtožne akte po preiskavi, in sicer s 27 leta 2017 na 38 leta 2018.  

 

 

 

                                                 

24 Glej s tem v zvezi sodbo Vrhovnega sodišča RS, opr. št. I Ips 59865/2010-102, z dne 30. 1. 2014. 

25 Več o tem Damijan Florjančič, Pojem pranja denarja in nekatera vprašanja njegove kazenskopravne ureditve, 

Pravosodni bilten, št. 4/2014, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, str. 17. 
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Borzna kriminaliteta 

 

Vrhovno državno tožilstvo je leta 2018 opravilo analizo obravnavanja kaznivih dejanj zlorabe 

notranjih informacij (243. člen KZ in 238. člen KZ-1) in zlorabe trga finančnih instrumentov 

(239. člen KZ-1) na državnih tožilstvih v letih 1995 do 2017. Pregledanih je bilo skupno 67 

kazenskih državnotožilskih spisov, vključno z zadevami, v katerih postopek še ni bil končan do 

28. 2. 2018. 

 

V analizi so bili povzeti temeljni podatki o ovaditelju, osumljencu, oškodovancu, pravni 

opredelitvi s (kratkim) opisom dejanja ter prikazom poteka in trajanja postopka in pristopi k 

delu, ki so se izkazali za pravilne (pravna opredelitev dejanja, opisi v izrekih, odločitve glede 

usmerjanja predkazenskega postopka, značilni dokazi v zvezi s pomembnimi dejstvi, predlogi 

za izrek sankcije in druge pomembne okoliščine, ki vplivajo na uspešnost pregona). Opozorjeno 

je bilo tudi na širše vsebinske in postopkovne sklope, v katerih bi bilo nujno ali primerno 

spremeniti pristop (glede usmerjanja in načina pregona, uporabe procesnih orodij in vsebine 

dela), ob tem so bile predlagane konkretne rešitve, ki lahko k temu pripomorejo. 

 

Povzetek splošnih ugotovitev, opozoril in predlogov je bil poslan vsem državnim tožilstvom in 

drugim organom, ki izvajajo svoje pristojnosti na borznem področju (Ministrstvo za finance 

RS, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljanska borza, Ministrstvo za notranje zadeve 

RS, Generalna policijska uprava), zaradi izvedbe predlaganih dodatnih aktivnosti, povezanih z 

odkrivanjem in preiskovanjem borznih kaznivih dejanj, Ministrstvu za pravosodje RS pa zaradi 

proučitve primernosti normativnih podlag za obravnavanje navedenih kaznivih dejanj. 

 

Končna ugotovitev je, da rezultati pregona v 22 letih od inkriminacije zlorabe notranjih 

informacij (in osmih let od uvedbe zlorabe trga finančnih instrumentov) z vidika dosežene 

stopnje obsodilnosti ne ustrezajo stopnji protipravnosti in finančne ter družbene škodljivosti 

obravnavanih dejanj, niti obsegu na ravni utemeljenega suma zaznane kriminalitete niti potrebi 

po učinkovitejši represivni in preventivni vlogi kazenskega prava na borznem področju.  

 

Zato so bili posebej navedeni vzroki za tako stanje (zlasti dejanska in pravna zahtevnost 

spreminjajočega zakonskega besedila, začetno pomanjkanje izkušenj, visoki standardi glede 

obstoja subjektivnih znakov zlorabe, narava izvršitvenih dejanj, ki so zaradi osebne in poslovne 

povezanosti in zaupnosti osumljencev in drugih udeležencev težko izsledljiva, ter obsežno 

posredno dokazovanje). Hkrati so bili predlagani konkretni dolgoročni (normativni) in 

operativni ukrepi, s katerimi se lahko pomembno zviša raven odkrivanja in pregona borzne 

kriminalitete. Izpostavljeni so bili potreba po (sub)specializaciji državnih tožilcev za navedene 

zadeve z določitvijo izključne pristojnosti v okviru Specializiranega državnega tožilstva RS, 

pospešitev obravnavanja, zlasti v fazi dopolnjevanja ovadb, okrepitev in razširitev usmerjanja 

in sodelovanja med pristojnimi organi, zlasti na področju nadzora trga vrednostnih papirjev, 

dodatno izobraževanje in usposabljanje ter stalno časovno in vsebinsko interno spremljanje 

obravnavanja borznih kaznivih dejanj. 
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Goljufije na škodo finančnih interesov Evropske unije 

 

Stabilna prizadevanja državnega tožilstva v boju proti goljufijam na škodo finančnih sredstev 

EU z instrumenti kazenskega prava so v letu 2018 prinesla oprijemljive rezultate. Število 

pravnomočno obsojenih oseb za kaznivo dejanje goljufije na škodo EU po 229. členu KZ-1 se 

je povečalo. V poročanem obdobju je bilo 17 takšnih obsodb (od tega 15 zoper fizične osebe), 

kar je glede na pretekla obdobja (sedem leta 2017, osem leta 2016 in štiri leta 2015) veliko.  

 

Ocena tega področja je pomembna z vidika prihodnjih aktivnosti Evropskega javnega 

tožilstva,26 ki bo izključno pristojno za preiskavo, pregon in obtožbo storilcev in udeležencev 

kaznivih dejanj na škodo finančnih interesov EU. Po grobi oceni dela ima tožilstvo v delu 70‒

80 tovrstnih zadev letno (po spisih, 200 po osebah – graf 3). 

 

Graf 7: Analiza PIF-zadev v obdobju 2015‒2018 po vseh fazah 

 
 

Z vidika preventivnega ukrepanja je pomembna ugotovitev, da je bilo v treh od sedmih zadev, 

v katerih se je postopek pravnomočno končal z obsodilno sodbo, preslepitveno ravnanje 

vlagateljev zahtevkov za odobritev nepovratnih sredstev usmerjeno proti Agenciji RS za 

kmetijske trge in razvoj podeželja. Drugo področje upravljanja sredstev proračuna EU, ki je 

bolj izpostavljeno poskusom neupravičenega okoriščanja, so razpisi spodbud za tehnološki 

razvoj gospodarstva. Zneski oškodovanja sredstev, ki jih upravljajo Javna agencija za 

                                                 

26 Evropsko javno tožilstvo je bilo ustanovljeno z Uredbo Sveta (EU) 2017/1939 o izvajanju okrepljenega 

sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT), ki je bila sprejeta 12. oktobra 2017 in je 

začela veljati 20. novembra 2017. Predvideno je, da bo po uvodni triletni fazi vzpostavitve nov organ prevzel 

funkcije do konca leta 2020.  
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tehnološki razvoj, Slovenski podjetniški sklad in Ministrstvo za gospodarstvo, so precej višji in 

dosegajo do 2,8 milijona EUR, kot izhaja iz opisa dejanja v eni od razsojenih zadev. Najvišja 

kazen v višini dveh let in osmih mesecev zapora je bila izrečena za dejanje direktorja, ki je v 

korist svoje družbe v obdobju 2009‒2011 pridobil 1,8 milijona EUR subvencij (1,6 milijona 

EUR na škodo proračuna EU in 0,2 milijona EUR na škodo proračuna RS), tako da je Javni 

agenciji za tehnološki razvoj RS lažnivo prikazoval, da je družba nabavila orodja in material 

ter izpolnila druge zahteve za izplačilo subvencije. 

 

Kot je razvidno z grafa 2, se je večina odprtih zadev pred sodiščem premaknila iz faze preiskave 

v fazo obtoževanja, kar utrjuje pričakovanje, da bo v prihodnjem obdobju še več zaključenih 

zadev pred sodiščem. 

 

Graf 8: Število odprtih zadev pred sodiščem v obdobju 2015‒2018 

 

 

V 23 od 25 zadev (po spisih, v teh se obravnava 67 oseb), ki jih obravnava tožilstvo, poteka 

zbiranje obvestil. Državni tožilci v tej fazi vplivajo na delo policije z dajanjem navodil in pravno 

oceno določenih vprašanj, vendar so rezultati, ki jih izražajo zbrane dejanske ugotovitve, močno 

odvisni od dela organa odkrivanja, tj. policije. V srednje zahtevnih zadevah traja policijsko 

zbiranje obvestil vsaj eno leto, kar je tudi najkrajša doba, v kateri se v povprečju izvede sodna 

preiskava. 

 

Število in struktura zadev, ki so bile zaključene pri tožilstvu, se nista bistveno spremenila glede 

na pretekla obdobja poročanja. Razlogi za zavrženje kazenskih ovadb so v večini primerov (v 

20 od skupno 31 zadev, šteto po obravnavanih osebah) ti, da v predkazenskem postopku zbrani 

podatki ne kažejo dovolj velike verjetnosti o storitvi kaznivega dejanja, ki bi upravičevala 
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kazenski pregon. Novost in dobra praksa tožilstev je tudi alternativa pregonu, pri čemer gre za 

lažja dejanja, katerih posledice je mogoče odpraviti z določitvijo zahteve, da se povrnejo 

neupravičeno prejeta sredstva. Ta možnost je bila uspešno uporabljena v zvezi s štirimi 

osebami. 

 

7.2.2 KORUPCIJSKA KRIMINALITETA 

 

Jedro opredelitev korupcije, ki upočasnjuje gospodarsko rast, ob izostanku celovite opredelitve 

je misel, da podkupljivo dejanje pomeni zlorabo pooblaščene moči za zasebno korist. 

Opredelimo jo kot katero koli dejavnost oseb, ki jim je zaupana odgovornost v javnem ali 

zasebnem sektorju, s katero kršijo svoje dolžnosti, ki izhajajo iz statusa javnih uslužbencev, 

uslužbencev v zasebnem sektorju, neodvisnih agencij in drugih razmerij te vrste in je usmerjena 

v pridobivanje kakršnih koli nezasluženih koristi zase in za druge. Klasični primeri vključujejo 

podkupovanje, klientelizem, tudi lobiranje in pokroviteljstvo. 

 

V skladu s pravnim in družbenim pojmovanjem je korupcija opredeljena kot zloraba zaupanega 

položaja s kakršno koli kršitvijo dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali 

zasebnem sektorju ter ravnanja oseb, ki so pobudniki kršitev, ali oseb, ki se s kršitvijo lahko 

okoristijo zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, 

sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega. Kazenskopravni pojem korupcije je ožji, saj 

se nanaša na področje dajanja ali sprejemanja daril zaradi pridobitve ali ohranitve posla, zaradi 

storitve ali opustitve uradnega dejanja ali za nezakonito posredovanje. Korupcija se pojavlja 

tudi v zvezi s tako imenovanimi volilnimi kaznivimi dejanji zaradi tega, da kdo glasuje ali ne 

glasuje ali da ne glasuje veljavno.  

 

Državni tožilci se zavedajo negativnega vpliva korupcije na socialne, zakonodajne, politične in 

gospodarske vidike družbenega razvoja, na zmanjšanje proračunov, na oviranje konkurence in 

s tem vplivanje na blaginjo potrošnikov, na zaupanje v državne institucije in v vladavino prava. 

Hkrati korupcija zmanjšuje pomen in integriteto družbe in družbenih vrednot, vse v korist 

zasebnih interesov storilcev koruptivnega dejanja, pri čemer gre lahko za pridobitev velike 

premoženjske koristi v zasebnem in javnem sektorju (npr. korupcija v zdravstvu). Objekti 

varstva korupcijskih kaznivih dejanj so gospodarstvo, uradna dolžnost, javna pooblastila in 

javna sredstva ter volilna pravica in volitve, zato so med ta kazniva dejanja uvrščena kazniva 

dejanja nedovoljenega sprejemanja daril po 241. členu KZ-1 (247. člen KZ), nedovoljenega 

dajanja daril po 242. členu KZ-1 (248. člen KZ), jemanja podkupnine po 261. členu KZ-1 (267. 

člen KZ), dajanja podkupnine po 262. členu KZ-1 (268. člen KZ), sprejemanja koristi za 

nezakonito posredovanje po 263. členu KZ-1 (269. člen KZ), dajanja daril za nezakonito 

posredovanje po 264. členu KZ-1 (269.a člen KZ), kršitve proste odločitve volivcev po 151. 

členu KZ-1 (162. člen KZ) in sprejemanja podkupnine pri volitvah po 157. členu KZ-1 (168. 

člen KZ). 

 



 SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2018 

 

164 

Politika pregona državnega tožilstva obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj določa kot 

prednostno, pri čemer se posebna pozornost namenja v zvezi z velikimi sistemi javnih storitev 

(zdravstvo, energetika, infrastruktura, telekomunikacije, nacionalni projekti …) in poslovanjem 

lokalnih skupnosti. 

 

V skladu s 192. členom ZDT-1 je za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj (razen za 

kaznivi dejanji po 151. členu in 157. členu KZ-1) pristojno SDT RS, čeprav iz poročanja 

okrožnih državnih tožilstev izhaja, da so obravnavala tudi tovrstna kazniva dejanja blažjih 

oblik. Če je bilo v preteklem letu poročanja zaznan trend zmanjšanja števila prejetih kazenskih 

ovadb zoper fizične in pravne osebe za tovrstna kazniva dejanja za 14 %, kar je bilo mogoče 

predpisati predvsem okoliščini, da je obravnavana kazniva dejanja težko odkriti, saj se 

udeležence korupcijskih kaznivih dejanj praviloma naznani šele, ko na strani storilca v povezavi 

z morebitnimi tveganji v sorazmerju z višino koristi ni interesa za nadaljnje ukvarjanje s 

kriminalno dejavnostjo, leto 2018 izkazuje trend povečevanja prejetih kazenskih ovadb.  

 

Državna tožilstva so leta 2018 prejela kazenske ovadbe za kar 59 kaznivih dejanj več kot v letu 

2017, ko je bilo prejetih kazenskih ovadb za 170 kaznivih dejanj, v letu 2018 pa smo evidentirali 

povečanje tega števila za 25 %, saj je bilo vloženih kazenskih ovadb za 229 kaznivih dejanj 

zoper fizične in pravne osebe. To pomeni, da so korupcijska dejanja prešla v področje kaznivih 

dejanj in skupaj z ravnanji, ki so korupcijska tveganja, postala del značilnosti naša družbe, 

čemur se je treba upreti z vsemi sredstvi. 

 

Od števila prejetih in kazenskih ovadb v delu za 379 tovrstnih kaznivih dejanj zoper fizične in 

pravne osebe so državna tožilstva zoper te osebe zavrgla ovadbe za 119 (2017: 81) kaznivih 

dejanj, pri čemer je delež v tem segmentu primerljiv z deležem iz leta 2017 (v letu 2017 

približno 21 % vseh kazenskih ovadb, v letu 2018 pa približno 31 %). V letu poročanja je bilo 

iz preteklega leta prenesenih kazenskih ovadb zoper pravne in fizične osebe za 150 kaznivih 

dejanj. 

 

Zaradi navedenega delež obtoževanj kaže, da se državni tožilci pregona korupcijskih kaznivih 

dejanj lotevajo učinkovitejše v primerjavi s prejšnjim letom poročanja, saj je bila tožilska 

odločitev sprejeta v precej več zadevah. Državni tožilci so vložili obtožne akte za 191 (2017: 

41) tovrstnih kaznivih dejanj oziroma za kar 465 % več kot leta 2017 (2017 za 63 % manj kot 

leta 2016: 109). SDT RS je od 227 kaznivih dejanj za 149 kaznivih dejanj vložil tožilske akte 

na sodišče. Poudariti je treba, da je bil v letu poročanja v zvezi s 40 kaznivimi dejanji odrejen 

tudi pripor, ki ga je sodišče odredilo na predlog državnih tožilcev SDT. 

 

Vse to potrjuje, da kljub kadrovskemu primanjkljaju ter prizadevnemu, a napornemu, delu, 

dodatnemu usposabljanju in pridobivanju specifičnih in specialističnih (zlasti bančnih) znanj, 

raziskovanju, pregledovanju in analiziranju obsežnih dokumentacij, tudi iz tujine, pripravi 

vsebinsko zahtevnih in obsežnih tožilskih aktov ob izpostavljenih pravnih vprašanjih, 

dokazovanju kaznivih dejanj na sodišču in osebnih odrekanj delo državnih tožilcev kaže na 
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prednostno angažiranost in izjemno visoko motiviranost državnih tožilcev in podpornega 

osebja strokovnih sodelavcev za pregon koruptivnih kaznivih dejanj. Sodišča so na podlagi 

vloženih obtožnih aktov zoper fizične osebe izdala obsodilne sodbe za 30 kaznivih dejanj in 

zavrnilno sodbo za dve kaznivi dejanji. V letu poročanja so sodišča izdala manj oprostilnih sodb 

zoper fizične osebe, in sicer za dve kaznivi dejanji.  

 

Kljub pozitivnemu trendu prejetih kazenskih ovadb je še vedno podanih nemalo ovir, s katerimi 

se srečujejo državni tožilci. Poleg že omenjenega je ovira tudi okoliščina, da kazenskopravno 

odgovarja tudi oseba, ki daje podkupnino, ta pa se zaradi bojazni, da bo tudi zoper njo uveden 

kazenski pregon, nerada odloča za podajo kazenske ovadbe. Nadaljnja ovira je otežena 

dokazljivost (oteženo pridobivanje relevantne dokazne dokumentacije od organov, ki se sploh 

ne čutijo oškodovane) teh kaznivih dejanj, pri čemer je največji uspeh obtoževanja v primerih, 

v katerih posamezni udeleženci tovrstnih kaznivih dejanj (v vlogi obdolženega ali priče) 

izkažejo zadostno stopnjo aktivnosti v kazenskem postopku. To potrjuje ugotovitev, da je 

neobstoj utemeljenega suma najpogostejši razlog za zavrženje kaznivega dejanja. Odsotnost 

tega dokaznega standarda izstopa v tistih ovadbah, ki jih ne vloži policija, ampak posamezne 

osebe zaradi maščevanja in drugih nedopustnih osebnih razlogov, ki vsebujejo le pavšalne 

trditve in se s takimi ravnanji le povečuje delež zavrženih ovadb. 

 

V okviru korupcijske kriminalitete je težava sistemska korupcija, ki hromi učinkovitost 

delovanja javnega sektorja, delovanje trga in konkurence ter neposredno vpliva na oškodovanje 

proračuna, ob tem je povezana z neobvladovanjem nasprotij interesov, pomanjkanjem 

prevzemanja odgovornosti za lastna ravnanja, prenormiranim sistemom javnega naročanja, 

netransparentnim lobiranjem, pomanjkanjem občutka za oškodovanje javnih sredstev ter 

čezmernim vplivom politike in ozkih interesnih skupin na upravljanje državnega premoženja. 

Zato je odkrivanje koruptivnih kaznivih dejanj zahtevno predvsem zaradi njihove narave in 

prikritega načina delovanja. Poglaviten način odkrivanja korupcijskih kaznivih dejanj je tako 

še vedno uporaba prikritih preiskovalnih ukrepov, odrejenih zlasti po 156. členu ZKP, katerih 

število predlaganja in odrejenih ukrepov se je povečalo zaradi povečanja preiskovalnih 

aktivnosti na prednostnih korupcijskih zadevah (bančna kriminaliteta, korupcija v zdravstvu).  

 

Ob upoštevanju zahtevnosti in obsežnosti tovrstnih zadev in glede na okoliščino, da posamezne 

faze kazenskega postopka trajajo več mesecev, je zato utemeljena ocena, da je pregon 

korupcijskih kaznivih dejanj izjemno težaven. Pogosto so korupciji izpostavljena področja, 

neločljivo povezana z državnim premoženjem, tako da v teh razmerjih država nastopa kot 

upravitelj ali odločujoči lastnik (državne banke, državna podjetja: telekomunikacijska, 

železniška in energetska podjetja, v katerih je država večinski lastnik) oziroma kot subjekt, ki 

za zadovoljevanje javnih potreb zagotavlja ogromna finančna sredstva (zdravstvo, energetika, 

železnice) ali nastopa kot koncesionar oziroma podeljevalec dovoljenj za izvajanje javnih ali 

uradnih dejanj.  
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Na podlagi poročil okrožnih državnih tožilstev in SDT RS je mogoče zaznati spremembe v 

strukturi korupcijskih kaznivih dejanj, pri čemer so državna tožilstva obravnavala vse oblike 

korupcije. Prevladujejo hujše oblike tovrstnih kaznivih dejanj. V letu poročanja je bilo največ 

ovadb zoper fizične in pravne osebe podanih za kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja 

daril (99), v letu 2017 pa je bilo podanih največ ovadb za kaznivo dejanje jemanja podkupnine 

(66). V letu poročanja sledijo ovadbe za kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril (83), 

dajanja podkupnine (16), jemanja podkupnine (15), sprejemanja koristi za nezakonito 

posredovanje (11), dajanja daril za nezakonito posredovanje (5). Posledično so državni tožilci 

največ obtožnih aktov zoper fizične osebe vložili za kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja 

daril (88), nedovoljenega dajanja daril (58), sodišča pa so največ obsodilnih sodb izrekla za 

kaznivo dejanje dajanja podkupnine (10), jemanja podkupnine (8) in nedovoljenega 

sprejemanja daril (4). 

 

Okrožna državna tožilstva novih izvršitvenih oblik korupcijskih kaznivih dejanj v primerjavi s 

preteklim letom niso zaznala. Obravnavala so korupcijska kazniva dejanja s področja izvajanja 

tehničnih pregledov in registracije osebnih vozil, praktičnih in teoretskih usposabljanj v 

avtošoli, v zvezi z javnimi pooblastili policistov glede opustitve dolžnega uradnega dejanja, na 

področju sklepanja pravnih poslov v okviru javnih naročil in na področju inšpekcijskega 

nadzora. Pomembno je opozoriti, da je v letu 2018 SDT RS doseglo pravnomočno obsodilno 

sodbo za ponujanje nagrade za financiranje politične stranke na prikrit način od deleža plačila 

državnega proračuna za nakup nepremičnine. SDT RS je na podlagi politike pregona in 

kaznovalne politike doseglo spremembo kazenske sankcije iz pogojne obsodbe v nepogojno 

zaporno kazen ob izreku še stranske denarne kazni. 

 

SDT RS je kot stvarno pristojen organ za obravnavanje širokega kroga korupcijskih kaznivih 

dejanj tudi v letu poročanja kot najpogostejše obravnavalo zadeve s področja z izvajanjem 

zdravstvene dejavnosti, javnimi naročili v javnem sektorju, nezakonitimi ravnanji uslužbencev 

z javnimi in uradnimi pooblastili (občinski in državni uradniki in funkcionarji, stečajni 

upravitelji, davčni uslužbenci), z izvajanjem bančne dejavnosti (ki se kaže predvsem v obliki 

zlorabe bančnih uslužbencev ter posledično oškodovanj bank pri dajanju in neodplačevanju 

kreditov ter v smislu korupcijskih dejanj bančnih uslužbencev, ki so sodelovali pri odločanju o 

ugoditvi kreditov ter v ta namen prejemali podkupnine in nezakonite nagrade) ter poslovanjem 

velikih infrastrukturnih sistemov, ne nazadnje pa tudi z zadevami s področja prometne varnosti 

(korupcija pri izvajanju tehničnih pregledov vozil) in na področju stečajev gospodarskih družb.  

 

SDT RS je obravnavalo veliko korupcijskih kaznivih dejanj s področja telekomunikacij in 

energetike, pri čemer se protipravna korist obdolženih kaže tako v premoženjski kot 

nepremoženjski obliki (potovanja, pridobitev ali ohranitev visokega položaja v državnem 

podjetju s pripadajočim plačilom), in korupcije v zdravstvu. SDT RS poroča tudi o novi obliki 

izvršitvenih ravnanj na področju zdravstva, ki se kaže kot vplivanje pri zdravnikih in 

zdravstvenih uslužbencih, posledica česar je preskakovanje čakalnih vrst in s tem hitrejša 

zdravstvena obravnava zadevnih bolnikov, za katere se je posredovalo. Pri tem nagrado, 
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podkupnino ali protipravno korist dobi posrednik, lahko pa tudi zdravstveni uslužbenec, ki 

poskrbi za preskok čakalne vrste.  

 

Na strani storilcev so predvsem osebe, ki so pristojne odločati o določenih pravicah ali 

upravičenjih ali razpolagati z ogromno količino denarnih sredstev in ki so iz državnih organov 

in organizacij ter gospodarskih subjektov v državni lasti in subjektov, ki v okviru svojih 

pristojnosti izvajajo nekatere uradne in javne funkcije. Poudariti velja, da se v okviru 

obravnavanih korupcijskih kaznivih dejanj vrtijo veliki denarni zneski, ki pridobiteljem 

omogočajo dodatno formalno ali neformalno moč ter družbeni in gospodarski vpliv. 

 

Način izvršitvenega ravnanja storilcev korupcijskih kaznivih dejanj se v primeru velikih 

projektov, katerih predmet so izjemno velika finančna sredstva, kaže tako, da se storilci iz 

njihovega naslova poplačajo na podlagi pogodbe, ki so sklenjene za storitve, ki so navidezne, 

torej nikoli realno izvedene, pri čemer gre za zneske izplačil, ki v primerjavi z vrednostjo 

projekta, v okviru katerega se navidezno izvedejo, ne pomenijo velikega zneska in se tako lahko 

prikrijejo (npr. projekt je vreden nekaj milijonov evrov, fiktivne svetovalne pogodbe pa so v 

višini nekaj sto tisoč evrov). Po drugi strani takšni denarni zneski za povprečno zasebno 

podjetje ali posameznika pomenijo zelo velik znesek. Če pri tem upoštevamo, da je takšnih 

projektov na desetine, je mogoče skleniti, da gre za izjemno velika oškodovanja. 

 

Državni tožilci pri dokazovanju korupcijskih kaznivih dejanj v sistemu izvajanja zdravstvene 

dejavnosti kot izjemno ranljivega področja z vidika nastanka okoliščin za korupcijo vidijo 

predvsem v tem, da zdravstvene ustanove ne želijo prevzeti vloge oškodovanca ali ne zaznavajo 

pravilno škodljivih posledic. Tudi po pregledu notranjih revizij osumljenci ostajajo na svojih 

vodilnih položajih, kar precej otežuje pridobivanje relevantne dokazne dokumentacije. Dodatna 

ovira so kratki zastaralni roki za kazniva dejanja, storjena pred novelo KZ-1C. Za večino 

korupcijskih kaznivih dejanj namreč pride v poštev 10-letni zastaralni rok. Novela KZ-1C je 

sicer zvišala zagroženo kazen za večino korupcijskih kaznivih dejanj in s tem posledično zvišala 

tudi zastaralni rok na 20 let, vendar kazni niso bile zvišane za vse oblike korupcijskih kaznivih 

dejanj (npr. kazen zapora se je zvišala s pet na šest let le za kaznivo dejanje nedovoljenega 

sprejemanja daril po prvem odstavku 241. člena KZ-1, ne pa za kazniva dejanja po drugem 

odstavku istega člena).  

 

Glede korupcije v zdravstvu SDT obravnava kaznivega dejanja oseb, ki so delo opravljale na 

vodstvenih položajih v zdravstvenih ustanovah (direktorji in pomočniki direktorjev bolnišnic, 

vodje oddelkov in lekarn), zaposlenih v zdravstvenih ustanovah (posamezni zdravniki in 

administrativno osebje) ter predstavnikov zasebnih družb, ki so za zdravstvene ustanove 

dobavljale zdravila, opremo ali opravljale druge storitve, poleg tega se obravnava problematika 

preskakovanja čakalnih vrst. Do konca leta poročanja so bili vloženi obtožni akti v 5 zadevah 

zoper skupno 38 obdolžencev, od tega 33 fizičnih in 5 pravnih oseb. Vloženi so bili 1 obtožni 

predlog, 1 neposredna obtožnica in 3 obtožnice po opravljeni preiskavi, ki so pravnomočne.  
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Posebna pozornost SDT RS je bila usmerjena v preiskovanje kaznivih dejanj s področja bančne 

kriminalitete, in sicer tako tistih, ki so očitana kazniva dejanja storili kot zaposleni v bankah, 

kot tistih, ki so pri teh kaznivih dejanjih sodelovali kot t. i. zunanji storilci, kar je bila v letu 

poročanja tudi glavnina njihovega dela v okviru obravnavanja korupcijskih kaznivih dejanj. 

Skupna vrednost povzročene škode oziroma pridobljene premoženjske koristi v zadevah, ki so 

bile ob koncu poročanja v fazah od vložitve zahteve za preiskavo do glavne obravnave, znaša 

329,518.000 evrov.  

 

Analiza negativnih pojavov in kaznivih dejanj, ki so povzročila nastanek t. i. bančne luknje, 

kaže na najmanj dve pomembni okoliščini. Sodišča so v letu 2018 in v letu pred letom poročanja 

obravnavala kazniva dejanja, ki so bila povzročena v času, ko je bila finančna kriza tako v naši 

državi kot v tujini na vrhuncu. To je dodatno otežilo dokazovanje namena, da posamezna 

posojila ne bodo vrnjena, ob sklicevanju obdolžencev, da neplačevanje ni namerno, ampak je 

posledica objektivnih okoliščin. Druga pomembna okoliščina je, da bi morali bančni menedžerji 

in druge pristojne osebe med krizo za odobritev kreditov prav zato in še bolj upoštevati bančno 

zakonodajo ter v tej zvezi notranja merila in postopke za odobravanje naložb in uporabljati 

nadzorstvene mehanizme, ki bi zagotavljali spregled komitentovega morebitnega namernega 

poslabšanja plačilne sposobnosti, in bi se v takšnih ravnanjih pokazala skrbnost vestnega in 

poštenega menedžerja. Praviloma bi prav takšni primeri kazali na korupcijsko tveganje za 

razdelitev pridobljene vsote med komitentom in menedžerjem, vendar organi odkrivanja 

običajno pošljejo le podatke, ki ostajajo v okviru širše opredelitve korupcije, kar v praksi 

pomeni, da gre le za kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.  

  

Najpogostejše težave, ki se pojavljajo pri pregonu bančnega kriminala, so pomanjkanje sodne 

prakse, dolgotrajnost sodne preiskave, nejasna merila, kaj je dobra bančna praksa, visoki 

dokazni standardi in zahtevno dokazovanje obarvanega naklepa, obsežnost dokumentacije, 

pridobivanje podatkov iz tujine, pridobivanje in analiza obsežnega elektronskega gradiva, 

pomanjkanje interesa oškodovanih bank za samoiniciativno preiskovanje sumov kaznivih 

dejanj v okviru svojih zmožnosti, posebnosti strokovnega znanja s področja ekonomije in 

bančništva, pomanjkljiva specializacija sodišč glede obravnavanja strokovnih bančnih in 

gospodarskih vprašanj. 

 

Korupcijska kazniva dejanja so se tudi v letu 2018 pogosto obravnavala v povezavi s kaznivimi 

dejanji zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu KZ-1, zlorabe položaja ali 

zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1, pranja denarja po 245. členu KZ-1, 

ponareditve ali uničenja poslovnih listin po 235. členu KZ-1, ponareditve ali uničenja uradnih 

listin, knjige, spisa ali arhivskega gradiva po 259. členu KZ-1. 

 

Kljub zgoraj navedenim oviram je v poročilu mogoče povzeti, da so državna tožilstva tudi leta 

2018 veliko napora vložila v odkrivanje in pregon korupcijskih kaznivih dejanj, kar kaže 

predvsem, da je bilo ob večjem številu prejetih kazenskih ovadb za 229 kaznivih dejanj (170 

kaznivih dejanj v letu 2017) vloženih več obtožnih aktov, in sicer za 191 kaznivih dejanj (v letu 
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2017: 41 kaznivih dejanj) in rešenih ovadb za 301 kaznivo dejanje, pri čemer je delež obsodilnih 

sodb v primerjavi z letom manjši, in sicer za 22 obsodilnih sodb (30 obsodilnih sodb v letu 

2018, 52 obsodilnih sodb v letu 2017). Državna tožilstva so rešila več ovadb za kazniva dejanja, 

kot so jih prejela (229), in sicer so rešila ovadbe za 310 kaznivih dejanj. Vse to kaže na 

uspešnost in učinkovitost dela državnih tožilcev pri prednostnem pregonu korupcijske 

kriminalitete, s tem pa na doseganje načrtovanih ciljev politike pregona. 

 

7.2.3 ORGANIZIRANA KRIMINALITETA 

 

Med organizirani kriminal štejemo naslednjo skupino kaznivih dejanj: 

 kaznivo dejanje terorizma po šestem odstavku 108. člena KZ-1, 

 kaznivo dejanje financiranja terorizma po tretjem odstavku 388.a člena KZ in tretjem 

odstavku 109. člena KZ-1, 

 kaznivo dejanje trgovine z ljudmi po tretjem odstavku 387.a člena KZ in tretjem odstavku 

113. člena KZ-1, 

 kaznivo dejanje umora po 4. točki drugega odstavka 127. člena KZ in tretjem odstavku 

113. člena KZ-1, 

 kaznivo dejanje zlorabe prostitucije po drugem odstavku 185. člena KZ ter drugem 

odstavku 175. člena KZ-1 in tretjem odstavku 175. člena KZ-1B, 

 kaznivo dejanje prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva 

po četrtem odstavku 187. člena KZ in četrtem odstavku 176. člena KZ-1, 

 kazniva dejanja, povezana z drogo in nedovoljenimi snovmi v športu, po drugem 

odstavku 196. člena KZ in tretjem odstavku 186. člena KZ-1, 

 kaznivo dejanje velike tatvine po tretjem odstavku 205. člena KZ-1, 

 kaznivo dejanje ropa po tretjem odstavku 206. člena KZ-1, 

 kaznivo dejanje goljufije po četrtem odstavku 211. člena KZ-1, 

 kaznivo dejanje izsiljevanja po četrtem odstavku 213. člena KZ-1, 

 kaznivo dejanje prikrivanja po petem odstavku 221. člena KZ in petem odstavku 217. 

člena KZ-1, 

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

245. člena KZ-1, 

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

249. člena KZ-1B, 

 kaznivo dejanje tihotapstva po četrtem odstavku 250. člena KZ-1, 

 kaznivo dejanje hudodelskega združevanja po 297. členu KZ in 294. členu KZ-1, 

 kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov po drugem 

odstavku 310. člena KZ in drugem odstavku 307. člena KZ-1, 

 kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po petem odstavku 

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

 kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja po šestem odstavku 332. člena KZ-

1 in petem odstavku 322. člena KZ-1B, 
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 kaznivo dejanje protipravnega ravnanja z jedrskimi ali drugimi nevarnimi radioaktivnimi 

snovmi po tretjem odstavku 334. člena KZ-1 in osmem odstavku 334. člena KZ-1B, 

 kaznivo dejanje protipravne pridobitve ali uporabe radioaktivnih ali drugih nevarnih 

snovi po šestem odstavku 335. člena KZ-1 in 

 kaznivo dejanje nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami po drugem 

odstavku 344. člena KZ-1B. 

 

Okrožna državna tožilstva in SDT RS so leta 2018 v sklopu kaznivih dejanj organizirane 

kriminalitete obravnavali kaznivi dejanji trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije, kazniva 

dejanja, povezana z drogo in nedovoljenimi snovmi v športu, kazniva dejanja velike tatvine, 

ropa, goljufije, izsiljevanja, prikrivanja, pranja denarja, hudodelskega združevanja, nedovoljene 

proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov in prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja 

države. Leta 2018 v okviru organizirane kriminalitete niso obravnavali kaznivih dejanj 

terorizma, financiranja terorizma, umora, poskusa umora, prikazovanja, izdelave, posesti in 

posredovanja pornografskega gradiva, davčne zatajitve, tihotapstva, obremenjevanja in 

uničevanja okolja, protipravnega ravnanja z jedrskimi ali drugimi nevarnimi radioaktivnimi 

snovmi, protipravne pridobitve ali uporabe radioaktivnih in drugih nevarnih snovi ter 

nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami. Primerjava z letom 2017 pri 

polnoletnih storilcih kaznivih dejanj na področju organizirane kriminalitete pokaže, da so 

državna tožilstva leta 2018 obravnavala dvanajst skupin kaznivih dejanj (od 23 skupin), leta 

2017 pa so obravnavala enajst skupin kaznivih dejanj. 

 

V sklopu organizirane kriminalitete so državna tožilstva obravnavala mladoletne storilce 

kaznivih dejanj ropa, leta 2017 pa so obravnavala kazniva dejanja velike tatvine in prikrivanja. 

 

Leta 2018 so tožilstva obravnavala pravne osebe kot storilce kaznivih dejanj s področja 

organiziranega kriminala trgovine z ljudmi, zlorabe prostitucije, velike tatvine, ropa, pranja 

denarja in prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, leto prej pa kazniva dejanja 

prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, goljufije in hudodelskega združevanja. 

 

Državna tožilstva so v letu 2018 zoper polnoletne storilce obravnavala 23 kaznivih dejanj zaradi 

trgovine z ljudmi, od tega se ovadbe za tri kazniva dejanja nanašajo na nerešene ovadbe iz 

prejšnjega obdobja. Vložili so zahteve za preiskavo za 12 kaznivih dejanj in obtožne akte za 

sedem kaznivih dejanj (leta 2017: za pet kaznivih dejanj). Leta 2018 je bilo izrečenih sodb za 

štiri kazniva dejanja (leta 2017: za 17 kaznivih dejanj), 12 kaznivih dejanj še čaka na izrek 

prvostopne sodbe (leta 2017: 29 kaznivih dejanj). V zvezi z osmimi kaznivimi dejanji je bil 

odrejen pripor. 

 

Leta 2018 so tožilstva prejela kazenske ovadbe za 12 kaznivih dejanj zaradi zlorabe prostitucije 

(leta 2017 za tri kazniva dejanja). Vložili so zahteve za preiskavo za 12 kaznivih dejanj in 

obtožne akte po preiskavi za pet kaznivih dejanj, postopek za eno kaznivo dejanje je bil 

ustavljen. Izrečena je bila obsodilna sodba za eno kaznivo dejanje in oprostilna sodba za dve 
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kaznivi dejanji, vložena je bila pritožba za štiri kazniva dejanja, ki ji sodišče ni ugodilo, 26 

kaznivih dejanj pa še čaka na izrek prvostopenjske sodbe. V zvezi s sedmimi kaznivimi dejanji 

je bil odrejen pripor. 

 

Zoper polnoletne storilce je bilo leta 2018 zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogo in 

nedovoljenimi snovmi v športu, prejetih kazenskih ovadb za 37 kaznivih dejanj (leta 2017: za 

88 kaznivih dejanj). Z 11 kaznivimi dejanji iz prejšnjega leta so državna tožilstva reševala 

ovadbe za 48 kaznivih dejanj (leta 2017: 105 kaznivih dejanj). Zavrgla so ovadbe za štiri 

kazniva dejanja, vložila zahteve za preiskavo za 21 kaznivih dejanj (leta 2017: za 77 kaznivih 

dejanj) in vložila so obtožne akte za 27 kaznivih dejanj (leta 2017: za 117 kaznivih dejanj). 

Sodišča so izrekla obsodbe za 84 kaznivih dejanj (leta 2017: za 19 kaznivih dejanj), obsodilno 

sodbo za 70 kaznivih dejanj in oprostilno sodbo za 14 kaznivih dejanj. Vložene so bile pritožbe 

za 10 kaznivih dejanj, od katerih je sodišče ugodilo pritožbam za 6 kaznivih dejanj, za štiri 

kazniva dejanja sodišče pritožbam ni ugodilo. 59 kaznivih dejanj ni rešenih in čaka na izrek 

prvostopenjske sodbe (leta 2017: 144 kaznivih dejanj). V zvezi s 17 kaznivimi dejanji je bil 

odrejen pripor. 

 

Že četrto leto zapored je opazen trend upadanja števila kaznivih dejanj velike tatvine. Število 

kaznivih dejanj velike tatvine zoper polnoletne storilce se je leta 2018 spet zmanjšalo. Leta 

2018 so tožilstva prejela kazenske ovadbe za 18 kaznivih dejanj (leta 2017: za 29 kaznivih 

dejanj, leta 2016: za 40 kaznivih dejanj, leta 2015: za 70 kaznivih dejanj). Skupaj s prenesenimi 

nerešenimi ovadbami za 7 kaznivih dejanj iz prejšnjih let so reševala 25 kaznivih dejanj (leta 

2017: 41 kaznivih dejanj). Tožilstva so zavrgla ovadbo za eno kaznivo dejanje in vložila obtožni 

predlog za eno kaznivo dejanje, zahteve za preiskavo za 17 kaznivih dejanj in obtožne akte po 

preiskavi za 13 kaznivih dejanj, postopek za eno kaznivo dejanje je bil ustavljen. Sodišča so 

izrekla obsodilne sodbe za 29 kaznivih dejanj. Na izrek prvostopne sodbe čaka še 52 kaznivih 

dejanj (leta 2017: 70). V zvezi s petimi kaznivimi dejanji je bil odrejen pripor. 

 

V nasprotju z letoma 2016 in 2017, ko državna tožilstva niso prejela kazenske ovadbe zoper 

polnoletne storilce zaradi kaznivega dejanja ropa, so bile leta 2018 prejete ovadbe za 16 

kaznivih dejanj ropa. Vložene so bile zahteve za preiskavo za 16 kaznivih dejanj in obtožbe po 

preiskavi za 16 kaznivih dejanj. Izrečene so bile obsodilne sodbe za 12 kaznivih dejanj, štiri 

kazniva dejanja še čakajo na odločitev sodišča. V zvezi s 16 kaznivimi dejanji je bil odrejen 

pripor.  

 

V letu poročanja so državni tožilci prejeli kazenske ovadbe za tri kazniva dejanja zoper 

polnoletne storilce zaradi goljufije in skupaj s petimi ovadbami iz prejšnjega leta reševali 

ovadbe za osem kaznivih dejanj (enako kot leta 2017). Zavrgli so kazenske ovadbe za tri 

kazniva dejanja, za eno kaznivo dejanje sodišče še ni izreklo sodbe (leta 2017: 11). 

 

V letu 2018 so tožilstva prejela ovadbo za eno kaznivo dejanje izsiljevanja in so skupaj s 

ovadbami za 8 kaznivih dejanj, nerešenimi iz prejšnjih let, reševala ovadbe za 9 kaznivih dejanj, 
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ovadbo za eno kaznivo dejanje so zavrgla. V istem obdobju so tožilstva prejela ovadbo za eno 

kaznivo dejanje prikrivanja. Ovadba je bila zavržena. 

  

V letu poročanja so tožilstva prejela kazenske ovadbe za pet kaznivih dejanj pranja denarja (leta 

2017: 4 kazniva dejanja, leta 2016: 12 kaznivih dejanj, leta 2015: 16 kaznivih dejanj). Skupaj 

z ovadbami za 11 kaznivih dejanj iz prejšnjih let so tožilstva v obravnavanem obdobju reševala 

kazenske ovadbe za 16 kaznivih dejanj. Ovadbe za 10 kaznivih dejanj so tožilci zavrgli, 

postopek za eno kaznivo dejanje je bil ustavljen. Tožilci so vložili obtožne akte za sedem 

kaznivih dejanj. Sodišče v tem obdobju ni izreklo nobene sodbe, 11 kaznivih dejanj čaka na 

izrek prvostopenjske sodbe. 

 

Leta 2018 državna tožilstva niso prejela nobene kazenske ovadbe zoper polnoletne storilce 

zaradi davčne zatajitve niti zaradi kaznivega dejanja tihotapstva (enako tudi v letih 2017 in 

2016).  

 

Leta 2018 se je število kaznivih dejanj zaradi hudodelskega združevanja zoper polnoletne 

storilce v primerjavi z letom prej potrojilo. Tožilstva so prejela kazenske ovadbe za 13 kaznivih 

dejanj (leta 2017: 4 kazniva dejanja, leta 2016: 8 kaznivih dejanj) in skupaj z ovadbami za 17 

kaznivih dejanj iz prejšnjih pet reševala kazenske ovadbe za 30 kaznivih dejanj (leta 2017: 19, 

leta 2016: 42 kaznivih dejanj). Zavržene so bile ovadb za 17 kaznivih dejanj. Vložene so bile 

zahteve za preiskavo za sedem kaznivih dejanj, za eno kaznivo dejanje je bil postopek ustavljen. 

Sodišča so izrekla sedem obsodilnih in 12 oprostilnih sodb. Na izrek prvostopenjske sodbe 

zaradi hudodelskega združevanja čakata še dve kaznivi dejanji. V zvezi z dvema kaznivima 

dejanjema je bil odrejen pripor. 

 

Zoper polnoletne storilce so bile leta 2018 prejete kazenske ovadbe za tri kazniva dejanja zaradi 

nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov (leta 2017: 7 kaznivih dejanj, leta 

2016: 4 kazniva dejanja), tožilstva pa so skupaj z ovadbami za dve kaznivi dejanji iz prejšnjega 

obdobja obravnavala pet kaznivih dejanj. Vloženi so bili zahteve za preiskavo za dve kaznivi 

dejanji in obtožna akta po preiskavi za štiri kazniva dejanja. Sodišča niso izrekla sodb glede 

petih kaznivih dejanj. V zvezi s kaznivima dejanjema je bil odrejen pripor. 

 

Zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so državna tožilstva v letu poročanja 

prejela kazenske ovadbe za 51 kaznivih dejanj (leta 2017: 48 kaznivih dejanj, leta 2016: 26 

kaznivih dejanj) in skupaj z 68 kaznivimi dejanji iz prejšnjega obdobja obravnavala 116 

kaznivih dejanj (leta 2017: 87 kaznivih dejanj, leta 2016: 40 kaznivih dejanj). Ovadbe za 35 

kaznivih dejanj so bile zavržene (leta 2017: 7 kaznivih dejanj), vložene so bile neposredne 

obtožnice za 25 kaznivih dejanj (leta 2017: 6 kaznivih dejanj) in zahteve za preiskavo za 28 

kaznivih dejanj (leta 2017: 10 kaznivih dejanj), po končani preiskavi je ustavljen postopek za 

eno kaznivo dejanje (leta 2017: 3 kazniva dejanja), vloženi so obtožni akti po preiskavi za 12 

kaznivih dejanj (leta 2017: 6 kaznivih dejanj). Sodišča so izrekla obsodilne sodbe za 24 

kaznivih dejanj (leta 2017: 13 kaznivih dejanj). Sodišče je ugodilo vloženi pritožbi za eno 
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kaznivo dejanje. V zvezi z 38 kaznivimi dejanji še ni izrečena pravnomočna sodba (leta 2017: 

22). V zvezi s 27 kaznivimi dejanji je bil odrejen pripor. 

 

V letu 2018 so državna tožilstva v sklopu organiziranega kriminala prejela kazenske ovadbe za 

tri kazniva dejanja ropa proti mladoletnim storilcem (leta 2017 nobene). Vložene so bile zahteve 

za pripravljalni postopek za dve kaznivi dejanji in podan je bil predlog za kaznovanje za tri 

kazniva dejanja. Sodišče še ni izreklo sodbe. V zvezi s tremi dejanji je bil odrejen pripor. V 

istem letu so tožilstva vložila eno pritožbo za kaznivo dejanje velike tatvine, ki ji sodišče ni 

ugodilo. 

 

V sklopu organiziranega kriminala so tožilstva leta 2018 obravnavala kazenske ovadbe zoper 

pravne osebe zaradi kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, zlorabe prostitucije, velike tatvine, 

goljufije, pranja denarja, hudodelskega združevanja in prepovedanega prehajanja meje ali 

ozemlja države. 

 

Tožilstva so v letu poročanja zoper pravne osebe prejela kazensko ovadbo za eno kaznivo 

dejanje trgovine z ljudmi. Vložila so zahtevo za preiskavo. Zaradi trgovine z ljudmi so v istem 

obdobju vložila eno pritožbo, ki ji je sodišče ugodilo. Tožilstva so prejela tudi kazensko ovadbo 

za eno kaznivo dejanje zlorabe prostitucije. Vložila so zahtevo za preiskavo in v istem obdobju 

eno pritožbo, ki ji ni bilo ugodeno. V treh primerih še ni bila izrečena prvostopna sodba.  

 

Zaradi kaznivega dejanja velike tatvine so tožilstva prejela kazensko ovadbo za eno kaznivo 

dejanje in skupaj z ovadbami za dve kaznivi dejanji iz prejšnjega leta obravnavala ovadbe za 

tri kazniva dejanja. Zavržene so bile ovadbe za pet kaznivih dejanj.  

 

Kazenska ovadba za dve kaznivi dejanji goljufije iz prejšnjega leta še ni rešena. 

 

V letu poročanja so tožilstva zavrgla kazenske ovadbe za tri kazniva dejanja pranja denarja iz 

prejšnjega leta. Glede dveh kaznivih dejanj sodišče še ni izreklo sodbe. 

 

Tožilstva so v istem obdobju zavrgla kazensko ovadbo zaradi enega kaznivega dejanja 

hudodelskega združevanja iz prejšnjega leta. 

 

Kazenska ovadba za eno kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države iz 

prejšnjega leta je še v delu. 

 

Primerjava prejetih kazenskih ovadb s področja organiziranega kriminala pokaže, da so bile 

leta 2018 prejete kazenske ovadbe za 185 kaznivih dejanj (od tega 179 kaznivih dejanj zoper 

polnoletne storilce, tri kazniva dejanja proti mladoletnikom in tri kazniva dejanja zoper pravne 

osebe), leta 2017 pa so bile prejete kazenske ovadbe za 194 kaznivih dejanj (od tega 191 

kaznivih dejanj zoper polnoletne storilce in tri kazniva dejanja zoper pravne osebe). Iz teh 

podatkov je razvidno, da se je število prejetih kazenskih ovadb v letu 2018 zmanjšalo za 
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približno 5 %. Pri tem je treba upoštevati, da so tožilstva leta 2018 poleg prejetih ovadb v letu 

poročanja reševala še nerešene prenesene ovadbe iz prejšnjega obdobja (144 kaznivih dejanj) 

tako, da so skupno obravnavala ovadbe za 277 kaznivih dejanj. Leta 2017 je bilo skupno število 

obravnavanih kaznivih dejanj 329. Primerjalno je število obravnavanih zadev v letu 2018 glede 

na leto 2017 upadlo za približno 20 %. 

 

7.2.4 KAZNIVO DEJANJE JAVNEGA SPODBUJANJA SOVRAŠTVA, NASILJA ALI 

NESTRPNOSTI 

 

Kazniva dejanja sovražnega govora so bila v zadnjih nekaj letih predmet posebne pozornosti 

strokovne in laične javnosti. Problematika je doživela svoj vrhunec prav v letu 2018, ko so se 

najprej pojavile trditve, da se okrožna državna tožilstva ne odzivajo dovolj na pojave 

sovražnega govora. Kmalu nato pa so prav tisti, ki so bili najvztrajnejši v trditvah, da je treba 

sovražni govor na vsak način preganjati, sprožili kampanjo, da pregon tako imenovanega 

sovražnega govora pravzaprav pomeni ogrožanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, 

med katere spada prav svoboda govora. Vrhovno državno tožilstvo se ni želelo opredeliti za 

eno ali drugo izhodišče, še zlasti pa ni hotelo, da bi se ustvaril videz, da se na hrbtih državnih 

tožilcev izvajajo kakršna koli medsebojna obračunavanja. Kljub temu so državni tožilci 

problematiki sovražnega govora namenili vso potrebno pozornost in pri tem upoštevali, da 

sovražni govor jemlje dostojanstvo človeku, ki ga uporablja, in tistemu, ki mu je namenjen. V 

letih 2013, 2015 in posebej v letu poročanja 2018 so bili storjeni naslednji koraki, ki so po 

obsegu in vsebini presegali ukrepe za marsikatero drugo pomembno kaznivo dejanje in so bili 

zato neutemeljeni očitki o manjšem odzivanju državnotožilske organizacije na tovrstno 

problematiko: 

 

1. V letih 2013, 2015 in 2018 je bila obravnavana problematika sovražnega govora tako, 

da so bila sprejeta pravna stališča v zvezi s kaznivim dejanjem javnega spodbujanja sovraštva, 

nasilja ali nestrpnosti po 297. členu KZ-1, in sicer dne 27. 2. 2013 in 6. 1. 2015 najprej na 

kolegiju Kazenskega oddelka VDT RS, nato pa še na kolegiju vodij okrožnih državnih tožilstev 

z generalnim državnim tožilcem brez spremembe stališč prvotnega mnenja. Tudi na kolegiju 

Oddelka za kazenske zadeve dne 8. 11. 2018 se ni spremenilo stališče v zvezi z letoma 2013 in 

2015 glede »načina, ki lahko ogrozi ali moti javni red ali mir«, kakor zahteva zakonski opis 

297. člena KZ-1. Vendar je bilo leta 2018 sprejeto stališče, da je mogoče ustrezne rešitve v 

praksi iskati že v okviru prej sprejetih stališč, saj pravna norma niti že sprejeta stališča vendarle 

ne zahtevajo neposredne nevarnosti za poseg v telesno ali duševno celovitost, niti ne zahtevajo, 

da bi bil prag dvignjen celo tako visoko, da motenja javnega reda in miru ni le zato, ker so 

pravočasno ukrepali pristojni organi, posamezni udeleženci ali druge osebe. 

 

2. Generalni državni tožilec je sprejel Politiko pregona, v kateri je bil kot eden izmed 

prednostnih nalog ustrezno naveden boj proti sovražnemu govoru. Vseskozi se je skupaj z 

drugimi vrhovnimi državnimi tožilci zavzemal za jasno ločevanje med možnostmi, ki naj bi jih 

za boj proti sovražnemu govoru omogočalo prekrškovno pravo, sklop kaznivih dejanj zoper 
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čast in dobro ime ter odškodninsko pravo. Ugotovljeno je namreč bilo, da so rešitve napačne le 

v kazenskem pregonu na podlagi 297. člena KZ-1, saj je ta določba namenjena le najhujšim 

oblikam kaznivega dejanja sovražnega govora. Na drugih pravkar omejenih področjih pa skoraj 

ni mogoče videti niti ustreznih zakonodajnih korakov niti ustrezne prakse. 

 

3. Generalni državni tožilec je odredil strokovni pregled v konkretni zadevi, ki se je 

nanašala na sovražni govor na podlagi 297. člena KZ-1 zaradi preverjanja strokovne pravilnosti 

odločitev v posamezni zadevi. 

 

4. Zoper pravnomočno sodbo je bila vložena zahteva za varstvo zakonitosti, od katere 

državni tožilci pričakujejo rešitev vprašanja razlage, v katerih primerih lahko pravosodni organi 

štejejo, da je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, in razlage še 

drugih pomembnih pravnih vprašanj. 

 

5. Že v okviru do zdaj sprejetih stališč v državnotožilski organizaciji je VDT RS menilo, 

da prag že navedene nevarnosti za javni red in mir ni mogoče zvišati celo tako visoko, da bi 

bila takšna nevarnost podana le tedaj, kadar kršitve prepreči policija ali druge osebe z različnimi 

odvračalnimi dejanji. Merilo za prakso bodo le stališča Vrhovnega sodišča RS, in ne napačne 

ali celo zlonamerne razlage prej sprejetih pravnih mnenj državnih tožilcev v javnosti. 

 

6. Ustanovljena je bila posebna delovna skupina tožilcev, ki se bo na način, ki ne bo 

pomenil dajanja navodil, kako naj državni tožilec ravna v konkretni zadevi, ukvarjala s 

pravnimi vprašanji, ki jih je pokazala praksa pri uporabi inkriminacije kaznivega dejanja po 

297. členu KZ-1, da bi se tako postopoma izoblikovala merila. V to skupino so določeni državni 

tožilci, ki naj bi se bolj poglobljeno od drugih ukvarjali s problematiko sovražnega govora, 

pridobivali specializirana znanja in se izobraževali. S tem bi bila dosežena tudi večja 

učinkovitost državnih tožilcev in bi bilo izboljšano utemeljevanje tako odločitev v korist kot v 

škodo potencialnih obdolžencev. 

 

7. V najbližji prihodnosti se pripravlja izobraževanje za državne tožilce in policiste na 

Ministrstvu za pravosodje RS ob sodelovanju VDT RS o problematiki sovražnega govora. 

 

Navedene aktivnosti potrjujejo, da prizadevanja za kazenskopravno varstvo v letu 2018 nikakor 

niso bila le na splošni ali abstraktni ravni, ampak se državni tožilci aktivno vključujejo v 

predkazenski postopek in posebej v mejnih primerih in nerazjasnjenih zadevah podajajo 

dodatne usmeritve k delu policije in drugih državnih organov, da se ne zagotovi le gola 

učinkovitost, ampak tudi pravilnost in zakonitost tožilskih odločitev v skladu z načelom 

pravičnosti. Statistični podatki potrjujejo, da je v letu 2018 uspešnost kazenskega pregona celo 

nekoliko v porastu (v letu 2018 je bilo vloženih šest obtožnih aktov, v zadnjih dveh letih pa sta 

bili izrečeni tudi obsodilni sodbi). Od leta 2010 do 2018 je bilo izrečeno 27 obsodilnih sodb, 

podrobnejše podatke pa prikazuje naslednja tabela: 
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Tabela: Statistični podatki tožilstva za kaznivo dejanje: Javno spodbujanje sovraštva, 

nasilja in nestrpnosti po 297. členu KZ-1 (300 KZ); Zajeto obdobje: 1. 1. 2008 do 31. 12. 

2018 
DOGODEK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prejete ovadbe 21 8 21 63 83 34 13 20 37 13 32 

Sklepi o zavrženju ovadb 22 5 6 29 37 36 13 30 19 19 15 

Vloženi obtožni akti ali predlogi 

za izrek VU/KAZ 
1 3 5 5 26 15 1 2 1 2 6 

Obsodilne sodbe   4 4 3 9 4 2  1  

Sodbe o kaznovalnem nalogu   1 3 13  2  1  1 

Oprostilne sodbe 2   1     1  1 

Zavrnilne sodbe   3   2      

 

Znana je ocena s Pravne fakultete v Ljubljani, da se je v Nemčiji število obsodb za kaznivo 

dejanje, ki je v Sloveniji podobno uzakonjeno kot v Nemčiji, na letni ravni gibalo okoli 110 

(oziroma največ do 188 obsojenih storilcev). To pa glede na število prebivalstva Nemčije in 

Slovenije skoraj ne pomeni nobene razlike. Zato niso utemeljena niti nekatera nasprotovanja, 

da državni tožilci s svojo aktivnostjo ogrožajo svobodo govora, še manj, da si ne prizadevajo 

za pregon tovrstnih kaznivih dejanj. 

 

VDT RS pogreša ustrezno pravno ureditev in prakso na prekrškovnem področju, saj bi se bilo 

mogoče z ustreznimi globami v krajšem času in učinkovito odzivati na pozive k nasilju in druge 

primere sovražnega govora na športnih prireditvah, javnih zborih in podobnih dogodkih, pri 

čemer se upoštevajo tudi protipravna ravnanja na spletu. Ustrezno bi bilo treba prilagoditi 

prekrškovno odgovornost upravljavcev spletnih strani, kadar ne odstranijo vsebin sovražnega 

govora in dopustijo razširjanje sovražnega govora prek spleta, in urediti zakonodajo o medijih. 

Neutemeljena so zato pričakovanja, da je mogoče celotno problematiko tako imenovanega 

sovražnega govora reševati na podlagi kaznivega dejanja po 297. členu KZ-1, ki niti nima 

naslova sovražni govor, ampak »javno vzpodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti«. Za 

kazenski pregon bi namreč morali ostati le najbolj izstopajoči primeri v skladu z načelom, da 

je kazenski pregon lahko le ultima ratio ob ustrezni zaščiti svobode govora. Svoboda govora se 

najbolj kaže s svobodnim izražanjem mnenj, ki so lahko še tako različna in za drugega 

nesprejemljiva. Svobodno izražanje mnenj pa niso poziv k linču, nasilnemu obračunavanju s 

pripadniki deprivilegiranih skupin, grožnje s smrtjo, ki so dejansko v praksi že pripeljale do 

tovrstnih hudih posledic, itd. VDT RS je o tem že sprejelo nedvoumna stališča, ki naj privedejo 

do pregona najhujših oblik sovražnega govora. 

 

7.2.5 KAZNIVA DEJANJA ZOPER OKOLJE IN PROSTOR 

 

V poglavju kaznivih dejanj zoper okolje in prostor državno tožilstvo statistično spremlja 

kazniva dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu KZ-1, onesnaženja morja s 

plovili po 333. členu KZ-1, razvrednotenja okolja z motornim vozilom po 334. členom KZ, 

protipravnega ravnanja z jedrskimi ali drugimi nevarnimi radioaktivnimi snovmi po 334. členu 

KZ-1, protipravne pridobitve ali uporabe radioaktivnih ali drugih nevarnih snovi po 335. členu 

KZ-1, onesnaženja pitne vode po 336. členu KZ-1, onesnaženja živil ali krme po 337. členu 
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KZ-1, protipravnega zavzetja nepremičnine po 338. členu KZ-1, uničenja nasadov s škodljivo 

snovjo po 339. členu KZ-1, uničevanja gozdov po 340. členu KZ-1, mučenja živali po 341. 

členu KZ-1, nezakonitega lova po 342. členu KZ-1, nezakonitega ribolova po 343. členu KZ-

1, nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami po 344. členu KZ-1, prenašanja 

kužnih bolezni pri živalih in rastlinah po 345. členu KZ-1, izdelovanja škodljivih zdravil za 

zdravljenje živali po 346. členu KZ-1, nevestne veterinarske pomoči po 347. členu KZ-1, 

tatvine naravne vrednote po drugem odstavku 205. člena KZ-1 in diverzije po 356. členu KZ-

1.  

 

V letu 2018 so državna tožilstva prejela za ta kazniva dejanja skupno 125 novih ovadb zoper 

fizične osebe, kar je na ravni iz leta 2017, in le 6 novih ovadb zoper pravne osebe, kar je precej 

manj kot leta 2017, ko je bilo takšnih ovadb 22; ni jasno, zakaj je kazenskih ovadb zoper pravne 

osebe manj. O kaznivih dejanjih zoper okolje in prostor poročajo vsa okrožna državna tožilstva, 

razumljivo pa je, da se število kaznivih dejanj po tožilstvih razlikuje. Obseg dela državnih 

tožilstev se, če upoštevamo še nerešene zadeve iz prejšnjih let, ni pomembno spremenil. 

Obtožni akti so bili vloženi za 30 kaznivih dejanj, za pet je bila zahtevana uvedba preiskave, za 

skupno 87 kaznivih dejanj pa so bile ovadbe zavržene. Na splošno gre za razmerje 

(pregon/zavrženje), ki se pojavlja tudi pri pripadu drugih zadev. 

 

Za kazniva dejanja s tega področja je značilno, da se že dolga leta v nekoliko večjem številu 

pojavljajo le nekatera kazniva dejanja, za nekaj drugih dejanj imamo iz leta v leto le posamične 

ovadbe, za številna druga dejanja pa ovadb ni. Glede na naravo teh dejanj podatek ni 

presenetljiv, saj teh dejanj (gre za zapletene in zahtevne dejanske stanove) zelo verjetno v 

resnici ni.  

 

Najpogosteje se enako je bilo v preteklih letih pojavljajo kazenske ovadbe za kazniva dejanja 

mučenja živali (lani: 41) ter protipravnega zavzetja nepremičnine in nezakonitega lova (lani: 

pri obeh dejanjih po 25; nezakonit lov je bil nekdaj najpogostejše kaznivo dejanje s tega 

področja) in obremenjevanja in uničevanja okolja (lani: 20). V majhnem številu ali posamično 

se pojavljajo še kazniva dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami, 

nevestne veterinarske pomoči in nekatera druga. Razumljivo je, da je bil kazenski pregon 

najpogosteje sprožen pri kaznivih dejanjih, ki so pogostejša. Podobno velja za sodbe: državna 

tožilstva so dosegla 27 obsodilnih sodb (ob upoštevanju seveda še obtožnih aktov iz preteklih 

let), največ za mučenje živali (12), nezakonito ravnanje z zaščitenimi živalmi in rastlinami (6), 

za protipravno zavzetje nepremičnine (5) in za nezakonit lov (4).  

 

Okrožna državna tožilstva za leto 2018 ne poročajo o posebej izstopajočih primerih ali pojavih 

s tega področja, ki bi jih obravnavala v kazenskem postopku. Res pa je, da je ob razmeroma 

majhnem pripadu nekaj zadev pred sodišči še nerešenih. V nekaterih primerih je za razmeroma 

razvito družbo, ki se rada ponaša s svojo skrbjo za živali in humanostjo, na splošno presenetljiv 

in skrb vzbujajoč pojav mučenja živali. Pri tem gre za primere hudega zanemarjanja 

posameznih in večjega števila domačih živali. 



 SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2018 

 

178 

7.2.6 HUDA NASILNA KAZNIVA DEJANJA 

 

V tem poglavju letnega poročila obravnavamo kazniva dejanja umorov in ubojev iz 115. do 

117. člena KZ-1, ropov po 206. členu KZ-1, izsiljevanja po 213. členu in po četrtem odstavku 

310. člena KZ-1, hude telesne poškodbe po drugem odstavku 123. člena KZ-1 (in po drugem 

odstavku 134. člena KZ-1), posebno hude telesne poškodbe po drugem odstavku 124. člena 

KZ-1 in poskuse teh kaznivih dejanj. Skratka, gre za najhujše oblike nasilnih kaznivih dejanj, 

pri katerih je nasilje nosilna karakteristika, na katera moramo biti v družbi vselej posebej 

pozorni, ne glede na to, v kolikšnem številu se pojavljajo. Huda nasilna kazniva dejanja se po 

sprejeti politiki pregona obravnavajo prednostno. Nasilje se kot znak kaznivega dejanja pojavlja 

tudi v drugih kaznivih dejanjih, o teh poročamo posebej v drugih poglavjih poročila. 

Kar zadeva kazniva dejanja ubojev in umorov, vključno s poskusi, so državna tožilstva leta 

2018 prejela nekaj manj ovadb kot leto poprej (43 v primerjavi s 50 v letu 2017). Razlika je 

razmeroma majhna, posebnosti, ki vselej spremljajo ta dejanja, pa so precejšnje, tako da iz tega 

podatka ne smemo delati nobenega posebnega sklepa. Znano je, da naša država s hudimi 

krvnimi delikti ni močno obremenjena, zanesljivo manj kot številne druge države. Tovrstna 

kazniva dejanja so obravnavala vsa okrožna državna tožilstva v državi, ki v svojih poročilih 

opisujejo najbolj značilne primere. Seveda so bila v obravnavi tudi kazniva dejanja, ki so bila 

v različnih fazah postopka nerešena iz preteklih let, in ne samo tista, glede katerih je bila ovadba 

prejeta v preteklem letu. 

Glede na težo kaznivih dejanj in druge okoliščine je razumljivo, da so storilci teh kaznivih 

dejanj razmeroma pogosto v priporu. V nekaterih od teh primerov postopek steče in se konča 

precej hitro. Obsodilnost je v teh zadevah praviloma visoka, kar je razumljivo, saj so dejanja 

večinoma dobro raziskana, predhodni postopek pa izveden skrbno. Seveda se v posamičnih 

primerih lahko zgodi drugače, postopki pa so lahko tudi zelo zahtevni in zapleteni. 

Fenomenologija hudih nasilnih kaznivih dejanj je namreč zelo pestra. Če po eni strani velja, da 

gre pri nas pogosto za kazniva dejanj do katerih je prišlo v ožjem krogu (v družini ali v kakšni 

drugi skupnosti, med sorodniki, znanci in podobno), so na drugi strani kazniva dejanja, ki so 

povsem drugačna. Med temi so tudi kazniva dejanja, ki vzbudijo pozornost zaradi maščevanja 

ali drugih negativnih motivov in zaradi posebnih okoliščin, v katerih so izvršena. Na srečo so 

redki primeri, ko imajo ta dejanja značilnosti organiziranega kriminala. 

Pri hudih nasilnih kaznivih dejanjih se je razmeroma pogosto treba posvetiti skrbnemu 

ugotavljanju okoliščin, ki so povezane z duševnostjo storilca (včasih tudi oškodovancev). 

Zaradi teh se lahko postopek zaplete, to pa vpliva na končni rezultat, saj je razumljivo, da 

storilca, ki dejanja ni izvršil prišteven, ni dopustno kaznovati.27 Kaznovalno politiko sodišč pri 

hudih kaznivih dejanjih na načelni ravni ocenjujemo kot primerno, primere morebitnih 

                                                 

27 To seveda velja na splošno. Razumljivo pa je, da je pri hudih kaznivih dejanjih pozornost utemeljeno namenjena 

duševnemu stanju udeležencev. Konec koncev je treba računati z možnostjo, da se storilcem, ki tempore criminis 

niso bili prištevni, po posebnem postopku izrečejo samostojni medicinski varnostni ukrepi.  
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odstopanj pa tožilci skušajo korigirati s pritožbami. V primerjavi s poprečjem je tožilskih 

pritožb v tem segmentu razmeroma veliko.  

Slovenska tožilstva so precej več kot hudih kaznivih dejanj zoper življenje in telo obravnavala 

kazniva dejanja ropa in izsiljevanja, vendar obojih manj kot v letu 2017. Novih ovadb za rope 

(vključno s poskusi) je bilo 147 (v primerjavi s 155 v letu 2017), za izsiljevanja pa 184, leto 

prej pa jih je bilo 215. Pa vendar ostajajo nihanja v okvirih dolgoletnih poprečij in iz 

lanskoletnega znižanja po izkušnjah ne gre delati nobenih optimističnih sklepov.  

Kaznivo dejanje ropa je razmeroma lahko prepoznati. Ker gre za hudo kaznivo dejanje, je 

pričakovano, da je odziv državnih tožilcev primerno strog. Med postopkom je bilo precej 

storilcev v priporu, razmerje med negativnimi rešitvami in obtožbami je visoko v prid 

drugonavedenih in tudi obsodilnost je primerno visoka.  

Nekoliko drugače je pri kaznivem dejanju izsiljevanja. Čeprav tudi to dejanje per definitionem 

opredeljuje nasilje, ki je lahko tudi zelo hudo, se v tej skupini pojavljajo tudi dejanja, pri katerih 

nasilje do ljudi vendarle ni bilo zelo izrazito. Tudi fenomenologija izsiljevanja je veliko bolj 

zapletena, zato ne preseneča, da se je v teh primerih včasih težko opredeliti, ali gre zares za 

kriminalno relevantno izsiljevanje ali pa za početje, ki ni prestopilo v kazenskopravno sfero. 

Zaradi tega so podatki o postopkih zaradi izsiljevanja drugačni: precej več je zavrženih ovadb 

in v primerjavi z ropi je tudi obsodilnih sodba manj.  

Ropi in izsiljevanja se pogosto povezujejo z organiziranim kriminalom. V posamičnih primerih 

je to prisotno tudi pri nas, posplošiti pa tega podatka ne smemo. Pri tem je treba ločevati več 

stopenj: kazniva dejanja so lahko izvršena v organizirani združbi in so že zaradi tega bolj 

nevarna, kot če jih izvrši posameznik. Še višjo stopnjo nevarnosti prestavljajo tisti primeri, ko 

se kazniva dejanja pojavljajo kot rezultat delovanja trajnejše ali dlje časa trajajoče dobro 

organizirane kriminalne združbe, včasih v velikem obsegu in na širšem območju, z uporabo 

strelnega orožja ali z brutalnimi metodami in s ciljem pridobiti si zelo veliko premoženjsko 

korist. Nekatera tožilstva poročajo o takšnih primerih ali o primerih, ki so blizu tej stopnji. 

Mladoletniki se redko pojavljajo kot storilci najhujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo, 

nekoliko pogosteje pa jih najdemo kot storilce ropov, zlasti kadar gre za rop, ki je izvršen v 

skupini, in kot storilce kaznivih dejanj izsiljevanja. Združevanje v skupino neredko pomeni ali 

povzroči tisti preskok v (negativno) novo kvaliteto, ki pripelje do izvršitve kaznivega dejanja, 

ki ga en mladoletnik sam najverjetneje ne bi storil.  

Kazniva dejanja, ki jih obravnavamo v tem poglavju, spadajo na področje t. i. klasičnega 

kriminala. Obravnavala so jih vsa slovenska tožilstva, ki poročajo o posameznih primerih, ki 

jih štejejo za pomembnejše. Seveda so med njimi velike razlike tako po številu obravnavanih 

dejanj kot po drugih značilnostih obravnavanih kaznivih dejanj. Pozitivna je ugotovitev, da ne 

poročajo, da bi pri njihovi obravnavi naletela na probleme, ki jim ne bi bila kos.  
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7.2.7 KAZNIVA DEJANJA PRI KATERIH SO ŽRTVE OTROCI IN MLADOLETNIKI 

 

Okrožna državna tožilstva so v letu 2018 prejela kazenske ovadbe za skupaj 1.791 (v letu 2017 

za 1.603 in v letu 2016 za 1.258) kaznivih dejanj, storjenih na škodo otrok – oseb, mlajših od 

18 let. Statistično (gre za podatke po dogodkih o spremljanem dejanju kot glavnem kaznivem 

dejanju iste osebe) so spremljana naslednja kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku (KZ-1, 

oziroma ustreznih določbah prejšnjega KZ), predvsem iz poglavja zoper spolno nedotakljivost 

in zoper zakonsko zvezo, družino in otroke (sedma skupina iz tabele 44.a (p)): 

 detomor po 119. členu KZ-1, 

 spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, po 173. členu KZ-1, 

 pridobivanje oseb, mlajših od 15 let, za spolne namene po 173.a členu KZ-1, 

 kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja po drugem odstavku 174. člena KZ-1, 

 zloraba prostitucije po drugem in tretjem odstavku 175. člena KZ-1, 

 prikazovanje, izdelava, posest, posredovanje pornografskega gradiva po 176. členu KZ-

1, 

 sprememba rodbinskega stanja po 189. členu KZ-1, 

 odvzem mladoletne osebe po 190. členu KZ-1,  

 nasilje v družini po 191. členu KZ-1, 

 zanemarjanje otroka in surovo ravnanje po 192. členu KZ-1, 

 kršitev družinskih obveznosti po 193. členu KZ-1, 

 neplačevanje preživnine po 194. členu KZ-1 in  

 krvoskrunstvo po 195. členu KZ-1. 

 

Po številu so najpogostejša kazniva dejanja zanemarjanja otroka in surovega ravnanja (866 

zadev), sledijo odvzem mladoletne osebe (657 zadev), spolni napadi na osebo, mlajšo od 15 let 

(168 zadev), ter prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva (44 

zadev) in nasilje v družini (31 zadev). Pri drugih gre za manjši obseg in se pojavljajo posamično 

ali sploh niso bila obravnavana. 

 

Na škodo otrok so bila v letu poročanja storjena tudi druga kazniva dejanja, pri katerih pa otrok 

kot oškodovanec ni bil značilen objekt kazenskopravnega varstva (npr. kazniva dejanja zoper 

življenje in telo, čast in dobro ime, človekovo zdravje, premoženje, varnost javnega prometa in 

druga). Zato niso bila posebej spremljana in analizirana v obravnavani skupini.  

 

V letu 2018 se je nadaljeval iz leta 2017 prevzet trend naraščanja števila ovadb za kazniva 

dejanja, storjena na škodo otrok, pri čemer ta statistični podatek (tako kot drugi) velja za celotno 

državo, in ne nujno tudi na ravni vsakega posameznega tožilstva. V letih od 2013 do 2015 se je 

število ovadb zmanjševalo, v letu 2016 je ostalo na enaki ravni, že leta 2017 se je nato število 

prejetih ovadb povečalo za 27,4 %, leta 2018 še dodatno za 11,7 %. S prištetimi nerešenimi 

kazenskimi ovadbami (za 680 kaznivih dejanj) iz leta 2017 so tako tožilci odločali o kazenskih 

ovadbah skupaj zaradi 2.471 kaznivih dejanj (v letu 2017 zaradi 2.259, v letu 2016 zaradi 1.838 

in enako v letu 2015) torej v 34,4-odstotnem večjem obsegu kot pred letom 2017.  
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V delu, v katerem ta podatek potrjuje višjo stopnjo družbene občutljivosti glede nasilja in drugih 

kaznivih dejanj zoper otroke, kar se kaže tudi v večji pripravljenosti za njihovo naznanitev, gre 

za pozitiven premik. Po drugi strani nas mora občutno naraščanje števila primerov zaznane 

kriminalitete zoper najbolj ranljive usmerjati k še večji skrbi za obravnavano področje, tako v 

preventivnem delu kot z uporabo ustreznih oblik kazenskega pregona, usmerjenih (tudi) k 

postopnemu zmanjševanju in odpravi vzrokov tovrstne kriminalitete.   

 

V letu 2018 se je povečal tudi delež zavrženih ovadb (na 1.122, kar je 69,8 % vseh 

obravnavanih) zoper storilce kaznivih dejanj na škodo otrok (v letu 2017 je bilo zavrženih 988 

oziroma 64,8 %). Tak delež je tudi v tem poročilu mogoče razložiti z naravo dejanj in razmerij 

med udeleženci, pri katerih državni tožilci (z izjemo kaznivih dejanj zoper spolno 

nedotakljivost in v zvezi s pornografskim gradivom) zadeve večkrat končajo z alternativno 

obliko kazenskega pregona. Uspešno končan postopek odvrnitve kazenskega pregona in 

posledično zavrženje kazenske ovadbe, zlasti v primeru izvedbe storilcem odrejenih dodatnih 

nalog (svetovanje, obvladovanje socialnih veščin, različne oblike pomoči, izpolnitev denarnih 

ali drugih obveznosti), lahko štejemo kot pozitiven prispevek k zasledovanju največje otrokove 

koristi in preprečevanju ponavljanja kaznivih dejanj.  

 

Razlog za zavrženje ovadb je deloma tudi v težavnosti dokazovanja, povezanega z izpovedbami 

otrok in njihovim razumevanjem pravne dobrote odpovedi pričanju zoper sorodnike (236. člen 

ZKP), ter oceno o tem, kaj aktivno sodelovanje v postopku zanje lahko pomeni. Po eni strani 

se otrok glede na svojo duševno razvitost večkrat še ni sposoben samostojno odločiti o svojih 

koristih, po drugi strani pa odločanje o pravni dobroti prinaša tveganje pritiska storilca, na 

katerega je še vedno lahko čustveno navezan. Zato se utemeljeno postavlja vprašanje o tem, kaj 

je (največja) otrokova korist, ki mora biti osnovno vodilo v vseh postopkih, v katerih so žrtve 

kaznivih dejanj otroci. Državno tožilstvo si prizadeva, da bi se načelo največje koristi otroka28 

v primerih, v katerih je otrok zaslišan v zvezi z dokazovanjem kaznivega dejanja, ki ga je izvršil 

otrokov starš ali druga bližnja oseba, uporabljalo uravnoteženo s pravicami obdolženca, na 

način, ki ne bo nesorazmerno oteževal dokaznega bremena in s tem učinkovitosti pregona. 

Pričakovati je treba, da bo ustreznejše normativne rešitve omogočila načrtovana novela Zakona 

o kazenskem postopku (ZKP-N). 

 

V seštevku vseh sprejetih odločitev se je (v razmerju s povečanim deležem zavrženih ovadb) 

pričakovano zmanjšal delež vloženih obtožnih aktov. V delu zadev namreč zaradi uporabe že 

omenjenih alternativnih načinov pregona, v drugem delu pa se utemeljenost suma v 

predkazenskih postopkih ni potrdila, ni bilo znakov kaznivih dejanj, obstajale so procesne ovire 

za nadaljnji postopek ali pa je bilo uporabljeno načelo (ne)sorazmernosti pregona.  

                                                 

28 Kot ga upošteva Konvencija o otrokovih pravicah (OZN), ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih 

narodov z resolucijo št. 44/25 z dne 20. novembra 1989, veljati je začela 2. septembra 1990, Smernice Odbora 

ministrov Sveta Evrope za otrokom prijazno pravosodje z dne 17. novembra 2010 (Svet Evrope), Direktiva 

2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na 

področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj, Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim 

izkoriščanjem in spolno zlorabo (Lanzarote, 25. 10. 2007), ki jo je Odbor ministrov sprejel 12. julija 2007. 
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Na uspešno delo državnega tožilstva (kot izhaja iz podatkov o odločitvah sodišč) kaže dejstvo, 

da je bilo v letu 2018 v zadevah, v katerih so žrtve otroci, izdanih kar 81,1 % obsodilnih sodb 

(v letu 2017 je bil ta delež 84,4-odstoten, v letu 2016 je znašal 81 % in leta 2015 pa 74 %). V 

primerjavi s prejšnjimi leti je bil manjši delež uspešnih pritožb (29 %, pred tem v letu 2017 je 

znašal 50 %, 40 % v letu 2016 in 52 % v letu 2015). Deloma je to posledica aktivnejše 

pritožbene politike državnih tožilcev, ki so več kot podvojili svojo aktivnost (z 28 vloženih 

pritožb leta 2017 na 66 leta 2018), pri čemer je bil v absolutnem številu vendarle dosežen boljši 

pozitiven izid (v 19 zadevah v primerjavi s 14 iz leta 2017).  

 

Kaznovalna politika ostaja v trendu izrekanja pogojnih obsodb (pri čemer si državni tožilci 

prizadevajo za čim daljšo preizkusno dobo) s primernimi posebnimi pogoji (predvsem glede 

izpolnjevanja preživninskih obveznosti, napotitev na obvladovanje nenasilne komunikacije, 

družinsko ali partnersko svetovanje), večkrat tudi z varstvenim nadzorstvom, ki lahko zmanjša 

vzroke za kazniva ravnanja (navodila glede zdravljenja, izobraževanja ali zaposlitve, prepovedi 

približevanja) ter zagotovi nadaljnje sobivanje v družinski skupnosti, če je to še mogoče. 

Državni tožilci predlagajo zaporne kazni poleg primerov kaznivih dejanj zoper spolno 

nedotakljivost otrok ter kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja 

pornografskega gradiva, sodišča pa te kazni izrekajo praviloma storilcem kaznivih dejanj z 

elementi dolgotrajnega, kontinuiranega in intenzivnega nasilja ter specialnim povratnikom.  

 

V ponazoritev doseženih kazenskih sankcij (in za vpogled v naravo obravnavanih hudih 

kaznivih dejanj) velja omeniti naslednje konkretne primere izreka: tri leta zapora za spolno 

zlorabo šestletnega otroka, štiri in pol leta zapora za spolni napad na sedemletnega otroka, dve 

leti in pol zapora za zlorabo slabotne osebe, tri leta in šest mesecev zapora za otipavanje štirih 

deklic, starih med šest in devet let, štiri leta in šest mesecev zapora zaradi objavljenih več sto 

tisoč slikovnih in video datotek, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok … Leta 2018 se je s 

pravnomočno potrditvijo večletnih zapornih kazni na pritožbeni stopnji končal tudi odmevni 

primer jeseniške deklice, v katerem se je obema obdolžencema očitalo tudi kaznivo dejanje 

zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje. 

 

Narava kaznivih dejanj, ki je največkrat narekovana z dinamiko družinskih odnosov in 

pogojena s socialnim okoljem, je razlog, da se izvršitvene oblike kaznivih dejanj na škodo otrok 

z leti ne spreminjajo. Pojavljajo se v vseh socialnih okoljih, večkrat so prežeta z občutkom 

fizične, čustvene in ne nazadnje finančne moči odraslega storilca, ki mu je otrok zaupan v 

varstvo, nego in vzgojo, nad otrokom kot žrtvijo. To se je potrdilo tudi v okviru kriminalitete s 

tega področja, obravnavane v letu 2018. Pri tem kot ovaditelji nastopajo predvsem policijske 

enote in uprave, centri za socialno delo, šole in vrtci ter oškodovanci po svojih zakonitih 

zastopnikih.  

 

Storilci kaznivih dejanj, storjenih na škodo otrok, so največkrat polnoletni moški vseh starosti 

in stopenj izobrazbe, večkrat (po naravi zakonskega opisa dejanja in zlasti pri spolnih napadih) 

v sorodstvenem razmerju ali drugače tesneje povezani z oškodovanimi otroki. Osebe ženskega 
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spola so obravnavane predvsem kot storilke kaznivega dejanja zanemarjanja otrok, pri 

kaznivem dejanju odvzema mladoletnih oseb pa v povezavi z izvajanjem stikov otroka z 

očetom.  

 

Skupne značilnosti storilcev kaznivih dejanj nasilja v družini ter zanemarjanja otrok in surovega 

ravnanja so slabši socialni status, nižja stopnja izobrazbe, uživanje alkoholnih in drugih opojnih 

snovi, osebnostna nezrelost, nekritičnost, pomanjkanje empatije v odnosu do mladoletnih 

oškodovancev in obremenjenost z vedenjskimi vzorci iz otroštva, ki jih storilci prenašajo v 

svojo družino, zlasti glede uporabe agresivnega ravnanja v odnosu do družinskih članov. 

Izkušnje kažejo, da so starši, ki so nasilni do otroka, praviloma sami kot otroci doživeli različne 

vrste zlorab svojih staršev.  

 

Enako kot v prejšnjih letih je bilo tudi leta 2018 več oškodovanih otrok ženskega spola (tudi 

pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost), pri kaznivih dejanjih odvzema mladoletne 

osebe in neplačevanja preživnine pa je zastopanost oškodovancev glede na spol uravnotežena. 

Otroci so žrtve največkrat v starosti 5 do 15 let, pri kaznivem dejanju neplačevanja preživnine 

in odvzema mladoletne osebe pa so oškodovani tudi mlajši. 

 

Pri nasilju v družini (po 191. členu KZ-1) se otroci redkeje pojavljajo kot žrtve kaznivih dejanj. 

V večini primerov je namreč nasilje v družini oziroma v drugi trajnejši življenjski skupnosti 

neposredno uperjeno zoper partnerja, otroci pa so večkrat priče takšnemu nasilju (najpogosteje 

psihičnemu). V takih primeri se v razmerju do otrok storilce večinoma preganja za kaznivo 

dejanje zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje po 192. členu KZ-1.  

 

Otroci so najpogosteje žrtev kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega 

ravnanja v različnih oblikah: z opuščanjem skrbi za prehrano, osebno higieno, varstvo, 

zdravljenje, šolske obveznosti, zaradi grobih vzgojnih ukrepov, zapiranja, izkoriščanja in 

nasilja, ki je večkrat stopnjevano, od psihičnega prek besednega do zelo grobega fizičnega 

(brce, pretepanje s pasom, palicami, s posledičnimi telesnimi poškodbami). Taka ravnanja so 

včasih posledica obrambe napadenega starša v okviru nasilja v družini, lahko pa so tudi v 

povezavi s spolnimi zlorabami. Storilci so tako očetje kot matere (v nekaterih primerih tudi oba 

starša), žrtve pa vseh starosti in obeh spolov.  

 

S prizadevanjem vseh, ki so v stiku z otroki, in z vzpostavljeno mrežo sodelovanja organov in 

posameznikov v okviru multidisciplinarnih timov sta odkrivanje in obravnavanje tovrstnih 

dejanj precej lažja, pridobivanje podatkov, ki so podlaga za kazensko ovadbo pa kakovostnejše. 

Tak pristop prispeva tudi k hitremu reševanju akutnih primerov zaradi onemogočanja 

nadaljnjega zanemarjanja ali trpinčenja otrok. Opisano delo pristojnih organov je žal oteženo 

zaradi ugotovitve Ustavnega sodišča RS, da se 7. točka Dogovora v zvezi z opravljanjem nalog 

za zaščito otrok (po 10. členu Zakona o preprečevanju nasilja v družini) ne sme uporabljati, ker 

Dogovor ni bil objavljen v Uradnem listu RS. 
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Tako kot v prejšnjih letih se očitki storilcem kaznivih dejanj odvzema mladoletnih otrok, tudi 

v letu poročanja, nanašajo na krajša časovna obdobja. Prevladuje podaljšanje stikov čez časovni 

okvir, določen s sodno odločbo oziroma dogovorom, ter neupoštevanje vsebine sklenjenih 

dogovorov o prevzemu otrok. Razlogi za takšna ravnanja in podajo kazenske ovadbe so 

najpogosteje nerešena vprašanja partnerskega odnosa staršev oziroma njihovih premoženjskih 

razmerij, zaradi česar se starši niso zmožni dogovoriti niti o objektivnih pogojih sodelovanja, 

zaradi katerih stik ne bi bil možen (npr. bolezni otroka). To je tudi poglavitni razlog za zavrženje 

kazenskih ovadb. K zmanjšanju potrebe po pregonu prispeva tudi vedno pogostejša ohranitev 

skupnega starševstva. Pri zlonamernem onemogočanju stikov storilci praviloma na otroka 

izvajajo psihični pritisk, povezan z manipulacijami in izsiljevanji. Iz poročil državnih tožilstev 

v tej zvezi izhaja tudi, da se posledica manipulacij staršev izraža v dolgotrajnosti postopkov, 

kar otežuje pravočasno zaščito otrok.  

 

Iz poročil okrožnih državnih tožilstev izhaja, da je mogoče zaznati upad števila kazenskih ovadb 

glede kaznivega dejanja neplačevanja preživnine, kar je treba najverjetneje pripisati izboljšanju 

gospodarskega stanja, posledično tudi boljšim zaposlitvenim možnostim. Sicer pa to dejanje z 

vidika načina pregona in kaznovalne politike (opozorilne sankcije s posebnimi pogoji glede 

izpolnjevanja preživninskih obveznosti) ostaja v okvirih prejšnjih let, z enako problematiko 

dokazovanja zmožnosti plačila zaradi zaposlovanja in dela na črno ter zaradi dejanske 

nezmožnosti plačevanja (storilci so pogosto tudi prejemniki denarne socialne pomoči). Državni 

tožilci glede navedenih kaznivih dejanj opozarjajo tudi na pasivnost storilcev, ki se sklicujejo 

na nezmožnost plačila preživnine, vendar v drugih (pravdnih) postopkih ne ukrepajo na način, 

da bi se jim preživninska obveznost (ustrezno) znižala.  

 

Enako kot v prejšnjem poročevalskem letu imajo tudi v letu 2018 spolni napadi različno stopnjo 

intenzivnosti in zajemajo vse znane oblike zlorab ali posegov v spolno nedotakljivost otrok, 

tudi precej mlajših od 15 let. Storilci tega kaznivega dejanja so bili moški vseh starosti, 

najpogosteje družinsko povezani, otrokovi sorodniki, prijatelji staršev in bližnji znanci ali 

osebe, ki so jim otroci zaupani (z izjemo v razmerju do tujih oseb, ko gre predvsem za 

razkazovanje), žrtve pa največkrat deklice. Glede teh kaznivih dejanj v poročevalskem letu 

državna tožilstva ne zaznavajo vidnega upada števila teh, kar je mogoče delno pripisati slabši 

ozaveščenosti otrok glede nedovoljenosti ravnanj, opustitvi zaščite drugega starša oziroma 

bližnjega sorodnika, ki se jim otrok izpove, in neprijetnim občutkom žrtev.  

 

Število kazenskih ovadb zaradi kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in 

posredovanja pornografskega gradiva je tudi v tem poročevalskem obdobju preveliko. Enako 

kot v letu 2017 so storilci kaznivih dejanj pretežno moškega spola, najpogosteje s srednješolsko 

ali višješolsko izobrazbo. V skupini teh kaznivih dejanj prevladujejo dejanja, kvalificirana po 

tretjem odstavku 176. člena KZ-1 – pridobivanje večjega obsega pornografskega ali drugačnega 

seksualnega gradiva (tudi več deset tisoč datotek), ki vključuje mladoletne osebe ali njihove 

realistične podobe, v daljšem obdobju, vključno z razširjanjem posnetkov spolnih zlorab otrok. 

V poročevalskem letu se nadaljuje pojav dejanj, ko si mladoletne osebe (v fazi zaljubljenosti) 
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med seboj izmenjujejo fotografije intimnih delov telesa ali celo posnamejo spolni odnos z 

obojestransko privolitvijo, ko zaljubljenost mine in se akterja razideta, pa eden (po navadi 

moški) to izrabi in fotografije ali posnetke objavi na spletu. Državni tožilci opozarjajo, da je 

težava pri pregonu storilcev teh kaznivih dejanj v opredelitvi pornografskega ali drugačnega 

seksualnega gradiva ter v tej zvezi opravljanje prepoznave, ali so osebe v gradivu res 

mladoletne.  

 

Državni tožilci tudi v tem poročevalskem letu opozarjajo na težave pri odkrivanju opisanih 

kaznivih dejanj, saj je pridobivanje dokazov odvisno od obstoja dovolj utemeljenega suma kot 

pogoja za izdajo odredbe za hišno preiskavo oziroma preiskavo elektronskih naprav. Tudi v 

tem delu je vprašanje učinkovitosti povezano z oblikovanjem ustreznih zakonskih podlag za 

uporabo vseh razpoložljivih načinov hitrega preiskovanja kaznivih dejanj, še posebej na 

svetovnem spletu, saj so storilci vedno bolj spretni pri zakrivanju sledi prenašanja in 

shranjevanja podatkov. Deloma na trajanje postopkov vpliva tudi potreba po pridobitvi 

izvedenskih mnenj, predvsem iz klinične psihologije, psihiatrije in sodne medicine, pri tem pa 

primanjkuje ustreznih strokovnjakov na področju družinske problematike.  

 

Pripor je bil v obravnavanih zadevah, v katerih so žrtev otroci, odrejen v 32 primerih, predvsem 

zaradi ponovitvene nevarnosti.  

 

Obravnava kaznivih dejanj, pri katerih so žrtve otroci in mladoletniki, si zasluži posebno skrb. 

Pri tem so vsi organi in posamezniki (v šolstvu, zdravstvu, policiji, pravosodju, probacijskih 

enotah, socialnih službah), ki z njimi vstopajo v stik, dolžni upoštevati njihove posebne potrebe 

in pravice. Pojavne oblike nasilja, ki ga otroci kot žrtve kaznivih dejanj doživljajo, so različne 

vrste in intenzivnosti, vse pa imajo dolgoročne ali celo neizbrisne posledice. Prav odvisnost od 

odraslih oseb, občutljiva faza psihofizičnega razvoja ter ranljivost razvoja zaradi starosti in 

zrelosti morajo biti razlog za višjo raven pravne zaščite otrok v (pred)kazenskih postopkih.  

 

Državni tožilci si pri obravnavanju kaznivih dejanj, storjenih zoper otroke in druge ranljive 

skupine oškodovancev, prizadevajo preprečevati ali vsaj zmanjševati posledice, ki jih kazenski 

postopek lahko prinese, s čimer se lahko odpravi t. i. sekundarna viktimizacija (dolgotrajna 

obravnava kazenske ovadbe, ponavljajoča se zasliševanja, obremenjujoče okolje, nestrokovni 

načini izpraševanja, dolgotrajnost sodnega postopka itd.). Pri tem državno tožilstvo podpira 

prizadevanja za ustanovitev posebnih enot za izvedbo strokovno in pravno ustrezno vodenih 

intervjujev (po vzoru »hiše za otroke«), z zagotovljeno celostno obravnavo otrok, ki so žrtve 

kaznivih dejanj. Taka obravnava mora obsegati razgovor z otrokom z usposobljenim 

strokovnjakom, morebitne zdravniške preglede, terapije, pomoč staršem, ki niso storilci, 

predvsem pa, da bodo pristojni strokovni timi imeli možnost za medsebojno komuniciranje in 

spremljanje otroka od prve izpovedbe do konca vseh pravnih in terapevtskih postopkov.  

 

Te naloge državno tožilstvo že v obstoječem normativnem in operativnem okviru uresničuje s 

predlaganjem zaslišanja otroka v prijaznem okolju in le v fazi preiskave (uporaba varnih sob na 
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sodiščih ali na centrih za socialno delo), z uporabo avdio-vizualne tehnike, saj je predvajanje 

takega zaslišanja v dokazne namene prepričljivejše in ima tudi večjo dokazno vrednost na 

sodišču. Tako ob hkratnem dodatnem izobraževanju in strokovnem usposabljanju državno 

tožilstvo ne prispeva le k uspešno končanim sodnim postopkom, ampak tudi k zmanjševanju 

škodljivih posledic za otoke, kolikor je le mogoče. 

 

7.2.8 KAZNIVA DEJANJA Z ZELO HUDIMI POSLEDICAMI 

 

Pravilnik o obliki letnega poročila o poslovanju državnega tožilstva (Uradni list RS, št. 88/15) 

v 12. členu kot področje spremljanja določa tudi področje kaznivih dejanj z zelo hudimi 

posledicami. V to poglavje spadajo kazniva dejanja, pri katerih so opredeljene posledice hujše, 

kot jih določajo kvalificirane oblike kaznivih dejanj – kot taka niso posebej zakonsko 

opredeljena, zato informacijski sistem ne predvideva posebnega knjiženja takšnih podatkov v 

vpisnike. Iz tega razloga poročilo temelji na opisih posameznih zadev, ki so jih posamezna 

tožilstva obravnavala v letu 2018 in o njih poročala, ne na statističnih podatkih. 

 

Zbirajo se podatki o številu takšnih zadev, ki so jih tožilstva obravnavala, ne o številu 

obravnavanih storilcev. Kot kazniva dejanja, ki spadajo v to poglavje, so opredeljena: 

1) kazniva dejanja, pri katerih je kot posledica nastala smrt več kot ene osebe (umor, uboj, 

prometne, delovne nesreče); 

2) kazniva dejanja, pri katerih je bila zasežena velika količina prepovedane droge (najmanj 

deset kg trde droge, 50 kg marihuane) ali velika količina orožja in razstreliva; 

3) kazniva dejanja, pri katerih je bilo najmanj za 500.000 evrov povzročene škode ali 

pridobljene koristi; 

4) kazniva dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev in zaposlovanja na črno, pri katerih je 

bilo oškodovanih 50 ali več delavcev; 

5) kazniva dejanja spravljanja v suženjsko razmerje in kazniva dejanja trgovine z ljudmi z 

20 ali več žrtvami. 

 

V letu poročanja so tožilstva v različnih fazah postopka poročala o obravnavanju: 

• treh kazenskih zadev, v katerih je bila posledica smrt več kot ene osebe (eno leto prej o 

šestih); 

• treh kazenskih zadev, v katerih je bila zasežena velika količina prepovedane droge (eno 

leto prej o petih); 

• dveh kazenskih zadev, v katerih bi bila zasežena velika količina orožja in razstreliva 

(eno leto prej o eni); 

• osmih kazenskih zadev, v katerih je bilo za 500.000 evrov povzročene škode ali 

pridobljene koristi (eno leto prej štirinajstih); 

• devetih kazenskih zadev, v katerih je bilo oškodovanih 50 ali več delavcev (eno leto prej 

o dvanajstih), in 

• ni podatka o številu kazenskih zadev, v katerih je bilo v vsaki več kot 20 žrtev 

spravljanja v suženjsko razmerje in trgovine z ljudmi (eno leto prej deset). 
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Podatki za primerjavo za eno leto prej se nanašajo na leto 2017. 

 

Kot primer navajamo nekatere take primere iz poročil državnih tožilstev. Gre za zadeve, v 

katerih so bile sprejete tožilske odločitve ali izrečene sodbe, ki po teži posledic odstopajo, iz 

njih pa sta razvidna zahtevnost zadev in njihovo končanje. 

 

1) Kazniva dejanja, pri katerih je kot posledica nastala smrt več kot ene osebe (umor, uboj, 

prometne, delovne nesreče): 

• Iz ODT v Novi Gorici so poročali o medijsko odmevnem primeru, t. i. zadevi 

smejalnega plina. V prostoru za reanimacijo bolnišnice so zaradi neustreznih priklopov cevi za 

medicinske pline umrli trije pacienti, štirje pa so bili ogroženi. Nihče od pristojnih ni opravil 

testiranja priklopov, dela tudi niso bila izvedena po projektu za izvedbo del. V zadevi je bila 

decembra 2018 zoper osem oseb uvedena preiskava zaradi kaznivega dejanja po petem v zvezi 

s tretjim in prvim odstavkom 314. člena KZ-1. 

• ODT v Ljubljani je poročalo o dveh zadevah, ki sta se v postopku na sodišču prve 

stopnje končali z oprostilnima sodbama. V obeh primerih je tožilstvo napovedalo pritožbo. V 

prvi zadevi je bila vložena obtožba zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti po 

314. členu KZ-1, zaradi česar je umrlo šest ljudi. V drugi zadevi pa so obravnavali štiri kazniva 

dejanja umora po 116. členu KZ-1. 

 

2) Kazniva dejanja, pri katerih je bila zasežena velika količina prepovedane droge (najmanj 

deset kilogramov trde droge, 50 kilogramov marihuane) ali velika količina orožja in razstreliva: 

• ODT v Novi Gorici je zoper pet obtožencev vložilo obtožbo zaradi 88 kaznivih dejanj, 

pri čemer je kriminalna količina dosegala skoraj 900 gramov kokaina. Dva obtoženca sta krivdo 

priznala na predobravnavnem naroku. Vložili so tudi dve obtožbi zoper 19 obdolžencev zaradi 

84 tovrstnih kaznivih dejanj. Sedemnajst obtožencev je bilo pravnomočno obsojenih, zoper 

enega je bil v letu 2018 pregon odstopljen v BiH, zoper enega pa obravnava še poteka. 

 

3) Kazniva dejanja, pri katerih je bilo za najmanj 500.000 evrov povzročene škode ali 

pridobljene koristi: 

• Na ODT v Krškem so v letu 2018 dosegli obsodilno sodbo v zadevi, v kateri je bilo 

obdolžencu očitana storitev nadaljevanega kaznivega dejanja davčne zatajitve po 249. členu 

KZ-1, s katerim je pridobil premoženjsko korist v višini 1,334.569 evrov. Izrečena mu je bila 

zaporna kazen dveh let in osmih mesecev zapora ter stranska denarna kazen v višini 30.000 

evrov. V letu poročanja so vložili obtožbo zoper eno osebo zaradi storitve kaznivega dejanja 

lažnega stečaja po 226. členu KZ-1, obdolženec je povzročil veliko premoženjsko škodo v 

višini 5,081.600 evrov. 

• V letu 2016 se je znova začelo in v letih 2017 in 2018 nadaljevalo sojenje pred Okrožnim 

sodiščem v Kopru v zadevi, v kateri se obdolžencu očita, da je z zlorabo uradnega položaja 

drugi pravni osebi pridobil za 4,600.000 evrov premoženjske koristi. Sojenje se je v letu 2018 

končalo z zavrnilno sodbo. Koprsko tožilstvo omenja tudi obtožnico zaradi kaznivega dejanja 

zlorabe položaja ali pravic po 240. členu KZ-1 zoper predsednika uprave gospodarske družbe 
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in dve osebi, ki se jim očita pomoč k izvršitvi zlorabe. Obtožnica jim očitala oškodovanje te 

gospodarske družbe v znesku več kot milijon evrov. V zadevi je bila zoper vse tri izrečena 

obsodilna sodba z zapornimi kaznimi. Sodišče je enega od njih spoznalo za krivega tudi 

kaznivega dejanja pranja denarja po 245. členu KZ-1. 

• ODT v Ljubljani je poročalo o zadevi, v kateri je bila po končani preiskavi vložena 

obtožnica zoper osebo, odgovorno za varnost in zdravje pri delu, zaradi kaznivega dejanja 

ogrožanja varnosti pri delu po 201. člena KZ-1. Obtoženemu se očita, da je z opustitvijo 

dolžnega ravnanja povzročil nevarnost za življenje delavcev, pri čemer je ena oseba umrla, 

nastala pa je velika premoženjska škoda v višini 9,195.175,55 evra. 

• ODT v Murski Soboti je zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali 

zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 obravnavalo kaznivo dejanje, s katerim 

je bila povzročena škoda ali pridobljena korist v višini 1,500.000 evrov. Ovadba je trenutno v 

fazi policijskega dopolnjevanja. 

• Iz ODT v Novem mestu so poročali, da so v letu 2018 prejeli več novih kazenskih ovadb 

zaradi kaznivih dejanj, zaradi katerih je bilo za najmanj 500.000 evrov povzročene škode ali 

pridobljene koristi. Obravnavali so ovadbo zoper več državljanov tretje države zaradi več 

kaznivih dejanj davčne zatajitve po 249. členu KZ-1 in ponareditve ali uničenja poslovnih listin 

po 235. členu KZ-1. Storilci so v Sloveniji ustanovili več gospodarskih družb, Fursu so oddajali 

lažne podatke in ponarejali listine ter s tem dosegli manjše plačilo DDV-ja, in sicer v zneskih 

od 334.224,66 evra do 715.105,52 evra. 

• Na ODT na Ptuju je bila iz leta 2017 prenesena v obravnavanje kazenska ovadba, v 

kateri je storilcu bila očitana storitev devetih kaznivih dejanj požiga po 222. členu KZ-1, višina 

premoženjske škode, ki je nastala v vseh požigih, je znašala več kot 5,000.000 evrov. Storilec 

je očitana dejanja storil v stanju neprištevnosti, zato mu je bil izrečen varnostni ukrep 

obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. Sodba je 

pravnomočna. 

 

4) Kazniva dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev in zaposlovanja na črno, pri katerih 

je bilo oškodovanih 50 delavcev ali več: 

• Iz ODT v Celju poročajo, da so v letu 2018 prejeli tri ovadbe, v vsaki od ovadb je bilo 

več kot 50 oškodovancev. V vseh se je pretežni del očitkov nanašal na neplačevanje socialnih 

prispevkov, oškodovanci so bili večinoma tuji delavci, ovadene pravne osebe pa so se ukvarjale 

z gradbeno dejavnostjo. 

• V letu 2018 so na ODT v Krškem z obdolžencem sklenili sporazum o priznanju krivde 

za 17 vloženih obtožnih aktov. V sporazumu o priznanju krivde so zajeta kazniva dejanja 

oškodovanja upnikov po 227. člena KZ-1, kršitve temeljnih pravic delavcev po 196. členu KZ-

1, zaposlovanja na črno po 199. členu KZ-1, ponarejanja ali uničenja poslovnih listin po 235. 

členu KZ-1 in overitve lažne vsebine po 253. členu KZ-1. S kaznivimi dejanji je nastala škoda 

v višini več kot pet milijonov evrov in 2,8-milijonsko oškodovanje FURS. V sporazumu je bila 

dogovorjena zaporna kazen osmih let in denarna kazen v znesku 252.000 evrov. Sodišče je 

sporazum o priznanju krivde sprejelo in izreklo dogovorjeno kazen, zagovornik obtoženega se 

je zoper sodbo pritožil. Zadeva v letu 2018 tako še ni postala pravnomočna. 
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• Iz ODT v Mariboru so poročali o zadevi, v kateri je sodišče na podlagi sklenjenega 

sporazuma o priznanju krivde obdolžencu zaradi storitve kaznivih dejanj kršitve temeljnih 

pravic delavcev po 196. členu KZ-1 ter poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja 

po 209. členu KZ-1.V izreklo enotno kazen eno leto in deset mesecev zapora in odločilo, da se 

izrečena kazen izvede z delom v splošno korist. V obravnavani zadevi je obdolženec kot 

direktor dveh gospodarskih družb s svojim ravnanjem 510 delavcev prikrajšal za več pravic, ki 

jim pripadajo, posledica njegovega dejanja pa je bila med drugim izguba pravice, ki izvira iz 

neupravičeno neizplačanih treh zaporednih plač. Obravnavalo je tudi razveljavljeno zadevo 

zaradi dveh kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev po 196. členu KZ-1. V tej zadevi 

je storilec kot direktor dveh gospodarskih družb 202 delavca prikrajšal za več pravic, ki jim 

pripadajo, posledica njegovega dejanja pa je bila med drugim izguba pravice, ki izvira iz 

neupravičeno neizplačanih treh zaporednih plač. Skupna višina neporavnanih obveznosti je 

znašala najmanj 330.895.00 evrov. Glavna obravnava v ponovljenem sojenju še poteka. 

• Na ODT v Murski Soboti so v letu 2018 prejeli kazensko ovadbo zaradi suma storitve 

kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev po 196. členu KZ-1. Ob izplačilu plač 

1.160 delavcem niso bili plačani z zakoni predpisani prispevki za socialno varnost iz njihovih 

bruto plač v skupnem znesku najmanj 726.328,96 evra. Zadeva je še v fazi zbiranja obvestil. 

• Tudi na ODT na Ptuju so v letu poročanja obravnavali kazensko ovadbo, v kateri se 

obdolžencem očita, da za 110 delavcev šest mesecev niso plačevali prispevkov za socialno 

varnost. V zadevi, v kateri je že bil vložen obtožni predlog s področja neplačila prispevkov za 

socialno varnost, je tožilstvo v letu 2018 prejelo poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe. Zaradi 

novih podatkov bo na pristojno sodišče vložena razširitev obtožnega predloga, saj je v tej zadevi 

skupaj 109 oškodovanih delavcev. 

 

5) Kazniva dejanja, v katerih je bila zasežena velika količina orožja in razstreliva: 

• Iz ODT v Krškem poročajo o zadevi, v kateri je bila izdana sodba zaradi storitve 

kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja po 307. členu KZ-1. Obtoženi je 

vnesel v državo 18 avtomatskih pušk in je bil obsojen na 4 leta zapora. 

• Tudi na ODT na Ptuju so v letu poročanja vložili obtožni akt, v katerem so obtožencu 

očitali protipravni vnos večje količine strelnega orožja, streliva, eksploziva in vojaškega orožja. 

V zadevi je sodišče po sklenjenem sporazumu o priznanju krivde izreklo obsodilno sodbo, v 

kateri je izreklo zaporno kazen v trajanju štirih let zapora in stransko kazen izgona tujca iz 

države.  

 

Kazniva dejanja spravljanja v suženjsko razmerje in kazniva dejanja trgovine z ljudmi na 

podlagi 192. člena ZDT-1 spadajo v izključno pristojnost SDT RS. O obravnavi zadev v letu 

2018 ni bilo poročano. 

 

Vzroki, okoliščine za nastanek, povečanje, spremljanje ali razvoj kriminalitete bodo opredeljeni 

pri posameznih področjih kriminalitete, saj so v področje kaznivih dejanj z zelo hudimi 

posledicami zajeta le najhujša kazniva dejanja, o katerih se poroča tudi v drugih delih poročila. 
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7.2.9 KAZNIVA DEJANJA, PRI KATERIH SO HUDO KRŠENE PRAVICE 

DELAVCEV IN RANLJIVIH SKUPIN LJUDI 

 

V tem poglavju poročila so navedeni podatki o obravnavanju kaznivih dejanj zoper delovno 

razmerje in socialno varnost, ki so zajeta v 22. poglavju KZ-1 in KZ, kamor spadajo naslednja 

kazniva dejanja: kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1, prej 205. člen KZ), 

šikaniranje na delovnem mestu (197. člen KZ-1), kršitev pravic pri zaposlovanju ali 

brezposelnosti (198. člena KZ-1, prej 206. člen KZ), zaposlovanje na črno (199. člen KZ-1), 

kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic (200. člen KZ-1, prej 

207. člen KZ), ogrožanje varnosti pri delu (201. člen KZ-1, prej 208. člen KZ), kršitev pravic 

iz socialnega zavarovanja (202. člena KZ-1, prej 209. člen KZ) in zloraba pravic iz socialnega 

zavarovanja (203. člen KZ1, prej 210. člen KZ). 

 

Pregled stanja kaznivih dejanj, pri katerih so hudo kršene pravice delavcev in ranljivih skupin 

ljudi in so navedena v tabeli 44.a, številčno pod skupino 24 izkazuje, da je bilo v letu 2018 na 

tožilstvih zoper polnoletne storilce tovrstnih kaznivih dejanj v delu skupaj 1.837 ovadb, kar je 

378 ovadb manj kot v letu poprej (kar pomeni upad za 17 %). V ta podatek so zajete tako 

prenesene nerešene ovadbe iz leta 2017, ki jih je bilo 990, kot novo prejete kazenske ovadbe v 

letu 2018, ki jih je bilo 847. Ob tem so imela tožilstva v obravnavanju še 822 ovadb, podanih 

zoper pravne osebe, kar je za 310 ovadb manj kot v letu poprej (kar pomeni upad za 27 %). V 

ta skupni podatek zadev v delu so zajete tako prenesene nerešene ovadbe iz leta 2017, ki jih je 

bilo 485, kot novoprejete ovadbe, podane zoper pravne osebe v letu 2018, ki jih je bilo 337. Pri 

navedenih podatkih za ovadene polnoletne storilce in pravne osebe je mogoče zaznati, da je 

bilo v letu 2018 manj prenesenih ovadb iz preteklega leta in manj novoprejetih ovadb kot v letu 

prej. 

 

Primerjava podatkov iz obeh let (torej leta 2017 in 2018) pripelje do ugotovitve, da je pri teh 

kaznivih dejanjih mogoče zaznati trend upadanja pripada zadev, saj so tožilstva v letu 2018 

zoper polnoletne storilce prejela 847 novih ovadb, leta 2017 pa jih je bilo 1.158, kar pomeni, 

da je bilo v letu 2018 na tožilstvo vloženih za 27 % manj kazenskih ovadb zoper polnoletne 

storilce tovrstnih kaznivih dejanj kot leto prej. Trend upadanja števila ovadb pa je mogoče 

zaznati tudi pri obravnavanju ovadenih pravnih oseb, saj so tožilstva v letu 2018 zoper pravne 

osebe prejela 337 novih ovadb, kar je precej manj, kot so jih tožilstva prejela v letu 2017, ko je 

bilo prejetih 623 novih ovadb zoper pravne osebe, kar pomeni, da je bilo v letu 2018 na tožilstvo 

vloženih za 46 % manj kazenskih ovadb zoper pravne osebe kot leto poprej. 

 

Tako je pri veliki večini okrožnih državnih tožilstev mogoče zaznati upad števila prejetih ovadb 

s tega področja, razen na ODT v Ljubljani, ODT v Mariboru, ODT v Murski Soboti in ODT v 

Novi Gorici, kjer je bil v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 zaznan porast števila novo prejetih 

ovadb. Takšen upad pripada je gotovo mogoče pripisati pozitivnim učinkom ukrepanja 

državnih organov na tem področju ter s tem povezani povečani ozaveščenosti delodajalcev, da 

naklepne kršitve njihovih delovnopravnih obveznosti lahko pomenijo tudi kaznivo dejanje.  
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Glede na zmanjšano število pripada in skupnega števila ovadb v delu se je posledično zmanjšalo 

tudi število rešenih ovadb za kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost. Glede 

na to, da so bile skupno rešene ovadbe zoper 854 polnoletnih storilcev (leta 2017 pa 1.202), je 

konec leta 2018 od vseh ovadb v delu ostalo še 983 nerešenih zadev zoper polnoletne storilce, 

kar je manj, kot je ostalo nerešenih zadev konec leta 2017, ko je zoper polnoletne storilce ostalo 

nerešenih 1.013 ovadb. Takšen trend je mogoče zaznati tudi pri obravnavanju ovadb, podanih 

zoper pravne osebe, saj so bile skupno rešene ovadbe zoper 275 pravnih oseb (leta 2017 pa 

598), konec leta 2018 pa je ostalo 547 nerešenih zadev, kar je približno isto kot leto poprej, ko 

je konec leta 2017 ostalo nerešenih 534 ovadb, podanih zoper pravne osebe.  

 

V letu 2018 so tožilstva s tega področja kaznivih dejanj obravnavala skupno torej 1.837 

ovadenih polnoletnih storilcev in 822 ovadenih pravnih oseb. Na sodišče je bilo zoper 

polnoletne storilce vloženih 298 obtožnih aktov, kar je manj kot v letu 2017, ko jih je bilo 

vloženih 667, zoper pravne osebe pa je bilo na sodišče vloženih 45 obtožnih aktov, kar je precej 

manj kot v letu prej, ko jih je bilo vloženih 277. V letu 2018 je bilo na sodišče vloženih več 

zahtev za preiskavo kot leto prej, saj je bilo v letu 2018 vloženih 34 zahtev za preiskavo zoper 

polnoletne storilce (leta 2017 le 17) in pet zahtev za preiskavo zoper pravne osebe (leta 2017 

nobena).  

 

Ob upoštevanju podatkov o reševanju ovadb, podanih zoper polnoletne storilce, je mogoče 

ugotoviti, da je bilo v letu 2018 obtoženih 35 % ovadenih polnoletnih storilcev, zoper 4 % je 

bila zahtevana preiskava, pri čemer je bilo zoper polnoletne storilce zavrženih kar 61 % ovadb. 

Primerjava podatkov s preteklim letom pokaže, da je bilo v letu 2018 obtoženih manj ovadenih 

polnoletnih storilcev kot v letu 2017 (56 %), vloženih je bilo več zahtev za preiskavo (leta 2017: 

le 1 % zahtev za preiskavo), pri čemer je bilo zavrženih več ovadb kot leto poprej (leta 2017: 

43 % ovadb). Iz primerjave obravnavanja kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno 

varnost z drugimi kaznivimi dejanji je mogoče ugotoviti, da je pri teh kaznivih dejanjih 

zavrženih manj kazenskih ovadb zoper polnoletne storilce kot za druga kazniva dejanja (na 

državni ravni znaša povprečje zavrženih ovadb 64 %), poleg tega je pri kaznivih dejanjih zoper 

delovna razmerja delež vloženih obtožnih aktov večji kot za druga kazniva dejanja (na državni 

ravni znaša povprečje vloženih obtožnih aktov 23 %), je pa manjši delež zahtevanih preiskav 

kot pri drugih kaznivih dejanjih (za katera na državni ravni povprečje znaša 12 %).  

 

Ob upoštevanju podatkov o reševanju ovadb, podanih zoper pravne osebe, je mogoče ugotoviti, 

da je v bilo letu 2018 obtoženih 16 % ovadenih pravnih oseb, zoper 2 % ovadenih pravnih oseb 

je bila zahtevana preiskava, pri čemer je bilo zavrženih kar 82 % ovadb, podanih zoper ovadene 

pravne osebe. Primerjava podatkov s preteklim letom pokaže, da je bilo v letu 2018 obtoženih 

manj ovadenih pravnih oseb kot v letu 2017 (46 %), vloženih je bilo več zahtev za preiskavo 

(leta 2017: nobena), pri čemer je bilo zavrženih več ovadb kot leto poprej (leta 2017: 54 % 

ovadb).  
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Iz primerjave obravnavanja kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost z 

drugimi kaznivimi dejanji je mogoče ugotoviti, da je pri teh kaznivih dejanjih zavrženih skoraj 

enak delež kazenskih ovadb zoper pravne osebe kot za druga kazniva dejanja (na državni ravni 

znaša povprečje zavrženih ovadb 81 %), poleg tega je pri kaznivih dejanjih zoper delovna 

razmerja delež vloženih obtožnih aktov enkrat večji kot za druga kazniva dejanja (na državni 

ravni znaša povprečje vloženih obtožnih aktov 8 %), je pa manjši delež zahtevanih preiskav kot 

pri drugih kaznivih dejanjih (za katera na državni ravni povprečje znaša 8 %).  

 

Glede števila obtožnih aktov, vloženih zoper polnoletne storilce, o katerih konec leta 2018 še 

ni bila izrečena prvostopenjska sodba, je mogoče ugotoviti, da je ta obseg v letu 2018 manjši 

kot leto prej, vendar je ne glede na navedeno število nerešenih zadev na sodišču na dan 31. 12. 

2018 izjemno visoko in zajema več kot dvojno število vloženih obtožnih aktov iz leta 2018, saj 

sojenje ni bilo končano za kar 1.895 obtoženih polnoletnih storilcev (leta 2017 je bilo 

neizrečenih sodnih odločitev 2.059) in za 544 obtoženih pravnih oseb (leta 2017 je bilo 

neizrečenih sodnih odločitev 621). Z upoštevanjem podatka o številu izdanih sodb v letu 2018 

(315 zoper polnoletne storilce in 35 zoper pravne osebe) je mogoče trditi, da reševanje teh zadev 

na sodišču poteka počasi. 

 

V letu 2018 so tožilstva v zvezi z obravnavanimi kaznivimi dejanji zoper delovna razmerja in 

socialno varnost prejela 315 sodb, izdanih zoper polnoletne storilce, kar je za 40 % manj kot 

leto prej, saj je bilo leta 2017 izdanih kar 528 sodb. Obseg prejetih obsodilnih sodb, izdanih 

zoper polnoletne storilce, je bil leta 2018 manjši kot leta 2017, prejetih je bilo 259 obsodilnih 

sodb (leta 2017 jih je bilo kar 473), pri čemer sta števili prejetih oprostilnih sodb in zavrnilnih 

sodb skoraj enaki kot leta 2017, prejetih je bilo 22 oprostilnih sodb (22 leta 2017) in 34 

zavrnilnih sodb (33 leta 2017). Podatki kažejo na visoko uspešnost obtoževanja tovrstnih 

kaznivih dejanj, saj znaša delež obsodilnih sodb kar 82 % glede na vse prejete sodbe v letu 

2018. Ta delež je v primerjavi z letom 2017 nekoliko manjši, saj je bil delež obsodilnih sodb 

leta 2017 visokih 90 %, vendar je treba pri tem upoštevati predvsem to, da je bilo leta 2018 

prejetih precej manj sodb kot leto prej.  

 

Tudi glede prejetih sodnih odločitev zoper obtožene pravne osebe je mogoče ugotoviti, da je 

bilo leta 2018 prejetih manj sodnih odločitev kot leto poprej. Tako so sodišča leta 2018 zoper 

obtožene pravne osebe izdala le 35 sodnih odločitev, kar je za 31 % manj kot leta 2017, ko jih 

je bilo izdanih 51. Leta 2018 je bilo prejetih manj obsodilnih sodb kot leto prej, in sicer le 26 

(40 leta 2017), števili oprostilnih in zavrnilnih sodb pa sta skoraj enaki kot leto prej, in sicer 

smo v letu 2018 prejeli dve oprostilni sodbi (tri leta 2017) in sedem zavrnilnih sodb (osem leta 

2017). 

 

Leta 2018 je bilo v zvezi z obravnavanimi kaznivimi dejanji vloženih precej več pritožb kot 

leto prej, in sicer kar 63, saj jih je bilo v letu 2017 vloženih le 13. Višje sodišče je ugodilo 16 

pritožbam, 47 pa ni ugodilo. Glede sprejetih sodnih odločitev za obtožene pravne osebe je 

mogoče ugotoviti, da so bile leta 2018 vložene le tri pritožbe, ki pa niso bile uspešne, saj jim 
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pritožbeno sodišče ni ugodilo. Pritožb je bilo tako leta 2018 manj kot leta 2017, saj je bilo takrat 

vloženih šest pritožb, od katerih je bilo ugodeno le eni. 

 

Pri navedenih kaznivih dejanjih zoper delovna razmerja in socialno varnost se je v preteklih 

letih obravnavala morda po le ena priporna zadeva (tako v letih 2016 in 2017), kar za leto 2018 

ni mogoče trditi, saj je bilo za tovrstna kazniva dejanja izrečenih osem priporov. 

 

V sklopu kaznivih dejanj zoper delovna razmerja in socialno varnost tožilstva v pretežnem delu 

obravnavajo kazniva dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev po 196. členu KZ-1, pri čemer 

so najpogostejši očitki neizplačilo plač ali dela plač ter neplačilo ali neobračunavanje 

predpisanih prispevkov za socialno varnost, neplačilo regresa za letni dopust in stroškov v zvezi 

z delom, v nekaterih primerih je šlo tudi za primere nezakonitih odpovedi delovnega razmerja. 

Obravnavanje tovrstnih kaznivih dejanj je zelo kompleksno in pogosto dolgotrajno, saj so 

ovadbe oškodovanih delavcev velikokrat pomanjkljive, zahtevki pa po višini neopredeljeni ali 

opredeljeni premalo natančno, pogosto oškodovanci tudi nimajo potrebnih listinskih dokazil, 

kar otežuje in podaljšuje izvedbo predkazenskega postopka. Velikokrat se z zbiranjem obvestil 

in listinske dokumentacije ter z opravljanjem poizvedb pri pristojnih davčnih organih ugotovi, 

da sta obseg kršitev in število oškodovanih delavcev dejansko še veliko večja, zaradi česar se 

preiskovanje v nadaljevanju praviloma še razširi. 

 

7.2.10 KAZNIVA DEJANJA, PRI KATERIH SO STORILCI NOSILCI JAVNIH 

FUNKCIJ 

 

Spekter kaznivih dejanj, pri katerih so storilci nosilci javnih funkcij, je razmeroma širok in sega 

od korupcijskih dejanj, kot so jemanje podkupnine po 261. členu KZ-1, dajanje podkupnine po 

262. členu KZ-1, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje po 263. členu KZ-1, dajanje 

daril za nezakonito posredovanje po 264. členu KZ-1 do kaznivih dejanj zlorabe uradnega 

položaja ali uradnih pravic po 257. členu, oškodovanja javnih sredstev po 257.a členu KZ-1 in 

nevestnega dela v službi po 258. členu KZ-1. 

 

Ker so kazniva dejanja, pri katerih so storilci nosilci javnih funkcij, delno že zajeta v poglavju 

korupcijskih kaznivih dejanj, statistično ni mogoče ločiti kaznivih dejanj, ki bi jih izvedli le 

storilci v funkciji voljenih ali imenovanih funkcionarjev. V kazenskopravnem pomenu je treba 

kot nosilce javnih funkcij šteti vse osebe, ki delujejo v javnem interesu in imajo možnost 

razpolagati z javnimi sredstvi, ali da pri izvajanju oblastvenih funkcij delujejo v nasprotju s 

svojimi dolžnostmi in s tem kršijo pravice oškodovancev ali delujejo izključno v lastnem 

interesu. Pogosto gre za zelo medijsko odmevna kazniva dejanja z zahtevno pravno in dejansko 

problematiko. 

 

Enako kot v prejšnjem letu poročanja je med kaznivimi dejanji, ki so predmet ovadb zoper 

nosilce javnih funkcij, največ prejetih kazenskih ovadb zaradi kaznivega dejanja zlorabe 

uradnega položaja ali uradnih pravic. Tudi v tem letu poročanja je mogoče opaziti nadaljevanje 
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trenda manjšega upada števila kaznivih dejanj, saj so tožilstva leta 2017 obravnavala 653 

kaznivih dejanj, leta 2018 pa 603 tovrstnih kaznivih dejanj. Pri kaznivem dejanju nevestnega 

dela v službi je zaznati ponovno porast prejetih kazenskih ovadb z 279 na 303 kazniva dejanja, 

pri kaznivih dejanjih oškodovanja javnih sredstev po 257.a členu KZ-1 pa je opazen upad 

števila prejetih kazenskih ovadb. Vsa navedena kazniva dejanja so težko dokazljiva, tudi zato, 

ker je treba bilo pred spremembo KZ-1 pri kaznivem dejanju zlorabe uradnega položaja ali 

uradnih pravic dokazati obarvani naklep storilca, kar je eden izmed razlogov, da je delež 

zavrženih ovadb izjemno velik. Storilci se praviloma sklicujejo na to, da imajo za neko področje 

strokovne službe, da so odločitve sprejemali po nasvetih teh služb, saj sami nimajo ustreznega 

strokovnega znanja. Predstojniki strokovnih služb pa nimajo v svoji domeni dokončne 

odločitve, ki privede do prepovedane posledice, saj je ta v domeni na primer župana, občinskega 

sveta ali direktorja zavoda.  

 

Ovadene osebe so funkcionarji, državni tožilci, sodniki, sodni izvršitelji, župani, javni 

uslužbenci upravnih enot, občin in javnih zavodov, stečajni upravitelji. Z vlaganjem kazenskih 

ovadb zoper sodnike in državne tožilce ovaditelji pogosto izražajo svoje nezadovoljstvo z 

odločitvami tožilstva, sodišč in drugih organov ter poskušajo tako vplivati na spremembo zanje 

neugodne odločitve državnih organov. Značilnost večine takih ovadb je, da ovaditelji uradni 

osebi očitajo, da je pri izdaji odločbe v konkretni zadevi namenoma kršila zakone in tako 

zainteresirani osebi onemogočila uveljavljati pravico, pogosto pa se očitajo tudi osebne in 

poklicne povezave s tistimi, ki naj bi po mnenju ovaditeljev na njihovo škodo s protipravnim 

ravnanjem uradne osebe pridobili kakšno korist. Večina ovadb je dokazno nepodprtih in tudi 

po izvedenih obsežnih predkazenskih postopkih zavrženih. 

 

Med storilci, ki so nosilci pomembnejših javnih funkcij, je treba omeniti župane, ki se jim 

očitajo kazniva dejanja jemanja podkupnine po 261. členu KZ-1, zlorabe uradnega položaja ali 

pravic po 257. členu KZ-1 (predvsem v zvezi z nespoštovanjem predpisov o javnem naročanju) 

in nevestnega dela v službi po 258. členu KZ-1), in upravne delavce na posameznih občinah v 

Sloveniji. Občine razpolagajo tudi z evropskimi sredstvi, tako v Sloveniji kot na ravni celotne 

Evropske unije pa so se sorazmerno pozno začele odkrivati goljufije v zvezi z nezakonito 

pridobitvijo in porabo evropskih sredstev. Razloga sta predvsem pomanjkljiv nadzor in 

pazljivost ministrstev (oziroma posredniških teles) v preteklosti v vseh fazah postopka, tako v 

fazi dodeljevanja sredstev kot v fazi porabe sredstev, a stanje se počasi izboljšuje.  

 

ODT v Ljubljani je leta 2018 obravnavalo več kaznivih dejanj, ki so jih storili veleposlaniki in 

drugi sekretarji veleposlaništva. Glavne obravnave tako potekajo zaradi treh kaznivih dejanj 

zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, ko naj bi diplomat leta 2009 brez pooblastila in 

vednosti veleposlanika podpisal pooblastilo za zamenjavo telefonov, zase koristil abonentske 

točke, ki so pripadale veleposlaništvu, in zase naročil dva telefona. Poleg tega naj bi si sam 

odredil, da se mu iz stroškov veleposlaništva brez vednosti veleposlanika izplačajo stroški za 

zobozdravstvene storitve za drugo osebo, ter predlagal in dosegel izplačilo neupravičenih 

stroškov kilometrine in dodatne dnevnice. 
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ODT v Ljubljani poroča o obsodilni sodbi zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja 

ali uradnih pravic po petem in tretjem odstavku 257. člena KZ-1. Obdolžena oseba je kot uradna 

oseba, in sicer na županski funkciji, da bi se na javni poziv za oddajo ponudb za pridobitev 

stavbne pravice prijavila le ena družba, podpisal pogodbo o stavbni pravici, tej družbi je 

omogočil še, da je sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu, podpisal pa je tudi aneks k pogodbi 

o stavbni pravici in nekatere obveznosti družbe prenesel na občino in družbi že pridobil 

protipravno premoženjsko korist ter občino oškodoval za najmanj 1,216.000 evrov. Osebi je 

bila določena kazen eno leto in 10 mesecev zapora in enotna kazen dve leti zapora, ki se izvede 

z delom v splošno korist v trajanju 1.460 ur, ki jih mora oseba opraviti v dveh letih od 

izvršljivosti sodbe. Višje sodišče v Ljubljani je sodbo razveljavilo le glede odvzema protipravne 

premoženjske koristi in stroškov postopka, v preostalih delih pa je potrdilo sodbo sodišča prve 

stopnje. 

 

ODT v Murski Soboti je poročalo o obsodilni sodbi zoper župana, ki se je s samostojnim 

podjetnikom dogovoril, da bo za občino izdelal spletni portal, nato pa ga je neupravičeno 

pooblastil, da v postopku javnega naročila male vrednosti le zaradi formalnosti pridobi še dve 

ponudbi in ju skupaj s svojo ponudbo dostavi na občino, čeprav so za zbiranje ponudb 

pooblaščeni delavci občinske uprave, nato pa je na podlagi nepodpisanih in neožigosanih 

ponudb, katerih pristnost ni bila izkazana, poleg tega so bile prirejene tako, da je bil omenjeni 

samostojni podjetnik najugodnejši ponudnik, tako po vnaprejšnjem dogovoru zagotovil posel, 

za katerega ne bi bil izbran kot izvajalec. S takim ravnanjem je samostojnemu podjetniku 

pridobil protipravno premoženjsko korist v višini 9.247 evrov. Obsojenemu je bila tako za 

kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu KZ-1 izrečena 

pogojna obsodba, v kateri se mu je določila kazen šest mesecev zapora in stranska denarna 

kazen 15 dnevnih zneskov, to je 850 evrov, s preizkusno dobo enega leta.  

 

ODT v Murski Soboti je vložilo obtožnico zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja oškodovanja 

javnih sredstev, in sicer zoper direktorja, ki je kot pooblaščena oseba uporabnika javnih sredstev 

povzročil nenamensko uporabo teh, saj je odredil, da se iz javnih sredstev izvedejo izplačila za 

plačilo obrokov kredita, izplačila plač zaposlenim in plačila računov, s tem pa je za javna 

sredstva povzročil veliko škodo v skupni višini 619.413,34 evra. 

 

Kljub temu v skladu s 192. členom ZDT-1 SDT RS obravnava tudi druga kazniva dejanja, 

katerih storilci so nosilci javnih funkcij, in sicer bodisi v sklopu obravnave drugih kaznivih 

dejanj iz njegove pristojnosti bodisi v primerih, v katerih se predkazenski postopek začne zaradi 

prijave korupcijskega kaznivega dejanja, pozneje pa se po izvedenem predkazenskem oziroma 

kazenskem postopku ugotovi, da gre za drugo kaznivo dejanje iz 26. poglavja KZ-1. V teh 

primerih gre zlasti za kazniva dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. 

členu KZ-1 ter za kazniva dejanja nevestnega dela v službi po 258. členu KZ-1 in kazniva 

dejanja oškodovanja javnih sredstev po 257.a členu KZ-1. SDT RS je v letu poročanja na tem 

področju obravnavalo zadeve, v katerih kot storilci kaznivih dejanj še vedno prevladujejo 

župani oziroma osebe, ki so odgovorne za zakonitost dela visokošolskih zavodov. 
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7.2.11 PRIMERI, V KATERIH SO IZKAZANI POGOJI ZA ZAČASNO 

ZAVAROVANJE IN ODVZEM PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA 

 

Za uspešen odvzem premoženja nezakonitega izvora je pomembna aktivnost državnih organov, 

ki so taksativno našteti v 10. členu ZOPNI in ki pri svojem delu lahko najprej zaznajo obstoj 

premoženja nezakonitega izvora. Poleg tega sta pomembna proaktivnost in aktivno sodelovanje 

med državnimi organi v skupinah za finančno preiskovanje.  

 

Vsi državni organi, tudi tožilstvo, morajo biti aktivni pri iskanju, zavarovanju in odvzemu 

premoženja nezakonitega izvora. Poleg tega je treba biti pozoren na tiste sprožilne informacije 

in kazalnike, predvsem podatke in okoliščine, ki kažejo na obstoj morebitnega premoženja 

nezakonitega izvora, v predkazenskih in kazenskih postopkih zaradi kataloških kaznivih dejanj.  

 

V okviru finančnih preiskovalnih skupin poteka intenzivno sodelovanje z organi, ki lahko 

prispevajo k uspešnemu odkrivanju premoženja nezakonitega izvora tako v Sloveniji kot v 

tujini, sodelovanje pa poteka zlasti s Fursom, Policijo, UPPD in KPK. Tako pri zaznavanju 

kataloških kaznivih dejanj kot premoženja nezakonitega izvora je pomembna prisotnost 

preiskovalcev na terenu. Kadar je premoženje v tujini, je uspešnost odkritja in odvzema 

premoženja nezakonitega izvora omejena z učinkovitostjo razpoložljivih instrumentov 

mednarodnega sodelovanja in mednarodne pravne pomoči. Pomembno je, da se v okviru skupin 

za finančno preiskovanje ustrezno uporabijo vse poti mednarodnega sodelovanja, ki so 

posameznim organom na razpolago. 

 

Na praktični ravni se težave pojavljajo predvsem pri aktivni zaznavi premoženja nezakonitega 

izvora kot vstopnega pogoja za uvedbo postopka. Tožilstva so pri zaznavi premoženja močno 

odvisna od aktivnosti organov predlagateljev finančne preiskave.  

 

Ob tem so državni tožilci SDT RS v praksi zaznali, da sodna praksa višjih sodišč ni enotna pri 

tolmačenju drugega odstavka 34. člena ZOPNI, ki se nanaša na dopustnost nadomestnega 

odvzema premoženja v pravdnem postopu, sodne prakse Vrhovnega sodišča RS na tem 

področju pa še ni. SDT RS je zaradi poenotenja sodne prakse v enem izmed postopkov že 

vložilo predlog za prekinitev postopka zaradi izdaje svetovalnega mnenja Vrhovnega sodišča 

RS.  

 

V zvezi z dokaznim standardom, ki ga mora doseči tožena stranka za izpodbitje domneve o 

nezakonitosti premoženja, se v praksi pojavljajo težave, saj sodišča ponekod sledijo navedbam 

toženih strank o izvoru premoženja. V zvezi s tem je mogoče pričakovati izboljšanje glede na 

novejšo odločitev višjega sodišča, da je treba za izpodbitje zakonske domneve zatrjevana 

dejstva dokazati s stopnjo prepričanja, torej tako, da je izključen vsak razumen dvom, da o 

resničnosti trditev ne bi dvomil noben razumen, v življenjskih zadevah izkušen človek.  
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V prihodnje bo ovira pri povečanju števila postopkov po ZOPNI predvsem odločba Ustavnega 

sodišča RS, št. U-I-6/15-25, Up-33/15-34 in Up-1003/15-29, z dne 5. 7. 2018, saj se bodo v 

tožilstvu tudi v letu 2019 v večjem delu obravnavala kataloška kazniva dejanja, storjena pred 

29. 11. 2011, in v zvezi s tem premoženje nezakonitega izvora, ki je bilo pridobljeno pred tem 

datumom. 
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Tabela 44a(p): pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – polnoletni storilci 

Skupina kaznivih dejanj Člen KZ Člen KZ-1 
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1. UMORI 127 128 
115 116 

117 
4 19 23 3 0 0 17 1 19 21 0 0 10 1 9 18 11 

2. POSKUSI UMOROV   1 24 25 0 0 0 24 0 25 17 2 0 5 1 4 17 22 

3. ROPI 213 206 32 135 167 11 0 3 111 12 94 66 4 2 8 5 3 108 49 

4. POSKUSI ROPOV   3 12 15 0 0 0 12 1 11 11 1 0 0 0 0 8 6 

5. IZSILJEVANJE 218 213 310/4 76 136 212 93 6 2 32 15 33 27 2 4 1 1 0 84 10 

6. POSKUSI 

IZSILJEVANJA 
  32 48 80 24 6 1 31 5 31 19 5 4 3 0 3 51 6 

7. KAZNIVA DEJANJA 

NA ŠKODO OTROK 

299 201 

183 

119 173 

173.a 

174/2 

175/2 

175/3 (KZ-

1B) 176 

189 do 195 

680 1.791 2.471 1.122 130 47 309 91 227 296 35 34 66 19 47 502 32 

8. KAZNIVA DEJANJA 

POVEZANA Z DROGO 

IN NEDOVOLJENIMI 

SNOVNI V ŠPORTU 

196 197 186 187 254 867 1.121 239 0 22 626 86 519 574 45 22 72 42 30 748 113 

9. PRANJE DENARJA 252 245 133 53 186 78 0 8 34 5 38 18 7 3 10 5 5 97 5 

10. KORUPCIJSKA 

KAZNIVA DEJANJA – 

SKUPAJ 

  148 221 369 113 0 8 180 5 71 30 3 2 15 9 6 108 40 

Kršitev proste odločitve 

volivcev 
162 151 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sprejemanje podkupnine 

pri volitvah 
168 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedovoljeno sprejemanje 

daril 
247 241 17 95 112 20 0 1 85 0 31 4 0 0 6 4 2 35 32 

Nedovoljeno dajanje daril 248 242 18 79 97 20 0 2 55 0 16 1 0 0 0 0 0 19 6 

Jemanje podkupnine 267 261 43 15 58 32 0 0 15 3 5 8 2 1 6 4 2 25 2 

Dajanje podkupnine 268 262 36 16 52 25 0 4 18 2 9 10 0 1 1 1 0 13 0 

Sprejemanje koristi za 

nezakonito posredovanje 
269 263 29 11 40 16 0 1 3 0 7 4 0 0 2 0 2 10 0 

Dajanje daril za nezakonito 

posredovanje 
269a 264 4 5 9 0 0 0 4 0 3 3 1 0 0 0 0 6 0 
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Skupina kaznivih dejanj Člen KZ Člen KZ-1 
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11. KORUPCIJA - 

POSKUSI 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. ZATAJITVE 

DAVČNIH IN DRUGIF 

FINANČNIH 

OBVEZNOSTI 

254 229 249 347 299 646 145 17 9 75 20 80 66 10 5 14 11 3 145 0 

13. ZLORABE V JAVNEM 

IN ZASEBNEM 

SEKTORJU – SKUPAJ 

  1.705 1.746 3.451 1.572 132 15 214 80 198 210 44 56 65 28 37 549 2 

Poneverba in neupravičena 

uporaba tujega premoženja 
/ 209 382 306 688 199 86 4 20 2 20 85 10 17 7 5 2 162 0 

Preslepitev pri pridobitvi in 

uporabi posojila ali 

ugodnosti 

235 230 56 59 115 28 34 2 5 0 8 33 1 0 5 0 5 37 0 

Preslepitev pri poslovanju z 

vrednostnimi papirji 
236 231 6 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba notranje 

informacije 
243 238 34 2 36 23 3 0 0 0 4 3 0 0 1 0 1 4 0 

Zloraba trga finančnih 

instrumentov 
/ 239 1 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba položaja ali 

zaupanja pri gospodarski 

dejavnosti 

244 240 655 474 1.129 383 4 8 146 50 107 49 22 25 36 15 21 218 1 

Poneverba 245 / 2 0 2 2 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0 

Zloraba uradnega položaja 

ali uradnih pravic 
261 257 409 591 1.000 618 4 1 33 26 58 36 10 13 13 8 5 114 1 

Oškodovanje javnih 

sredstev 
/ 257.a 19 15 34 16 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

Nevestno delo v službi 262 258 141 297 438 297 1 0 6 0 0 1 1 0 3 0 3 6 0 

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

14. ZLORABE - POSKUSI   2 5 7 5 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4 0 

15. OŠKODOVANJA 

UPNIKOV – SKUPAJ 
  1.562 1.011 2.573 1.066 17 26 262 159 408 247 116 94 95 23 72 968 3 

Povzročitev stečaja z 

goljufijo ali nevestnim 

poslovanjem 

232 233 226 177 80 257 54 0 0 17 0 11 4 0 0 1 1 0 15 0 

Oškodovanje upnikov 234 227 232 120 352 97 0 1 32 12 22 9 19 8 12 1 11 109 0 

Poslovna goljufija 234a 228 1.139 803 1.942 912 10 25 213 147 375 232 94 86 81 20 61 834 3 
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Skupina kaznivih dejanj Člen KZ Člen KZ-1 
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Organiziranje denarnih 

verig in nedovoljeno 

prirejanje iger na srečo 

234b 212 9 5 14 1 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 0 

Preslepitev kupcev 237 232 5 3 8 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 0 

16. OŠKODAVANJA 

UPNIKOV - POSKUSI 
  19 12 31 9 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 6 0 

17. OKOLJE IN 

PROSTOR - SKUPAJ 
  75 125 200 87 30 0 5 0 1 27 1 2 1 0 1 39 1 

Obremenjevanje in 

uničevanje okolja 
333 332 20 20 40 15 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Onesnaženja morja in voda 

s plovili 
/ 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razvrednotenje okolja z 

motornim vozilom 
334 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Protipravno ravnanje z 

jedrskimi ali drugimi 

nevarnimi radioaktivnimi 

snovmi 

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

Protipravna pridobitev ali 

uporaba radioaktivnih ali 

drugih nevarnih snovi 

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

Onesnaženje pitne vode 337 336 6 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Onesnaženje živil ali krme 338 337 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Protipravno zavzetje 

nepremičnine 
339 338 8 25 33 17 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8 0 

Uničenje nasadov s 

škodljivo snovjo 
340 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uničevanje gozdov 341 340 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mučenje živali 342 341 19 41 60 24 16 0 1 0 1 12 0 1 0 0 0 13 1 

Nezakonit lov 343 342 4 25 29 6 4 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 6 0 

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

Nezakonito ravnaje z 

zaščitenimi živalmi in 

rastlinami 

/ 344 11 8 19 19 4 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 11 0 

Prenašanje kužnih bolezni 

pri živalih in rastlinah 
345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Izdelovanje škodljivih 

zdravil za zdravljenje živali 
346 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Skupina kaznivih dejanj Člen KZ Člen KZ-1 
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Nevestna veterinarska 

pomoč 
347 347 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tatvina – naravna 

vrednota 
212/2 205/2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

18. OKOLJE IN 

PROSTOR - POSKUSI 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. KAZNIVA DEJANJA 

ZOPER ČLOVEČNOST 

373 do 

380, 382 

do 388.a 

100 do 

114, 250/4 
9 358 367 7 0 0 431 0 9 28 10 2 24 0 24 38 11 

20. TRGOVINA Z 

LJUDMI 
387.a 113 3 356 359 1 0 0 429 0 7 27 10 2 24 0 24 37 9 

21. KAZNIVA DEJANJA 

ZOPER MEDNARODNO 

PRAVO 

381, 389 

do 391 
371 do 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. PREPOVEDANO 

PREHAJANJE MEJE ALI 

OZEMLJA DRŽAVE 

311 308 201 272 473 127 0 129 100 3 83 182 1 1 7 5 2 163 145 

23. NEDOVOLJENA 

PROIZVODNJA IN 

PROMET OROŽJA ALI 

EKSPLOZIVOV 

310 307 23 91 114 18 13 11 47 0 47 47 1 3 4 0 4 78 13 

24. KAZNIVA DEJANJA 

ZOPER DELOVNO 

RAZMERJE IN 

SOCIALNO VARNOST 

205 do 

210 
196 do 203 990 847 1.837 522 284 2 34 0 12 259 22 34 63 16 47 1.895 8 
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Tabela 44b(p): pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – polnoletni storilci, organiziran kriminal 

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

Financiranje terorizma 388.a/3 109/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trgovina z ljudmi 387.a/3 113/3 3 20 23 0 0 0 12 0 7 0 2 2 0 0 0 12 8 

Umor 127/2 tč.4 116 tč.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Zloraba prostitucije 185/2 

175/2 

(KZ-1) 

175/3 

(KZ-1B) 

0 12 12 0 0 0 12 1 5 1 2 0 4 0 4 26 7 

Prikazovanje, izdelava, 

posest in posredovanje 

pornografskega gradiva 

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

Kazniva dejanja povezana z 

drogo in nedovoljenimi 

snovni v športu 

196/2 186/3 11 37 48 4 0 0 21 0 27 70 14 0 10 6 4 59 17 

Velika tatvina  205/3 7 18 25 1 1 6 17 3 13 29 0 0 0 0 0 52 5 

Rop  206/3 0 16 16 0 0 0 16 0 16 12 0 0 0 0 0 4 16 

Goljufija  211/4 5 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Izsiljevanje  213/4 8 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Pranje denarja 252/4 245/4 11 5 16 10 0 0 6 1 7 0 0 0 0 0 0 11 0 

Davčna zatajitev  

249/5 

(KZ-1) 

249/4 

(KZ-1B) 

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

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

Hudodelsko združevanje 297 294 17 13 30 17 0 0 7 1 0 7 12 0 0 0 0 2 2 

Nedovoljena proizvodnja in 

promet orožja ali 

eksplozivov 

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

Prepovedano prehajanje 

meje ali ozemlja države 
311/5 

308/5 

(KZ-1) 

308/6 

(KZ-1B) 

68 51 119 35 0 25 28 1 12 24 0 0 1 1 0 38 27 
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Skupina kaznivih dejanj Člen KZ 
Člen KZ-
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Obremenjevanje in 

uničevanje okolja 
 

332/6 

(KZ-1) 

332/5 

(KZ-1B) 

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

Protipravno ravnanje z 

jedrskimi ali drugimi 

nevarnimi radioaktivnimi 

snovmi 

 

334/3 

(KZ-1) 

334/8 

(KZ-1B) 

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

Protipravna pridobitev ali 

uporaba radioaktivnih ali 

drugih nevarnih snovi 

 
335/6 

(KZ-1) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nezakonito ravnanje z 

zaščitenimi živalmi in 

rastlinami 

 344/2 6 0 6 6 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 
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Tabela 44a(m): pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – mladoletniki 

Skupina kaznivih dejanj Člen KZ 
Člen KZ-
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1. UMORI 127 128 
115 116 

117 
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2. POSKUSI UMOROV   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. ROPI 213 206 2 27 29 0 24 5 7 3 7 1 3 0 0 0 9 4 

4. POSKUSI ROPOV   1 4 5 0 6 2 3 0 0 2 0 0 0 0 3 0 

5. IZSILJEVANJE 218 213 310/4 7 10 17 6 8 2 9 0 4 0 4 0 0 0 4 1 

6. POSKUSI 

IZSILJEVANJA 
  0 7 7 0 7 1 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 

8. KAZNIVA DEJANJA 

POVEZANA Z DROGO IN 

NEDOVOLJENIMI 

SNOVNI V ŠPORTU 

196 197 186 187 26 84 110 22 48 16 24 0 16 0 11 0 0 0 13 0 
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Tabela 44b(m): pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – mladoletniki, organiziran kriminal  

Skupina kaznivih dejanj Člen KZ 
Člen KZ-
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Terorizem   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Financiranje terorizma 388.a/3 109/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Umor 127/2 tč.4 116 tč.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Zloraba prostitucije 185/2 

175/2 

(KZ-1) 

175/3 

(KZ-1B) 

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

Prikazovanje, izdelava, 

posest in posredovanje 

pornografskega gradiva 

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

Kazniva dejanja povezana z 

drogo in nedovoljenimi 

snovmi v športu 

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

Velika tatvina  205/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

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

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

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

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

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

Davčna zatajitev  

249/5 

(KZ-1) 

249/4 

(KZ-1B) 

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

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

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

Nedovoljena proizvodnja in 

promet orožja ali 

eksplozivov 

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

Prepovedano prehajanje 

meje ali ozemlja države 
311/5 

308/5 

(KZ-1) 

308/6 

(KZ-1B) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Skupina kaznivih dejanj Člen KZ 
Člen KZ-
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Obremenjevanje in 

uničevanje okolja 
 

332/6 

(KZ-1) 

332/5 

(KZ-1B) 

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

Protipravno ravnanje z 

jedrskimi ali drugimi 

nevarnimi radioaktivnimi 

snovmi 

 

334/3 

(KZ-1) 

334/8 

(KZ-1B) 

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

Protipravna pridobitev ali 

uporaba radioaktivnih ali 

drugih nevarnih snovi 

 
335/6 

(KZ-1) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nezakonito ravnanje z 

zaščitenimi živalmi in 

rastlinami 

 344/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 44a(po): pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – pravne osebe 

Skupina kaznivih dejanj Člen KZ 
Člen KZ-
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9. PRANJE DENARJA 252 245 26 6 32 14 0 0 1 3 8 0 0 1 5 4 1 11 

10. KORUPCIJSKA 

KAZNIVA DEJANJA - 

SKUPAJ 

  2 8 10 6 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Kršitev proste odločitve 

volivcev  
162 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sprejemanje podkupnine pri 

volitvah 
168 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedovoljeno sprejemanje 

daril 
247 241 1 4 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedovoljeno dajanje daril 248 242 1 4 5 4 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Jemanje podkupnine 267 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dajanje podkupnine 268 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sprejemanje koristi za 

nezakonito posredovanje 
269 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dajanje daril za nezakonito 

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

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

12. ZATAJITVE DAVČNIH 

IN DRUGIH FINANČNIH 

OBVEZNOSTI 

254 229 249 172 117 289 52 2 5 18 6 8 2 0 1 0 0 0 20 

13. ZLORABE V JAVNEM 

IN ZASEBNEM SEKTORJU 

– SKUPAJ 

  189 131 320 124 13 0 27 8 5 11 2 1 6 1 5 21 

Poneverba in neupravičena 

uporaba tujega premoženja 
/ 209 39 11 50 23 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 

Preslepitev pri pridobitvi in 

uporabi posojila ali ugodnosti 
235 230 17 20 37 13 11 0 0 1 0 9 0 0 1 0 1 3 

Preslepitev pri poslovanju z 

vrednostnimi papirji 
236 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba notranje informacije 243 238 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 3 

Zloraba trga finančnih 

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

Zloraba položaja ali zaupanja 

pri gospodarski dejavnosti 
244 240 114 74 188 58 1 0 26 6 3 0 1 0 4 1 3 15 
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Skupina kaznivih dejanj Člen KZ 
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Poneverba  245 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba uradnega položaja ali 

uradnih pravic 
261 257 11 12 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oškodovanje javnih sredstev / 257.a 1 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nevestno delo v službi 262 258 5 6 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

15. OŠKODOVANJA 

UPNIKOV – SKUPAJ 
  575 428 1.003 515 1 15 52 37 15 5 6 11 13 4 9 120 

Povzročitev stečaja z goljufijo 

ali nevestnim poslovanjem 
232 233 226 25 8 33 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oškodovanje upnikov 234 227 57 42 99 22 0 0 4 1 3 0 0 0 1 0 1 15 

Poslovna goljufija 234a 228 491 375 866 487 0 15 45 36 12 5 5 11 11 3 8 104 

Organiziranje denarnih verig 

in nedovoljeno prirejanje iger 

na srečo 

234b 212 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preslepitev kupcev 237 232 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

16. OŠKODAVANJA 

UPNIKOV - POSKUSI 
  5 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. OKOLJE IN PROSTOR - 

SKUPAJ 
  18 6 24 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obremenjevanje in 

uničevanje okolja 
333 332 10 6 16 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Onesnaženje morja in voda s 

plovil 
/ 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razvrednotenje okolja z 

motornim vozilom 
334 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Protipravno ravnanje z 

jedrskimi ali drugimi 

nevarnimi radioaktivnimi 

snovmi 

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

Protipravna pridobitev ali 

uporaba radioaktivnih ali 

drugih nevarnih snovi 

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

Onesnaženje pitne vode 337 336 5 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Onesnaženje živil ali krme 338 337 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Skupina kaznivih dejanj Člen KZ 
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Protipravno zavzetje 

nepremičnine 
339 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uničenje nasadov s škodljivo 

snovjo 
340 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

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

Nezakonito ravnanje z 

zaščitenimi živalmi in 

rastlinami 

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

Prenašanje kužnih bolezni pri 

živalih in rastlinah 
345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Izdelovanje škodljivih zdravil 

za zdravljenje živali 
346 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nevestna veterinarska pomoč 347 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tatvina - naravna vrednota 212/2 205/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

18. OKOLJE IN PROSTOR - 

POSKUSI 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24. KAZNIVA DEJANJA 

ZOPER DELOVNO 

RAZMERJE IN SOCIALNO 

VARNOST  

205 do 

210 

196 do 

203 
485 337 822 224 43 1 5 1 1 26 2 7 3 0 3 544 
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Tabela 44b(po): pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – pravne osebe, organiziran kriminal 

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

Financiranje terorizma 388.a/3 109/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Zloraba prostitucije 185/2 

175/2 

(KZ-1) 

175/3 

(KZ-1B) 

0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 

Prikazovanje, izdelava, posest in 

posredovanje pornografskega 

gradiva 

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

Kazniva dejanja povezana z 

drogo in nedovoljenimi snovmi v 

športu 

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

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

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

Goljufija   211/4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

Pranje denarja 252/4 245/4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Davčna zatajitev   

249/5 

(KZ-1) 

249/4 

(KZ-1B)  

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

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

Hudodelsko združevanje 297 294 6 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedovoljena proizvodnja in 

promet orožja ali eksplozivov 
310/2 307/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prepovedano prehajanje meje ali 

ozemlja države 
311/5 

308/5 

(KZ-1) 

308/6 

(KZ-1B) 

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

Obremenjevanje in uničevanje 

okolja 
  

332/6 

(KZ-1) 

332/5 

(KZ-1B) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Skupina kaznivih dejanj Člen KZ 
Člen 

KZ-1 

P
r
e
n

e
se

n
e
 n

e
r
e
še

n
e
 

o
v

a
d

b
e
 

 P
r
e
je

te
 o

v
a

d
b

e
 

S
k

u
p

a
j v

 d
e
lu

 

REŠENE OVADBE 
KONČANE 

PREISKAVE 
SODBE 

PRITOŽBE 

DRŽAVNEGA TOŽILCA 
Š

e
 n

i izr
e
č
e
n

a
 

p
r
v

o
sto

p
n

a
 so

d
b

a
 

Z
a

v
r
ž
e
n

je
 

O
b

to
ž
n

i 

p
r
e
d

lo
g

i 

N
e
p

o
sr

e
d

n
a

 

o
b

to
ž
b

a
 

Z
a

h
te

v
a

 z
a

 

p
r
e
isk

a
v

o
 

U
sta

v
ite

v
 

V
lo

ž
e
n

 

o
b

to
ž
n

i a
k

t p
o

 

p
r
e
isk

a
v

i 

O
b

so
d

iln
e
 

so
d

b
e
 

O
p

r
o

stiln
e
 

so
d

b
e
 

Z
a

v
r
n

iln
e
 

so
d

b
e
 

V
lo

ž
e
n

o
 

U
g

o
d

en
o

 

N
e
u

g
o

d
e
n

o
 

Protipravno ravnanje z jedrskimi 

ali drugimi nevarnimi 

radioaktivnimi snovmi 

334/3 

(KZ-1) 

334/8 

(KZ-1B) 

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

Protipravna pridobitev ali 

uporaba radioaktivnih ali drugih 

nevarnih snovi 

335/6 

(KZ-1) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nezakonito ravnanje z 

zaščitenimi živalmi in rastlinami 
344/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7.3 STAREJŠE NEREŠENE ZADEVE 

 

Tožilstva so v skladu z drugim odstavkom 12. člena Pravilnika o obliki letnega poročila 

poročala o poslovanju državnega tožilstva za nerešene zadeve, starejše od 10 let oziroma tisti, 

ki teh nimajo, za deset najstarejših zadev na posameznem tožilstvu (starost teh zadev je po 

tožilstvih različna, le nekaj je zadev starejših od 10 let, v glavnem so tožilstva poročala o desetih 

najstarejših zadevah). Seveda je ob tem treba poudariti, da se za nerešeno zadevo šteje vsaka 

zadeva od datuma prejema ovadbe in da to ne pomeni, da tožilec na zadevi nič ne dela ali da je  

zastoj nastal na tožilstvu, ampak gre za spremljanje zadeve v vseh fazah postopka, tj. tudi, ko 

je na primer v dopolnitvi na policiji ali pozneje v obravnavi na sodišču. V nadaljevanju bodo 

obrazloženi razlogi za dolgotrajnost postopkov, vključno s prejetimi dodatnimi ukrepi za 

pospešitev reševanja zadev. 

 

7.3.1 RAZLOG ZA DOLGOTRAJNOST POSTOPKOV 

 

Iz poročil tožilstev izhaja, da gre pri teh zadevah za obsežne zadeve (več osumljencev, veliko 

oškodovancev) s področja gospodarske kriminalitete in za druga kazniva dejanja, ki jih pogosto 

izvajajo hudodelske združbe, oziroma gre za obliko dolgotrajnega, kontinuiranega in dobro 

organiziranega načina izvajanja kaznivih dejanj v okviru navidezno zakonite dejavnosti, s 

katerimi storilci prikrijejo dejansko kriminalno dejavnost. V teh zadevah je zaradi zagotovitve 

učinkovitega kazenskega pregona in pridobitve podatkov, ki so pomembni za dokazovanje v 

prihodnjem kazenskem postopku, nujno usmerjanje predkazenskega postopka, ki lahko traja 

dalj časa.  

 

Med navedenimi aktivnostmi največ težav ustvari pridobivanje dokazov iz tujine. Postopki 

izvajanja zaprosil za mednarodno pravno pomoč pa so zapleteni in dolgotrajni, saj do realizacije 

zaprosila po navadi preteče več mesecev ali celo več let, pogosto pa zaradi različnih pravnih 

redov zaprosila niso izvedena v celoti. Navedene težave se pojavljajo tako pri državah članicah 

Evropske unije kot v drugih evropskih državah, še bolj pri tretjih državah. Čeprav tako državni 

tožilci kot sodišča za pospešitev izvajanja zaprosil uporabljajo mednarodne institucije, kot so 

Eurojust, kontaktne točke EJN in podobno, posredovanje teh institucij še vedno ne pripomore 

k pomembnemu skrajšanju postopkov. 

 

Tožilstva v kar nekaj najstarejših zadevah navajajo kot razlog za dolgotrajnost postopkov 

vezanost na končanje drugih postopkov (civilnih ali kazenskih). 

 

Na ODT v Kranju so v eni zadevi (zaradi kaznivega dejanja goljufije po tretjem in prvem 

odstavku 211. člena KZ) čakali na odločitev Višjega sodišča v Ljubljani, kjer se je v več civilnih 

zadevah Okrožnega sodišča v Kranju odločalo o ničnosti posameznih pravnih poslov, ki so 

temelj v kazenski ovadbi. Sodba je že izdana, zato je tožilstvo že vložilo zahtevo za preiskavo. 

Preiskava še ni končana. 
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ODT v Kopru je poročalo o ovadbah iz let 2012 in 2014 – ovadenih je več osumljencev, med 

katerimi so nekateri v postopku v tujini, tožilska odločitev pa je vezana na končanje postopka 

v tujini.  

 

Tožilstva poročajo, da je zastoj večkrat nastal pri Policiji, ki zadev ni reševala v rokih, pri čemer 

so ti na tožilske urgence odgovarjali, da hitreje ne morejo reševati zadev zaradi lastnega 

kadrovskega pomanjkanja in zaradi druge prednostne problematike. V nekaterih primerih je 

Policija razloge za zastoje pri sebi ob urgencah upravičevala, da gre za obsežne zadeve z veliko 

dokumentacije, ki jo morajo proučiti, za kar potrebujejo več časa. 

 

Tako imajo na ODT v Celju v letu 2018 štiri nerešene kazenske ovadbe iz leta 2014, ki so še 

vedno v delu na Policiji. (Policija pošilja vmesna poročila, vendar dela še ni končala, da bi 

lahko bila sprejeta tožilska odločitev.) V eni zadevi je potrebno tudi pridobivanje podatkov iz 

tujine. 

 

ODT v Ljubljani je poročalo o dveh zadevah iz leta 2013, kjer je zastoj nastal na Policiji, pri 

čemer je v eni od teh zadev zdaj že vložena zahteva za preiskavo, v drugi zadevi pa kljub 

urgencam Policija predkazenskega postopka z dopolnitvijo ovadbe še ni končala.  

 

Po sprejetju tožilske odločitve kazenski postopek v nekaterih primerih zastane oziroma se 

postopek pred sodiščem sploh ne more začeti, ker so storilci kaznivih dejanj nedosegljivi 

sodišču. Kadar storilec pobegne v tujino in čeprav sodišče v teh primerih odredi tiralico oziroma 

izda evropski priporni nalog, storilcev pogosto ni mogoče najti tudi po več let od vložitve 

zahteve za preiskavo oziroma obtožnice. Če pa se storilca v tujini izsledi, še vedno lahko 

nastopijo težave z izvedbo zahteve za izročitev. Zato lahko ostane kazenska zadeva nerešena, 

čeprav je državni tožilec sprejel tožilsko odločitev in uporabil vsa procesna sredstva za 

pospešitev kazenskega postopka. Postopki na sodišču zastanejo tudi zaradi pogostih predlogov 

za izločitev dokazov, sodnim odločitvam pa sledijo še pravna sredstva, ki podaljšajo čas 

reševanja zadeve na sodišču (v fazi preiskave in v fazi sojenja). 

 

O takšnih zadevah poroča ODT v Murski Soboti (ena zadeva iz leta 1991, pri čemer obtožena 

nista dosegljiva sodišču kljub izdani tiralici, dve zadevi iz leta 2002 (v obeh primerih je vložena 

obtožnica, v enem primeru je zoper obtoženega odrejena tiralica, v drugem primeru pa se je 

izvedel šele predobravnavni narok) in še ena zadeva iz leta 2008, obtoženi sodišču ni dosegljiv, 

ker je v tujini), ODT v Celju (v zadevi iz leta 1997, v kateri je bilo že dvakrat razsojeno, po 

zadnji razveljavitvi pa je obtoženi nedosegljiv sodišču, je na prestajanju kazni v tujini). ODT v 

Novi Gorici poroča o dveh zadevah, prvi iz leta 2005 zaradi kaznivega dejanja neupravičene 

proizvodnje in prometa z mamili po prvem odstavku 196. člena KZ-1, pri čemer je obtoženi na 

begu, potrebno pa je zaslišanje priče prek mednarodne pravne pomoči, in drugi iz leta 2008 

zaradi kaznivega dejanja po prvem odstavku 196. člena KZ-1 (ponovljen postopek, obtoženi pa 

ni dosegljiv sodišču),  
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Navedene objektivne okoliščine podaljšujejo kazenske postopke in čas reševanja zadev, vendar 

je treba poudariti, da so državni tožilci kljub temu uspešni pri reševanju kazenskih ovadb, saj 

je tovrstnih primerov razmeroma malo. 

 

7.3.2 SPREJETI DODATNI UKREPI ZA POSPEŠITEV REŠEVANJA STAREJŠIH 

ZADEV 

 

Vse zadeve, ki jih državno tožilstvo obravnava, na podlagi mesečnih bremenitev sproti spremlja 

tako pristojni državni tožilec kot vodja, tako da se zadeve v glavnini rešujejo v 90-dnevnem 

roku po Merilih Državnotožilskega sveta, prekoračitve tega roka pa odobri oziroma podaljša 

vodja ODT. Kadar tožilec ne zaprosi za podaljšanje roka, vodja tožilcu izda odredbo, s katero 

mu naloži rešitev zadeve z določitvijo roka. 

 

V letu poročanja smo prvič začeli preverjati (leta 2017 je bilo to enkrat) upoštevanje rokov iz 

Politike pregona, torej ne le 90-dnevnega roka od zadnje bremenitve, ampak tudi enoletnega 

roka od prejema ovadbe do sprejetja tožilske odločitve in triletnega roka od vložitve obtožnega 

akta do končne odločitve sodišča. S tem smo zagotovili, da so vodje tožilstev po podatkih 

Strokovno-informacijskega centra VDT preverili vse zadeve, v katerih so bile izkazane 

prekoračitve teh rokov, ugotovili in popravili morebitna napačna knjiženja ter izvedli potrebne 

aktivnosti za hitrejše ravnanje. To novo uvedeno prakso bomo nadaljevali tudi v prihodnje. 

 

V zadevah, ki dlje časa niso rešene drugje (policija, sodišče, drugi organi ...), tožilstvo kot 

pospešitvene ukrepe za rešitev zadeve uporablja predvsem urgence, ki jih pošlje policiji ali 

sodišču (odvisno, v kateri fazi je zadeva) za hitrejšo rešitev zadeve. Problematiko reševanja 

starejših kazenskih ovadb in prednostno reševanje teh poskušajo tožilstva reševati tudi na 

delovnih sestankih s posameznimi policijskimi upravami (oziroma njihovimi notranjimi 

organizacijskimi enotami). V primeru zastoja pri delu na posamezni zadevi, kjer urgence niso 

uspešne, se o tem obvesti tudi predstojnika (policijske enote ali sodišča). 

 

Starejše zadeve se na tožilstvih obravnavajo prednostno in skrbno, med te spada tudi ponovno 

proučevanje zadev in iskanje rešitev (poleg urgenc na primer z naknadnim predlogom za pripor, 

če so izpolnjeni pogoji zanj, z naknadno izdajo kaznovalnih nalogov tudi v primerih, v katerih 

prvotno niso bili predlagani, pa je to zakonsko mogoče).  
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IZVRŠEVANJE PRISTOJNOSTI VRHOVNEGA DRŽAVNEGA 

TOŽILSTVA V SODNIH POSTOPKIH 

 

8 IZREDNA PRAVNA SREDSTVA NA PODROČJU KAZNOVALNEGA 

PRAVA 

 

8.1 UVODNA POJASNILA 

 

Bolj kot statistični rezultati, ki so tudi za leto 2018 ugodni, je za delo na Oddelku za kazenske 

zadeve (v nadaljevanju: OKZ) pomemben vsebinski vidik, ki kaže na opravljeno delo kot 

rezultat skupnega sodelovanja in velikega angažiranja posameznih vrhovnih državnih tožilcev 

ob sodelovanju strokovnih sodelavcev in drugega osebja VDT RS. Posebej je pomemben 

prispevek, če je vplival tudi na zakonodajalca in je za državno tožilstvo ugoden.  

 

Generalni državni tožilec je vložil zahtevo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 153. člena in 

drugega odstavka 154. člena ZKP, torej zakonskih določil, ki terjajo uničenje prikritih 

preiskovalnih ukrepov (v nadaljevanju: PPU) po dveh letih, če državni tožilec ne vloži vsaj 

zahteve za preiskavo ali celo obtožnice. Vložitev te zahteve je narekovala konkretna zadeva, v 

kateri je sodišče po dveh letih uničilo ne le izsledke PPU, ampak tudi vse podatke in dokaze, ki 

so bili povezani ali so nastali na podlagi PPU in tako tudi ovadbo z vsemi prilogami. Tako je 

povsem onemogočilo nadaljevanje postopka.  

 

Seveda glede uničenja izsledkov PPU ni pomembna le konkretna pravnomočna zadeva, ampak 

veliko najhujših in najobširnejših primerov gospodarskega kriminala, še zlasti tiste zadeve, pri 

katerih je storilec neznan ter se pregonu izmika in gre lahko za storilce umorov, terorizma in 

drugih hudih kaznivih dejanj, storilec pa se skriva več kot dve leti v tujini in je treba zadeve 

treba reševati z mednarodno pravno pomočjo. Prav v zvezi z mednarodnim sodelovanjem je 

VDT RS s primerjalnopravno analizo zakonov in ustrezne literature ter s sodelovanjem z 

Eurojustom, ki je na to temo organiziral kolegij predstavnikov držav, pridobilo podatek, da 

nobena država, ki je članica Evropske unije (v nadaljevanju: EU), nima uzakonjenega roka, 

kakor ga vsebujeta 153. in 154. člen ZKP. Druge države torej same sebi ne omejujejo možnosti 

pregona za kazniva dejanja, ki zaradi svoje zahtevnosti in obsežnosti terjajo dalj časa za zbiranje 

vseh podatkov in dokazov, ki omogočajo vložitev obtožnega akta. Javni interes je namreč 

nedvomno očiten in delovanje državnotožilske organizacije vsekakor mora biti podrejeno 

uresničevanju javnega interesa. Zakonodajne rešitve morajo državnim tožilcem omogočiti 

pregon najhujših kaznivih dejanj. 

 

VDT RS je v času priprave tega letnega poročila že doseglo pred Ustavnim sodiščem RS 

začasno zadržanje izvajanja uničevanja izsledkov PPU, zelo pozitivno pa je sprejelo tudi 

stališče, da so posledice uničenja izsledkov PPU in s tem onemogočanje kazenskega pregona v 

nekaterih razmerah lahko hujše, kakor pa so za obdolženca morebiti hude posledice, če gradivo, 
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ki posega v njegovo zasebnost, ne bi bilo uničeno. Na tej podlagi je že Ustavno sodišče RS v 

vmesni odločbi presodilo, da gre za pomemben rok. 

 

Naslednji pomembni sklop pravnih vprašanj, ki ga glede na aktualnost problematike VDT RS 

predstavlja v zvezi z delom OKZ, je področje sovražnega govora, ki je kot kazenskopravni 

pojem opredeljeno v 297. členu KZ-1 Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Na 

podlagi zahteve za varstvo zakonitosti v eni izmed pravnomočnih zadev pričakuje VDT RS 

rešitev vprašanja, ali način, kako storilec izvaja kaznivo dejanje, v vseh ali v večini primerov 

zahteva ogrozitev javnega reda in miru (zakon zahteva, da so posamezne oblike, kot je uporaba 

grožnje, zmerjanja ali žalitev, tudi samostojno kaznive, če so izvršene javno). Glede na 

kaznovalno politiko generalnega državnega tožilca, ki je za najhujše oblike tovrstnih kaznivih 

dejanj določil prednostni kazenski pregon, je bila ob pokroviteljstvu in mentorstvu OKZ 

organizirana tudi delovna skupina, ki seveda ne more in ne sme prispevati navodil, kako naj 

državni tožilci rešujejo posamezne kazenske zadeve. Ob seznanitvi s konkretnimi preteklimi in 

sedanjimi oblikami tega kaznivega dejanja pa bo poskušala izoblikovati enotna merila in 

stališča do posameznih pravnih vprašanj. Ta so lahko glede na posamezne konkretne zadeve 

tudi različna. 

 

Na področju gospodarskega kriminala je VDT RS, predvsem v zvezi z odgovori na pravna 

stališča obrambe, uspešno zavrnilo trditve, da opisi ne vsebujejo elementa preslepitve. Če so 

bili ti elementi pri kaznivem dejanju poslovne goljufije po 228. členu KZ-1 zadovoljivo opisani 

in v opisih ni bilo le zatrjevano, da posel ni bil uspešno ali pravočasno izpeljan, je VDT RS 

kljub strožjemu in spremenjenemu stališču Vrhovnega sodišča RS zastopalo stališče, da je posel 

že prešel v kaznivo dejanje in tako ni ostal v okviru civilnega prava. Hkrati je OKZ državne 

tožilce posebej obvestil o merilih, ki jih je vzpostavilo Vrhovno sodišče RS glede opisov 

preslepitvenega namena. S koristoljubnim oziroma prilastitvenim namenom se je na področju 

gospodarskega kriminala ukvarjalo VDT RS v zvezi s kaznivim dejanjem goljufije na škodo 

EU po 229. členu KZ-1, zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu 

KZ-1 in v zvezi s kaznivim dejanjem preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti. 

V drugih zadevah gospodarskega kriminala je bil še uveljavljan institut beneficium cohaesionis 

(ugodnost povezanosti oziroma pridružitve). Glede na ugodno rešitev Ustavnega sodišča RS 

glede možnega storilca kaznivega dejanja zlorabe notranje informacije (predsednik društva 

malih delničarjev) pa se je OKZ pri državnih tožilcih in tožilstvih zavzel za proučitev možnosti, 

ali obstaja še več priložnosti za uspešen pregon kaznivega dejanja zlorabe notranje informacije 

po 238. členu KZ-1. 

 

Vložitev zahteve za varstvo zakonitosti je s področja tako imenovanih klasičnih kaznivih dejanj 

zajela še kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, v zvezi s pojmom 

drugega spolnega dejanja, ki ni posilstvo, pa vendar je zanj mogoče izreči tudi enako visoko 

zaporno kazen. To je pomembno zlasti zaradi aktualnosti nekaterih stališč, da bi bilo treba 

spremeniti zakonski opis posilstva, ki da ne omogoča kazenskega pregona vseh oblik kaznivih 

dejanj zoper spolno integriteto. Vložene so bile še zahteve za varstvo zakonitosti zoper 
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prometne delikte in druga tako imenovana klasična kazniva dejanja. Kljub vsemu so bile leta 

2018 največjega pomena zadeve, v katerih je VDT RS uspelo s svojimi zahtevami za varstvo 

zakonitosti ali sooblikovalo pravna stališča oziroma pravno prakso s prizadevanji za kakovostne 

odgovore na zahteve za varstvo zakonitosti, ki jih je vložila obramba. Omeniti je treba naslednje 

skupine: 

 

1.) Pomemben je celoten sklop, s katerim je VDT RS pred Vrhovnim sodiščem RS 

prispevalo k izoblikovanju pravnega pomena zahteve za varstvo zakonitosti in k 

opredelitvi pravnih možnosti, v katerih zadevah jo lahko VDT RS vloži ne glede na 

dejstvo, da če jo vrhovni državni tožilec vloži v škodo obdolženca, lahko doseže le 

ugotovitev Vrhovnega sodišča RS, da je bil zakon kršen, sodišče pa ne more poseči v 

pravnomočno sodno odločbo. Sodišče je ob vložitvi zahteve za varstvo zakonitosti 

VDT RS poudarilo, da je funkcija vrhovnega državnega tožilca pri vlaganju zahtev za 

varstvo zakonitosti, da skrbi za enotno sodno prakso, varstvo zakonitosti ali napotilo 

sodiščem prve in druge stopnje z odločitvijo Vrhovnega sodišča RS o nebistvenih 

kršitvah kazenskega postopka in o enotni uporabi zakona. Vrhovnemu državnemu 

tožilcu je priznalo, da je upravičen vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti tudi zaradi 

tiste kršitve zakona, ki ni bila uveljavljana v rednem sodnem postopku s pritožbo zoper 

sodbo sodišča prve stopnje in je lahko tako v korist kot v škodo obdolženca.  

 

Kljub poudarkom o širokih možnostih vrhovnega državnega tožilca so se z lastnimi 

stališči vrhovni državni tožilci vendarle zavzeli proti neutemeljenemu širjenju izrednih 

pravnih sredstev, saj so učinki pravnomočnosti sodne odločbe v interesu državnih 

tožilcev. Tako je v sodni praksi našlo potrditev stališče, da bi odločanje o zamenjavi 

ali nadomestitvi izrečene zaporne kazni z alternativnimi sankcijami pomenilo tipičen 

primer takega nedopustnega širjenja. 

 

2.) Aktualno je tudi leta 2018 še vedno ostalo področje povojnih in medvojnih pobojev 

brez sodnih postopkov ali pa s tako velikimi pomanjkljivostmi, da je bila potrebna 

razveljavitev ob naslonitvi na splošna civilizacijska načela. Pomembno je že v 

preteklosti večkrat izraženo stališče, ki ga je pred Vrhovnim sodiščem RS izposlovalo 

VDT RS, da če sodna odločba vsebuje le inkriminacijo statusa ter ne konkretizira 

sodelovanja z okupatorjem in prispevka obsojenca k smrti druge osebe ali k telesnim 

poškodbam tretjega, ne dosega konkretizacije kazenskopravnih pojmov oziroma 

znakov kakega kaznivega dejanja. 

 

3.) Na področju gospodarskega kriminala zaradi opisa kaznivega dejanja Vrhovno sodišče 

RS na predlog vrhovnih državnih tožilcev ni več razveljavljalo sodb v zadevah 

kaznivih dejanj poslovne goljufije, s poudarjanjem razlik med ustreznim prekrškom in 

kaznivim dejanjem pa je VDT RS tako kot pri kaznivih dejanjih kršitve temeljnih 

pravic delavcev doseglo, da če je bilo katero izmed nezakonitih ravnanj obravnavano 

že v prekrškovnem postopku, to ni izključilo obravnave tudi kot kaznivega dejanja 
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zaradi uporabe načela ne bis in idem. Razmerja med prekrški in kaznivimi dejanji so 

prišla do izraza tudi ob uspešno uveljavljanih razlogih glede nepoštenih poslovnih 

praks v primerih, v katerih se takšne prakse štejejo kot agresivne po Zakonu o varstvu 

potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (v nadaljevanju: ZVPNPP). Za 

enotno sodno prakso so bile pomembne še odločitve Vrhovnega sodišča RS pri tistih 

kaznivih dejanjih, pri katerih je eden izmed zakonskih znakov tudi tako imenovani 

obarvan naklep z motivom koristoljubnosti in brez katerega ne bi bilo kaznivega 

dejanja. 

 

4.) Do koristoljubnosti ali oškodovalnih nagibov se je VDT RS opredeljevalo tudi v zvezi 

s pravnim institutom nadaljevanega kaznivega dejanja in pri tem v praksi ugotavljalo 

sorazmerno večji pomen v preteklosti že nekoliko pozabljenega instituta tako 

imenovanega kolektivnega kaznivega dejanja, kadar je šlo za enovite kriminalne 

aktivnosti storilcev kaznivih dejanj. Seveda se je VDT RS ukvarjalo še s številnimi 

drugimi kaznivimi dejanji, ki spadajo na področje t. i. klasične kriminalitete, zlasti s 

prometno delikvenco, kaznivimi dejanji, ki vsebujejo nasilje, razmerjem med 

izvedeniškimi mnenji in lastno presojo sodišča itd. V središču pozornosti VDT RS so 

bile različne zatrjevane ali ugotovljene kršitve ZKP, zlasti bistvene ali relativno 

bistvene kršitve ali ustavna pravica do obrambe (torej tudi opredeljevanja o pravnih 

vprašanjih v korist obdolžencev). 

 

5.) Nazadnje je treba omeniti še področje zaščite mladoletnikov glede stališča Vrhovnega 

sodišča RS v zvezi s kaznivimi dejanji zanemarjanja mladoletne osebe in surovega 

ravnanja po 192. členu KZ-1, skupaj s preseganjem običajnih vzgojnih ukrepov, kadar 

storilec trajnejše preseže mejo običajnih vzgojnih ukrepov ali opušča skrbi za osnovne 

potrebe mladoletne osebe, njene prehrane, nege, zdravja, šolanja itd. 

 

OKZ je večino pomembnejših zadev, pri katerih se je pojavila problematika enotne ali pravilne 

uporabe zakona v zvezi z vloženimi zahtevami za varstvo zakonitosti obravnaval v kolegijskih 

oblikah odločanja, posamezna lastna stališča ali pa tista stališča, ki jih je ob angažiranju VDT 

RS sprejelo tudi Vrhovno sodišče RS, pa so bila poslana vsem državnim tožilcem v državi v 

obliki rednih zbirov pravnih stališč ali v zvezi s posameznimi zadevami. OKZ je s stališči po 

potrebi seznanjal tudi organe odkrivanja in druge organe. Pomembnejša aktivnost v okviru 

OKZ je potekala tudi prek kolegijev pritožbenih oddelkov ob koordinaciji VDT RS, saj na teh 

kolegijih niso bila obravnavana le vprašanja višin in izbire posameznih kazenskih sankcij, 

ampak tudi pravna vprašanja, ki so omogočala izrek kazenskih sankcij in s tem sledila 

kaznovalni politiki generalnega državnega tožilca. OKZ se je maksimalno angažiral pri pripravi 

sprememb procesne in materialne kazenske zakonodaje, vrhovni državni tožilci pa so 

sodelovali tudi z Univerzo v Ljubljani oziroma Pravno fakulteto pri pripravi Velikega 

znanstvenega komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), še prej pa pri izidu 

Terminološkega pravnega slovarja in komentarja Zakona o prekrških. S svojimi prispevki v 
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strokovni literaturi so pomembno prispevali k razvoju pravne znanosti in stroke ter pravne 

prakse. 

 

8.2 IZREDNA PRAVNA SREDSTVA V KAZENSKIH POSTOPKIH – STATISTIČNI 

VIDIK 

 

Zelo zanimivo in nenavadno je, da je OKZ leta 2018 glede na v vpisnike posamično vpisane 

zadeve in tiste, ki so vpisane v zbirne vpise (pregledi sodb in sodna praksa, pravna stališča, seje 

kolegijev, dodeljevanje zadev, poročila, mnenja k predlogom zakonov in podobno), opravil 

natančno enak obseg dela kot leta 2017, to je 1.187 zadev. Kljub temu se v tem številu kažejo 

spremembe v strukturi glede na prejšnje obdobje poročanja.  

 

Za približno 5 % (od 418 na 436) se je povečalo število zadev, ki so terjale odgovore na zahteve. 

Drugi podrobnejši podatki so razvidni iz naslednje tabele. 

 

Tabela: Izredna pravna sredstva v kazenskih postopkih – zahteve 

KTV - ODGOVORI NA ZAHTEVE 

Prenesene nerešene Prejete Skupaj v delu Od tega rešeno 

Nerešeno na dan 

31.12. preteklega 

leta 

Odstotek rešenih 

9 436 445 425 24 96 

 

Nekoliko se je zmanjšal odstotek pobud (z 61 na 44) za vložitev zahtev za varstvo zakonitosti. 

Delež rešenih zadev na tem področju se je dejansko povečal z 82,1 % na 84 %, vendar podatek 

o povečanju pripada, ki ni odvisen od dela tožilstva, lahko kaže na trend zmanjšanja zaupanja 

v pravno državo. Deloma je to razvidno iz za VDT RS ugodnega podatka, da so vrhovni državni 

tožilci dejansko uspeli v 15 zadevah, v katerih so vložili zahteve za varstvo zakonitosti in da 

niso bili uspešni le v štirih zahtevah in se je delež ugodenih zahtev povečal s 57,14 % na 79 %. 

Drugi podatki so razvidni iz naslednje tabele. 

 

Tabela: Izredna pravna sredstva v kazenskih postopkih - pobude 

KTV - POBUDE KTV - ODLOČITVE SODIŠČA 

Prenesene 

nerešene  

Prejete 

pobude 

Skupaj 

v delu 

Rešeno na VDT Nerešeno na 

dan 31.12. 

prejšnjega 

leta 

Odstotek 

rešenih 

Prejete 

odločitve 

o 

zahtevah 

Ugodeno 

zahtevi 

Ni 

ugodeno 

zahtevi 

Odstotek 

ugodenih 

zahtev 
Vložene 

zahteve 

Zavrnjene 

pobude 

12 44 56 21 26 10 84 19 15 4 79 

 

Tudi delež med zavrnjenimi pobudami in tistimi, ki jim je VDT RS ugodilo, kaže na določen 

trend povečanja. Leta 2018 je ta delež znašal 33 %, kar kaže na trend rahlega povečanja. Vendar 

gre še vedno za delež, ki ga je videti v povprečju zadnjih nekaj let. To je razvidno iz naslednjega 

grafičnega prikaza. 
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Graf 9: Delež vloženih zahtev za varstvo zakonitosti od prejetih pobud v kazenskih zadevah 

 

 

Ob tem je mogoč povzetek, da je bilo VDT RS pri uporabi izrednih pravnih sredstev uspešno, 

saj se je delež ugodenih zadev približal 80 % (tudi na področju prekrškov, kar je razvidno iz 

naslednjega podpoglavja), še ugodnejši pa je delež rešenih zadev, ki znaša kar 96 %. Treba je 

poudariti, da so ti rezultati doseženi pogosto z nesorazmernim prizadevanjem vrhovnih 

državnih tožilcev zaradi nezadostne kadrovske zasedbe ob pomembnem prispevku vsega 

podpornega osebja. 

 

8.3 IZREDNA PRAVNA SREDSTVA V POSTOPKU O PREKRŠKU 

 

Vrhovni državni tožilci so leta 2018 prejeli v odločitev 312 pobud za vložitev zahteve za varstvo 

zakonitosti v zadevah prekrškov. Skupaj z nerešenimi pobudami iz preteklega leta (35 zadev) 

so obravnavali 347 pobud zoper odločbe oziroma sodbe o prekrških. V primerjavi z letom 2017 

se je število vloženih pobud v letu 2018 povečalo za 6,8 %. Po velikem številu vloženih pobud 

v letih 2009 in 2010 se je tako na področju prekrškov (po daljšem obdobju upadanja) obseg 

prejetih zadev ustalil pri številu, ki v skladu z zakonskimi omejitvami sledi pričakovanemu 

odločanju o (le) najpomembnejših pravnih vprašanjih uporabe ZP-1 in posebne materialne 

prekrškovne zakonodaje. Očitno je tudi, da bo možnost uporabe drugega izrednega pravnega 

sredstva – odprave ali spremembe odločbe na predlog prekrškovnega organa – trajno omejila 

varstvo zakonitosti pred Vrhovnim sodiščem RS na zadeve, ki tudi po vsebini spadajo na tako 

raven odločanja.  

 

Ob ustaljenem številu obravnavanih zadev obstoječa vsebinska problematika postopkov o 

prekrških tudi v letu 2018 ostaja v bistvenem nespremenjena. 
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Tabela: Izredna pravna sredstva v postopku o prekršku 

PTV - POBUDE PTV - ODLOČITVE SODIŠČA 

Prenesene 

nerešene  

Prejete 

pobude 

Skupaj 

v delu 

Rešeno na VDT 
Nerešeno na 

dan 31.12. 

prejšnjega 

leta 

Odstotek 

rešenih 

Skupaj 

prejete 

odločitve 

o 

zahtevah 

Ugodeno 

zahtevi 

Ni 

ugodeno 

zahtevi 

Odstotek 

ugodenih 

zahtev 
Vložene 

zahteve 

Zavrnjene 

pobude 

35 312 347 46 245 56 84 41 31 10 76 

 

Iz analize vloženih pobud izhaja naslednja struktura vlagateljev: 255 pobud (81,73 % pobud) 

so vložili kršitelji oziroma (prekrškovni) obdolženci ali njihovi zagovorniki, 24 pobud (7,69 %) 

so vložili prekrškovni organi, sodniki okrajnih ali višjih sodišč so vložili 29 pobud (9,29 %), 

štiri pobude (1,28 %) pa so vložili druge osebe in (po uradni dolžnosti) vrhovni državni tožilci. 

Čeprav prevladujejo pobude kršiteljev oziroma obdolžencev in njihovih zagovornikov, tudi 

organi prekrškovnega postopka uporabljajo možnost, da z izrednim pravnim sredstvom o 

pomembnih pravnih vprašanjih pridobijo stališče Vrhovnega sodišča RS ali da se odpravijo 

kršitve in nezakonitosti v pravnomočno končanih zadevah.  

  

Skupno število vloženih zahtev za varstvo zakonitosti se je glede na leto 2017, ko je bilo 

vloženih 49 zahtev, zmanjšalo za 6 %, kar potrjuje obrazloženo oceno trendov na področju 

prekrškov. Pri odločitvah gre še vedno tudi za posledico večjega števila vloženih (in zavrnjenih) 

tipskih, posplošenih, neutemeljenih (internetnih) pobud s področja varnosti cestnega prometa.  

 

Na Vrhovno sodišče RS je bilo leta 2018 vloženih 46 zahtev za varstvo zakonitosti, to pomeni, 

da je tožilstvo (ob 245 zavrnjenih pobudah) kot utemeljene sprejelo 15,8 % vložene pobude. 

Leta 2017 je bil ta delež 14,8 %, leta 2016 je bil 17,11 %, leta 2015 je bil 23,91 %, leta 2014 je 

bil 24,3 %, leta 2013 je bil 22,1 %, leta 2012 je bil 25,8 %, leta 2011 je bil 18,3 %, leta 2010 pa 

22,3 %. 

 

Graf 10: Delež vloženih zahtev za varstvo zakonitosti od prejetih pobud v zadevah o prekrških 
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Iz grafičnega prikaza je jasno razvidno, da je bil obseg uspešnih pobud v preteklih letih okoli 

petine do četrtine vloženih, v zadnjih treh letih se je zmanjšal, vendar se je tudi ustalil. 

Sprememba je pričakovana, saj se je sodna praksa na področju prekrškov utrdila, da je bil ZP-

1 nazadnje spremenjen in dopolnjen v letu 2016 in da taka (relativna) normativna stabilnost 

zmanjšuje potrebo po ukrepanju državnega tožilstva glede poenotenja sodne prakse zaradi 

nejasnosti in dvomov pri uporabi posameznih določb. 

 

Leta 2018 je Vrhovno sodišče RS odločilo o 40 zahtevah, vloženih v letu 2018 in v prejšnjih 

letih, ugodilo je 31 zahtevam, ni ugodilo devetim zahtevam, o šestih vloženih zahtevah za 

varstvo zakonitosti zoper odločbe o prekrških pa še ni odločilo. Glede na odločitve Vrhovnega 

sodišča RS, ki je ugodilo 77,5 % vloženih (in odločenih) zahtev, je bilo delo na tem področju 

opravljeno zelo uspešno, saj se tudi ob zavrnitvi zahteve oblikujejo pravna stališča, ki so 

pomembna za prakso.  

 

Za vložitev zahteve se je tožilstvo odločalo predvsem v primerih, v katerih je bila praksa na 

področju prekrškov oziroma sodna praksa različna, zato je bilo treba preveriti pravilno uporabo 

zakona, jo izenačiti, ustaliti ali odpraviti odklone z odločbami najvišjega sodišča.  

 

Na področju prekrškov je bila posebna pozornost še vedno namenjena uporabi ZP-1 glede 

odgovornosti pravnih in odgovornih oseb, podjetnikov in zasebnikov z vidika opustitve 

dolžnega nadzorstva ter razlogov in postopka za razbremenitev odgovornosti, problematiki 

prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, po obsegu pa kršitvam na področju cestnega 

prometa. Zahteve za varstvo zakonitosti so vrhovni državni tožilci vložili ne le v sklopu 

področja cestnoprometnih prekrškov, ampak tudi v zvezi s prekrški s področja Zakona o javnem 

redu in miru (ZJRM), Zakona o javnih naročilih (ZJN) in ZVPNPP. Končno pa je zahteva za 

varstvo zakonitosti obravnavala tudi problematiko davčne samoprijave v skladu z Zakonom o 

davčnem postopku (ZDavP-2). S postopkovnega vidika je prevladovalo uveljavljenje kršitve 

pravice do izjave, do izvajanja dokazov v korist kršitelja, kontradiktornosti odločanja v 

postopku po zahtevi za sodno varstvo in glede obrazloženosti odločb v zvezi s pravnimi 

sredstvi. 

 

8.4  RAZMERJE MED KAZNIVIMI DEJANJI IN PREKRŠKI OB UPOŠTEVANJU 

NAČELA NE BIS IN IDEM 

 

Leta 2018 je Vrhovno državno tožilstvo RS poglobljeno obravnavalo več sodb Evropskega 

sodišča za človekove pravice (ESČP), ki so obravnavale prepoved ponovnega sojenja (ob 

upoštevanju načela ne bis in idem), kadar so pravosodni organi obravnavali hkrati določeno 

nedopustno ravnanje v okviru kazenskega in prekrškovnega ali drugega administrativnega 

postopka. Presojo, ali je v določeni zadevi prekršena prepoved ponovnega sojenja o isti stvari, 

je ESČP opravljalo v več korakih. Ugotavljalo je, ali sta oba postopka po naravi kazenska 

oziroma spadata v enoten okvir kaznovalnega prava, ali gre za isti historičen dogodek, glede 

katerega je bilo že pravnomočno odločeno in ali gre za ponovno sojenje. Tudi Ustavno sodišče 
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RS se je v odločbi št. U-I-24/10 z dne 19. 4. 2012 oprlo na prakso ESČP in izreklo, da niti 

sankcije, ki so izrečene v kazenskem postopku v primeru vštetja globe iz prekrškovnega 

postopka, ne morejo vplivati na ugotovitev, ali je bilo ponovno sojeno o isti stvari. 

 

Vrhovno državno tožilstvo RS je natančno proučilo sodno prakso ESČP, Ustavnega sodišča RS 

in Vrhovnega sodišča RS ter 30. 1. 2018 vsem okrožnim državnim tožilstvom in 

Specializiranemu državnemu tožilstvu RS poslalo lastna stališča do meril, v okviru katerih 

morajo vsa državna tožilstva upoštevati načelo ne bis in idem. Posebej se je VDT RS zavzelo 

za položaj, v katerem vsa državna tožilstva upoštevajo, da ni preuranjenega prekrškovnega 

postopka v primerih, v katerih ima storilčevo ravnanje lahko znake kakega hudega kaznivega 

dejanja. Po drugi strani je želelo z vložitvijo zahtev za varstvo zakonitosti pred Vrhovnim 

sodiščem RS za posamezna kazniva dejanja pridobiti stališča, ali gre dejansko za takšne 

primere, ki zaradi postopka o prekršku izključujejo možnost pregona za hudo kaznivo dejanje. 

Pri kaznivih dejanjih kršitve temeljnih pravic delavcev, povzročitvi hude telesne poškodbe in 

nekaterih prometnih deliktih ter drugih kaznivih dejanjih je vendarle uspelo pridobiti stališče 

sodišča, da če se ravnanje, ki se obdolžencu očita v okviru kazenskega postopka, v celoti ne 

prekriva z ravnanjem, ki se mu očita v prekrškovnem postopku, ne gre za kršitev načela ne bis 

in idem. Tako na primer ni mogoče izenačiti prekrška na področju kršitve temeljnih pravic 

delavcev, če je za kaznivo dejanje potrebna še uresničitev konkretne škodljive posledice, ki je 

zakonski opis prekrška ne vsebuje. 
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9 CIVILNE IN UPRAVNE DRŽAVNOTOŽILSKE PRISTOJNOSTI 

 

9.1 UVODNA POJASNILA 

 

Državni tožilec ima z zakonom določene pristojnosti tudi zunaj področja kaznovalnega prava. 

Omejene so na vlaganje procesnih aktov in drugih nalog, ki jih določa zakon. Pred Vrhovnim 

sodiščem RS in pred Upravnim sodiščem RS jih izvršujejo vrhovni državni tožilci (tretji 

odstavek 19. člena in 21. člen ZDT-1). 

 

9.1.1 ZAHTEVA ZA VARSTVO ZAKONITOSTI V CIVILNIH POSTOPKIH 

 

Temeljna pristojnost zunaj kaznovalnega prava, ki jo izvajajo vrhovni državni tožilci, je 

vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne sodne odločbe, izdane v civilnih 

postopkih (385. do 391. člen Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP)). Zahteva za 

varstvo zakonitosti je del sistema izrednih pravnih sredstev v civilnem postopku. Državni 

tožilec z vložitvijo zahteve za varstvo zakonitosti posega v konkretno civilno zadevo kot 

zastopnik (intervenient) javnega interesa in ni stranka postopka. Od uveljavitve Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) se zahteva za varstvo 

zakonitosti po merilu pomembnega pravnega vprašanja širi na vse civilne zadeve in jo je 

dopustno vložiti tudi v primerih, v katerih je mogoča revizija. Po novi ureditvi ima odločba, 

izdana na podlagi zahteve za varstvo zakonitosti, le ugotovitveni in s tem precedenčni učinek 

za naprej, razen v primerih razpolaganj strank v nasprotju s prisilnimi predpisi ali moralo, v 

primerih, v katerih je bila v isti zadevi poleg zahteve za varstvo zakonitosti vložena tudi revizija 

ter če zoper pravnomočno sodno odločbo revizije ni mogoče dopustiti. S tem je narejen prvi 

korak k sistemsko pravilni umestitvi zahteve za varstvo zakonitosti v civilne postopke, ko bi 

zasledovala le precedenčni učinek in korist za naprej (objektivno korist za pravni red), ne da bi 

posegala v pravnomočno urejena razmerja med strankama, če ta niso obremenjena z 

nedovoljenimi razpolaganji ali zlorabo pravic.  

 

Na podlagi predpisov, ki napotujejo na uporabo ZPP, je mogoče zahtevo za varstvo zakonitosti 

vložiti tudi v postopkih izvršbe in zavarovanja (ZIZ), v postopkih zaradi insolventnosti 

(ZFPPIPP), v nepravdnih postopkih (ZNP), v zapuščinskih zadevah (ZD), v postopkih 

vzpostavitve etažne lastnine in določitvi pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL-1), v 

postopkih vpisa v sodni register (ZSReg), v nepravdnih zadevah iz 50. člena Zakona o 

gospodarskih družbah (ZGD-1), v postopkih za priznanje in izvršitev tujih sodnih in arbitražnih 

odločb (ZMZPP) in v postopkih zavarovanja in odvzema premoženja nezakonitega izvora 

(ZOPNI). 

 

Izvrševanje pristojnosti po 385. členu ZPP zaradi zagotavljanja videza nepristranskosti in 

verodostojnosti v smislu 7. člena ZDT-1 narekuje funkcionalno in personalno ločenost od 

izvajanja drugih zakonskih pooblastil, ki jih imajo državni tožilci kot stranke ali zakoniti 

zastopniki države v civilnih postopkih po drugih zakonih.  
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9.1.2 DRUGE PRISTOJNOSTI DRŽAVNEGA TOŽILCA V CIVILNIH POSTOPKIH 

Državni tožilec ima zakonske pristojnosti v postopku za odvzem poslovne sposobnosti in v 

postopku o razglasitvi pogrešancev za mrtve ter dokazovanju smrti po Zakonu o nepravdnem 

postopku (ZNP), v postopku za sprejem oseb v oddelek pod posebnim nadzorom oziroma v 

varovani oddelek na podlagi sklepa sodišča po Zakonu o duševnem zdravju (ZDZdr) in v 

postopku za razveljavitev zakonske zveze po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 

(ZZZDR). V teh postopkih ima državni tožilec položaj aktivno legitimirane stranke, njegovo 

ukrepanje pa je praviloma vezano na konkretni kazenski postopek, saj s pravnimi sredstvi, ki 

jih ima na razpolago, ne sme ukrepati namesto strank niti namesto njih vlagati pravnih sredstev, 

ki jih lahko v zavarovanje svojih pravnih koristi vložijo same. 

9.1.3 PRISTOJNOSTI DRŽAVNEGA TOŽILCA NA UPRAVNEM PODROČJU 

Po Zakonu o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP) lahko državni tožilec zaradi 

varstva javnih koristi zoper odločbo upravnega organa vloži pritožbo, predlog za obnovo 

postopka, predlog za odpravo oziroma razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici in predlog 

za izrek odločbe za nično (229., 261., 275. in 280. člen ZUP). Enake pristojnosti ima v 

upravnem postopku tudi državni odvetnik. Pri razmejitvi pristojnosti je zato treba izhajati iz 

vloge državnega odvetnika kot zastopnika javnega interesa v upravnem sporu (11. člen Zakona 

o državnem odvetništvu) in temeljne funkcije državnega tožilca kot organa kazenskega pregona

(prvi odstavek 19. člena ZDT-1), kar vse napotuje na restriktivno ukrepanje državnega tožilca 

v upravnem postopku, praviloma v povezavi s konkretnim kazenskim postopkom.  

Po Zakonu o društvih (v nadaljevanju: ZDru-1) in Zakonu o verski svobodi ima državni tožilec 

pooblastilo za vložitev tožbe na Upravno sodišče RS zaradi prepovedi delovanja društva ali 

verske skupnosti, če oceni, da društvo oziroma verska skupnost izvaja prepovedano dejavnost. 

Sistemsko zgrešena zakonska ureditev se je v praksi pokazala kot neustrezna, negospodarna in 

neučinkovita. Za sankcioniranje prepovedanih ravnanj iz 3. člena ZDru-1 so primernejša pravila 

prekrškovnega prava in izbrisna pristojnost registrskega organa. 

9.2 PRIPAD IN REŠEVANJE ZADEV 

Leta 2018 je Civilno-upravni oddelek (v nadaljevanju: Civilni oddelek) prejel v delo 210 zadev, 

od tega 171 pobud za vložitev zahtev za varstvo zakonitosti (Ctz-vpisnik) in pet vlog s področja 

upravnega prava (Utv-vpisnik). V Ctr- in Ctr-zb-vpisnik je bilo vpisanih 34 zadev (vloge, 

strokovna mnenja, kolegijsko delo, revizijske odločbe idr.). Civilni oddelek je prejel 777 odločb 

Vrhovnega sodišča RS s področja civilnega, gospodarska, delovnega in socialnega prava, ki so 

bile predmet strokovne obdelave s pripravo rednih mesečnih pregledov za potrebe Civilnega 

oddelka. 
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Do 31. 12. 2017 je ostalo nerešenih 11 pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti iz 

tekočega leta, vendar je bilo do izdelave tega poročila o njih že odločeno. Državni tožilec je 

namreč pri preizkusu pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti v civilnih postopkih 

vezan na trimesečni prekluzivni rok, ki teče od vročitve sodne odločbe pravdnim strankam. 

Skupaj z nerešenimi pobudami iz preteklega leta 2017 (11 zadev) je Civilni oddelek obravnaval 

182 pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. V sedmih obravnavanih zadevah je bila 

odločitev formalna (zaradi poteka roka), v preostalih 175 zadevah pa je bila opravljena 

vsebinska državnotožilska presoja. Največ pobud je bilo prejetih v izvršilnih (42) in 

insolvenčnih (23) zadevah. Zahteva za varstvo zakonitosti je bila vložena v 14 zadevah, od teh 

v treh zadevah zaradi razpolaganj oziroma ravnanj v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralo, 

v preostalih zadevah pa pod pogoji iz 367.a člena ZPP, torej zaradi pridobitve odgovora 

Vrhovnega sodišča RS na pravna vprašanja, pomembna za zagotovitev pravne varnosti, enotne 

uporabe prava ali za razvoj prava prek sodne prakse.  

 

V letu poročanja je Vrhovno sodišče RS odločilo o 13 zahtevah za varstvo zakonitosti. Ugodilo 

je osmim zahtevam, tri je zavrnilo in dve zavrglo. Merilo za uspešnost vloženih zahtev za 

varstvo zakonitosti po tretjem odstavku 385. člena ZPP je odgovor sodišča na pomembno 

pravno vprašanje za poenotenje in razvoj prava prek sodne prakse, torej objektivna korist za 

pravni red, merilo po uspehu ugoditve oziroma zavrnitve pa praviloma stopa v ozadje. Tako je 

sodišče leta 2018 na podlagi vloženih zahtev za varstvo zakonitosti odgovorilo na štiri pravna 

vprašanja s področja insolvenčnega prava, pomembna predvsem za poenotenje sodne prakse 

nižjih sodišč. Za razvoj prava in zagotovitev pravne varnosti je treba v letu poročanja izpostaviti 

pritrdilen odgovor sodišča na vprašanje, ali je mogoče v zemljiškoknjižnem postopku po 

določbah 7.5 poglavja ZZK-1 vzpostaviti tudi notarski zapis, ki vsebuje zemljiškoknjižno 

dovolilo, in pritrdilen odgovor na vprašanje, ali je ustanoviteljski delež v zasebnem zavodu 

lahko predmet izvršbe za poplačilo upnikove denarne terjatve. 

 

Tabela: Izredna pravna sredstva v civilnem postopku 

  CTZ- ODLOČITVE SODIŠČA 
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11 171 182 14 150 7 11 91 8 3 2 0 15 62 

 

V upravnih zadevah je bilo v letu 2017 prejetih pet predlogov za ukrepanje, ki so bili vsebinsko 

obravnavani, vendar brez ukrepanja državnega tožilca.  

 

Vrhovni državni tožilci civilno-upravnega oddelka so v letu 2018 aktivno sodelovali v postopku 

strokovnega usklajevanja predloga Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1). 
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9.3 PRIKAZ VSEBINSKIH USMERITEV PRI VLAGANJU ZAHTEV ZA VARSTVO 

ZAKONITOSTI 

 

Zahteva za varstvo zakonitosti dopolnjuje sistem izrednih pravnih sredstev v civilnem 

postopku. Državni tožilec je pri odločitvi za posredovanje v civilnem postopku z vložitvijo 

zahteve za varstvo zakonitosti vezan na zakonsko določene pogoje iz 385. do 391. člena ZPP, 

pri tem pa se upoštevajo vloga in pristojnosti državnega tožilca v sistemu pravosodne oblasti, 

ki jo poudarja njegov procesni položaj intervenienta v javnem interesu. Primerno vlogo 

državnega tožilca, ko odloča o vložitvi zahteve za varstvo zakonitosti pod pogoji dopuščene 

revizije iz tretjega odstavka 385. člena v povezavi s 367.a členom ZPP, je zato mogoče videti 

v restriktivnem pristopu in pokrivanju položajev, ko stranke iz različnih razlogov nimajo 

interesa ali možnosti za izpodbijanje pravnomočnih odločb nižjih sodišč, odločitev Vrhovnega 

sodišča RS pa bi bila nujna za zagotovitev pravne varnosti, enotne sodne prakse ali razvoj prava 

na podlagi sodne prakse, ter v intervenciji državnega tožilca v javnem interesu, ne glede na 

vloženo revizijo pravdnih strank. Tu se javna korist kaže v težnji po zagotavljanju z zakonom 

skladnega in enotnega sodnega varstva pravic ter s tem vzdrževanja pravnega reda kot pogoja 

za uresničitev ustavnega načela pravne države. Tudi Vrhovno sodišče RS je zavzelo stališče, 

da je javni namen najvišjega sodišča v državi še toliko bolj poudarjen, ko odloča o zahtevi za 

varstvo zakonitosti (II Ips 310/2017 z dne 29. 3. 2018). Zagotavljanje te vloge bi se moralo v 

prihodnje na zakonodajnem področju pokazati v dopustitvi zahteve za varstvo zakonitosti v 

delovnih in socialnih sporih ter njeni doslednejši omejitvi na precedenčni učinek in korist za 

naprej v pravdnem in drugih civilnih postopkih. 
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ANALITIČNI DEL 

 

10 ANALIZA POSLOVANJA IN OCENA DOSEGANJA CILJEV 

10.1 VPRAŠANJE OCENJEVANJA POSLOVANJA TOŽILSTVA 

 

V tem delu letnega poročila sledijo povzetek ključnih statističnih kazalnikov, analiza in 

ovrednotenje poslovanja državnega tožilstva v preteklem letu. Predmet presoje je delovanje 

tožilstva kot celote in državnih tožilstev kot enot, v katerih je organizirano izvajanje funkcije 

kazenskega pregona. Izbrani so posamezni vidiki poslovanja, saj interpretacija vseh podatkov, 

ki so na voljo v tem poročilu, ne bi bila smiselna podlaga za odločitve o upravljanju tožilstva.  

 

Zakonska dikcija določb o letnem poročilu z izjemno podrobnimi napotki o vsebini tega dela 

nekoliko zakriva dejstvo, da gre pravzaprav za presojo, ki je v temeljnih značilnostih podobna 

posebni vrsti revizije javnega sektorja, ki se imenuje revizija smotrnosti poslovanja. Ta revizija 

se osredotoča na ugotavljanje, ali institucije delujejo v skladu z načeli gospodarnosti, 

učinkovitosti in uspešnosti in ali so mogoče izboljšave. Delovanje se prouči glede na ustrezna 

sodila tako, da se analizirajo vzroki za odstopanje od teh sodil ali druge težave.29 Načela 

gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti se lahko opredelijo kot:  

 načelo gospodarnosti pomeni zmanjševanje stroška razpoložljivih virov. Viri, ki so 

porabljeni, morajo biti na voljo pravočasno, v ustrezni količini, ustrezne kakovosti in po 

najboljši ceni;   

 načelo učinkovitosti pomeni pridobiti največ iz razpoložljivih virov. Nanaša se na 

razmerje med uporabljenimi viri in ustvarjenim učinkom, in sicer glede količine, 

kakovosti in časa;   

 načelo uspešnosti obravnava uresničevanje zastavljenih ciljev in doseganje načrtovanih 

rezultatov.30 

 

Z opredelitvijo, da je predmet ocene poslovanje organa, smo hkrati nakazali, da pri tem ne 

obravnavamo kakovosti izvajanja državnotožilske funkcije. S tem sta mišljeni zakonitost in 

strokovna pravilnost dela državnih tožilcev. Ta kakovost je podvržena posredni presoji v sodnih 

postopkih, v katerih nastopajo državni tožilci, ali neposrednemu notranjemu nadzoru, ki poteka 

po posebnih pravilih. 

 

Za presojo poslovanja morajo biti vnaprej določeni njegovi cilji, ki se uporabijo kot sodila. 

Splošne cilje državnega tožilstva je mogoče izpeljati iz temeljne ustavne funkcije državnih 

tožilcev, da vlagajo in zastopajo kazenske obtožbe. Tožilci morajo to delati pravično, 

                                                 

29 Glej 22. točko standarda 100 Mednarodnih standardov vrhovnih revizijskih institucij (MSVRI 100) – Temeljna 

načela revidiranja javnega sektorja. 

30 11. točka standarda MSVRI 300 – Temeljna načela revidiranja smotrnosti poslovanja. 
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nepristransko in učinkovito.31 Namen tega delovanja je zagotoviti v družbi občutek varnosti. 

Tožilci izvajajo tisti del državne oblasti, ki na aktiven način meri k zaščiti človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin. Iz načela pravne države in enakosti pred zakonom izhaja zahteva, da se 

kazenski pregon izvaja po predvidljivih in enotnih merilih.  

 

Že pri tem je jasno, da je treba pri vrednotenju poslovanja tožilstva upoštevati merila, ki se 

nanašajo na kvantitativne vidike opravljenega dela (količino in čas), in merila, ki izražajo, kako 

so bile uporabljene procesne možnosti, ki jih dopušča zakon. Ker je narava tožilskega dela 

drugačna od narave sodniškega dela, je treba metode, ki so na splošno uveljavljene pri presoji 

poslovanja sodstva, dopolniti z metodami, s katerimi se presoja politika pregona državnih 

tožilstev.  

 

Eno poglavitnih upravljavskih izhodišč, ki omogoča objektivno vrednotenje dela, je načelo 

merljivosti sredstev in rezultatov. V skladu s tem načelom so okvirne ciljne vrednosti 

kazalnikov za presojo uspešnosti poslovanja in izvajanja politike pregona določene z Merili za 

uspešnost pregona državnih tožilstev (v nadaljnjem besedilu: Merila).32 Merila je 30. 5. 2017 

sprejel DTS in so jih bili pristojni organi državnotožilske uprave dolžni upoštevati za leto 2018. 

 

Namen tega poglavja je razbrati splošno smer razvoja na nekem področju tožilskega dela in 

izstopajoče pojave. Ugotoviti želimo, ali tožilstva dosegajo številčno opredeljene cilje sprejetih 

Meril. Največja korist evalvacije je podana, če se na podlagi ugotovitev sprejmejo ali 

priporočijo ukrepi za izboljšanje neželenih trendov in popravki večjih odstopanj pri posameznih 

tožilstvih. Za to je treba natančno poznati njihove vzroke, kar zaradi kompleksnosti 

normativnega in dejanskega družbenega konteksta delovanja tožilstva ni vedno mogoče.  

 

10.2 GIBANJE ŠTEVILA ZADEV IN TRAJANJE POSTOPKOV 

 

Vrednotenje dela se začne s spremljanjem gibanja števila zadev (prejetih, rešenih in nerešenih) 

in trajanja postopkov, v katerih se rešujejo. Zadeva je celota pravnih in dejanskih vprašanj, ki 

so predmet konkretnega pravnega postopka, pravni postopek pa je celota pravno določenih 

procesnih dejanj strank in sodišča ali drugega organa, ki vodijo do pravne odločitve.33 

 

Zadeva državnega tožilca je procesni položaj, v katerem nastopita njegova pravica in dolžnost, 

da opravi določeno procesno dejanje. Glede kaznivih dejanj, katerih storilec se preganja po 

uradni dolžnosti, je to pristojnost, da usmerja predkazenski postopek, zahteva preiskavo, vloži 

in zastopa obtožnico oziroma obtožni predlog ter vlaga pritožbe in izredna pravna sredstva. 

                                                 

31 Člen 1 Priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope REC(2000)19 o vlogi javnega tožilstva v sistemu 

kazenskega pravosodja. 

32 Dostopna na spletu: https://www.dt-rs.si/merila-za-uspesnost-pregona-drzavnih-tozilstev. 

33 Pravni terminološki slovar, M. Accetto idr., Založba ZRC SAZU, 2018, Ljubljana, str. 274 in 393. Primerjaj z 

opredelitvijo Slovarja slovenskega knjižnega jezika, po katerem je zadeva, kar je, se dogaja in je predmet določene 

obravnave, zlasti uradne. 
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Zadeve državnega tožilca so torej raznovrstne, različne so tudi njegove pristojnosti, ki jih v njih 

izvaja. Poglavitna razlika je med položajem državnega tožilca v predkazenskem postopku, v 

katerem se zbira gradivo za odločitev o kazenskem pregonu – ta je v njegovi svobodni presoji, 

in v postopku pred sodiščem, kjer ima položaj stranke, ki zahteva obsodbo obdolženca, o kateri 

odloča neodvisno sodišče.  

 

Iz narave tožilske funkcije izhaja potreba, da se pri vrednotenju poslovanja državnega tožilstva 

podrobneje spremlja gibanje zadev v zgodnejših fazah postopka. V veliki večini primerov se 

državni tožilec seznani z informacijo o kaznivem dejanju s prejemom kazenske ovadbe.34 V 

tožilski statistiki zato poenostavljeno govorimo o prejetih in rešenih ovadbah, čeprav v število 

teh zadev uvrščamo tudi primere kaznivih dejanj, o katerih je tožilec izvedel na drugačen način 

(iz sredstev javnega obveščanja, splošnih govoric, izpovedbe priče v kazenskem postopku …). 

Evidentiranje informacije o kaznivem dejanju, ne glede na vir, iz katerega prihaja, pooblašča 

državnega tožilca, da začne svojo aktivnost. 

 

Tožilstvo na pripad ovadb nima vpliva, saj mu področje dela določa zakon. Zato mora ta 

dejavnik še toliko bolj pozorno spremljati, da bi lahko ustrezno razporedilo in prilagodilo svoje 

vire, če bi se to izkazalo za potrebno. Z grafa A1, ki prikazuje gibanje skupnega števila ovadb 

zoper polnoletne, mladoletne in pravne osebe po tabelah 7 (p), (m) in (po),35 je razvidno, da 

pripad ovadb že drugo leto zapored malenkostno raste. Na splošno porast ni povod za 

zaskrbljenost, saj znaša le 0,9 % glede na leto 2017 in 2,1 % glede na leto 2016. Pripad je še 

vedno za četrtino manjši, kot je bil pred petimi leti. 

 

Graf A1: Število prejetih, rešenih in nerešenih ovadb na koncu leta – skupaj 

 

                                                 

34 Po podatkih tabel 6 (p), (m) in (po) je delež kazenskih zadev, ki niso bile začete na podlagi prejetih ovadb, 

manjši od enega odstotka. 

35 Podatki za pretekla obdobja so črpani iz objavljenih skupnih letnih poročil o delu. 
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Pripad ovadb proti mladoletnikom se je povečal za 17 %, to je za skoraj 200 oseb. To pomeni, 

da so ODT v Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju dobila 

po 25‒50 več takšnih ovadb. Primerjava se nanaša na leto 2017, v katerem je bil ta kazalnik na 

zgodovinsko najnižji ravni, zato zaradi spremembe ni treba sprejeti posebnih ukrepov. Deleži 

ovadb zoper polnoletne (92 %), mladoletne (5 %) in pravne osebe (4 %) ostajajo v okviru 

ustaljenih razmerij. 

 

V obdobju 2013‒2016 se je vsem tožilstvom razen SDT občutno zmanjšal pripad (skupno za 

26 %). Kot je razvidno z grafa A2, odtlej približno polovici tožilstev pripad raste, polovici se 

zmanjšuje. Pozorno je treba spremljati stanje na ODT v Kopru, Ljubljani in Novem mestu, kjer 

pripad že drugo leto zapored raste. Ta tožilstva imajo hkrati tudi največji porast v deležu pripada 

med vsemi tožilstvi (graf A3) – ODT v Ljubljani celo za 1,9 odstotne točke. 

 

Graf A2: Število prejetih ovadb – po tožilstvih 

 

  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ODT CE

ODT KK

ODT KP

ODT KR

ODT LJ

ODT MB

ODT MS

ODT NG

ODT NM

ODT PT

ODT SG

OPP

SDT



SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2018 

232 

Graf A3: Delež prejetih ovadb – po tožilstvih 

Kot rešitev ovadbe se upošteva vsebinska odločitev tožilca, ali naj zoper ovadeno osebo sproži 

kazenski pregon, tako da zahteva sodno preiskavo, ali začne z obtožbo ali ne in ovadbo zavrže. 

Tožilstvo kot celota že peto leto zapored obvladuje pripad ovadb – odloči o več ovadbah, kot 

jih prejme. Stopnja obvladovanja pripada (angleško: clearance rate)36 je znašala 102,8. 

Navkljub porastu pripada (0,9 %) so tožilci rešili 1,4 % več ovadb kot predhodno leto in dosegli 

znižanje števila nerešenih zadev na koncu leta za 3,3 %.   

Podrobnejši pregled poslovanja državnih tožilstev v tabeli A1 kaže, da je pet tožilstev rešilo 

precej manj ovadb kot preteklo leto (za 5 do 21 %). Pri ODT v Kranju, ODT v Murski Soboti 

in ODT v Slovenj Gradcu je ob tem pripad ostal enak ali se je zmanjšal, zato ni nastalo težav. 

Pri ODT v Krškem, ODT v Novi Gorici in ODT v Novem mestu pa je bil razkorak med temi 

gibanji večji. Tem tožilstvom se je povečalo število nerešenih ovadb na koncu leta za 6 do 35 %, 

s čimer odstopajo od priporočila iz kazalnika 1 Merilih. Pri ODT v Krškem in ODT v Novi 

Gorici gre za majhno število zadev (20 do 30), zato posebni ukrepi niso potrebni. ODT v Novem 

mestu ima stopnjo obvladovanja pripada pod pričakovano vrednostjo, ki po kazalniku 2 Meril 

znaša vsaj 100. Glede na nespremenjeno kadrovsko zasedbo tega tožilstva (podatki o zasedenih 

tožilskih mestih in dejanski prisotnosti državnih tožilcev so bistveno enaki ali celo boljši kot v 

36 Stopnja obvladovanja pripada je število rešenih zadev v določenem obdobju, deljeno s številom prejetih zadev 

v tem obdobju x 100. 
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preteklih letih) je treba razloge iskati v povečanem pripadu in manjšem reševanju ovadb. 

Priporoča se, da vodstvo tožilstva, da bi se preprečilo kopičenje zaostankov, sprejme program 

reševanja nerešenih zadev. 

Poudariti je treba, da sta ODT v Ljubljani in Kopru, ki sta imeli v prejšnjem obdobju težave z 

obvladovanjem pripada, temeljito izboljšali rezultate. Ob povečanju pripada ovadb (pri prvem 

za 4 % in drugem za 6 %) sta povečali reševanje za še večji delež (prvo za 8 % in drugo za 

18 %). ODT v Ljubljani je imelo nekoliko večje vire za opravljanje dela kot prejšnje leto (porast 

zasedenih mest državnih tožilcev za 1, povečanje dejanske prisotnosti tožilcev za 364 in 

povečanje zasedenih mest osebja za 6,94), vendar je treba uspeh zanesljivo pripisati številnim 

uvedenim ukrepom za boljšo organizacijo delovnih procesov. Tedenska dežurstva strokovnih 

sodelavcev za reševanje bagatelnih zadev, pobud za nujna preiskovalna dejanja, začasna 

zavarovanja, mednarodno pravno pomoč ipd., uvedba vzporednega tedenskega dežurnega 

tožilca, koncentracija reševanja bagatelnih zadev na vodji oddelka za splošno kriminaliteto, 

omogočanje zastopanja zadeve na obravnavah po nosilcih spisov ipd. so primeri dobre prakse, 

ki so lahko za zgled.  

Pri ODT v Kopru, za katero je značilno večletno poslabševanje kadrovskih kazalnikov, je večje 

število rešenih zadev posledica razbremenitve tožilcev s končanjem procesov v zelo obsežnih 

zadevah, ki sta se vodili v Novi Gorici in Kopru. Ti razlogi odražajo dejstvo, da ima lahko le 

ena ali nekaj zelo zahtevnih zadev velik vpliv na rezultate poslovanja pri manjših tožilstvih. V 

skladu s politiko pregona imajo takšne zadeve prednost in upravičujejo slabše rezultate pri 

številčnejših, vendar preprostejših zadevah. Uspeh ODT v Kopru je povezan tudi s tem, da je 

tožilstvo več zadev rešilo v času dežurne službe z vlaganjem neposrednih obtožnic in zahtev za 

preiskavo po opravljenih zaslišanjih osumljencev in prič v okviru nujnih preiskovalnih dejanj 

pred preiskovalnim sodnikom. Nujno je to združeno z večjo intenzivnostjo dela. 

Po kazalniku 3 – pričakovani čas rešitve (angleško: disposition time) ‒, s katerim primerjamo 

število nerešenih zadev na koncu obdobja in število rešenih zadev v tem obdobju,37 štiri 

tožilstva leta 2017 niso dosegala zahtev iz Meril, leta 2018 to ni uspelo samo ODT v Celju in 

SDT. Pri ODT v Celju se pričakovani čas rešitve nepretrgano krajša (7,1 leta 2016, 6,9 leta 

2017, 6,7 leta 2018), zato ob pozitivni stopnji obvladovanja pripada 104,5 in zmanjšanju števila 

nerešenih ovadb na koncu leta za 7 % ni razlogov za skrb. 

37 Ker gre za izračun na podlagi podatkov o številu zadev, kazalnik ne odraža dejanskega (izmerjenega) časa 

reševanja zadev. Izračun se glasi: število nerešenih zadev na koncu obdobja, deljeno s številom rešenih zadev x 

12 mesecev. Pričakovana vrednost tega kazalnika je v Merilih določena pod 6. Pri tej vrednosti bo organ ob 

predpostavki enake intenzivnosti dela porabil pol leta, da bo rešil nerešene zadeve s konca obdobja. Če je kazalnik 

nad 6, to ob nadaljnji predpostavki, da bo pripad enak, pomeni, da se bodo nerešene zadeve kopičile. 



SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2018 

234 

Tabela A1: Sprememba v številu prejetih, rešenih in nerešenih ovadb na koncu leta, obvladovanje pripada in pričakovani čas rešitve – po tožilstvih 

2018/2017 2018 2017 2016 

Državno 

tožilstvo 
Prejete ovadbe Rešene ovadbe 

Nerešene ovadbe na koncu 

leta Obvladovanje 

pripada 

Pričakovani 

čas rešitve 

Obvladovanje 

pripada 

Pričakovani 

čas rešitve 

Obvladovanje 

pripada 

Pričakovani 

čas rešitve 
porast/upad 

razlika v 

številu 
porast/upad 

razlika v 

številu 
porast/upad 

razlika v 

številu 

ODT CE ‒9 % ‒330 ‒4 % ‒149 ‒7 % ‒153 104 6,7 99 6,9 102 7,1 

ODT KK 1 % 8 ‒8 % ‒103 8 % 23 102 3,1 112 2,6 118 2,7 

ODT KP 6 % 128 18 % 347 ‒8 % ‒103 108 5,9 98 7,6 105 6,5 

ODT KR 0 % ‒8 ‒7 % ‒135 ‒4 % ‒27 104 4,2 111 4,1 110 4,6 

ODT LJ 4 % 336 8 % 714 ‒8 % ‒359 104 4,9 99 5,8 115 5,2 

ODT MB 4 % 156 7 % 230 2 % 34 102 5,8 100 6,0 104 5,3 

ODT MS ‒4 % ‒65 ‒5 % ‒80 ‒2 % ‒8 101 3,2 102 3,1 106 2,8 

ODT NG ‒4 % ‒52 ‒14 % ‒186 6 % 27 99 5,1 110 4,1 103 4,2 

ODT NM 10 % 166 -7 % ‒124 35 % 211 88 5,9 104 4,1 110 4,2 

ODT PT ‒1 % ‒9 3 % 29 ‒6 % ‒30 102 5,1 99 5,6 74 9,5 

ODT SG ‒6 % ‒36 ‒21 % ‒160 ‒1 % ‒2 101 3,9 120 3,1 127 3,4 

OPP ‒13 % ‒49 ‒3 % ‒15 3 % 4 121 4,6 110 4,3 136 4,1 

SDT RS 1 % 2 4 % 19 ‒10 % ‒44 122 10,4 117 12,0 125 9,4 

Skupaj 1 % 247 1 % 387 ‒3 % ‒427 103 5,2 102 5,5 109 5,3 

Legenda 

Prejete ovadbe 

(sprememba deleža) 

porast za 5 % ali več 

upad za 5 % ali več 

Rešene ovadbe 

(sprememba deleža) 

porast za 5 % ali več 

upad za 5 % ali več 

Nerešene ovadbe na 

koncu leta 

(sprememba deleža) 

porast za 2 % ali več 

upad za 2 % ali več 

Obvladovanje 

pripada 

nad 100 

pod 100 

Pričakovani 

čas rešitve 

nad 6 

pod 6 
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Pripad ovadb na SDT je najmanjši v primerjavi z drugimi tožilstvi (1,3 %) in se v času močno 

spreminja (med 372 zadevami leta 2018 in 519 leta 2016 je za skoraj 30 % razlike). Vendarle 

je odločilno, da je SDT izključno stvarno pristojno za najzahtevnejše oblike kriminala. Seveda 

to ne pomeni, da zanj ne veljajo načela smotrnega poslovanja. Posledice, ki bi nastale zaradi 

zanemarjanja teh načel, bi bile glede na izjemen pomen zadev, s katerimi se ukvarja, še bolj 

škodljive kot pri drugih tožilstvih. Merila, po katerih se presoja poslovanje SDT, morajo biti 

zato prilagojena naravi dela organa. Dopustiti je treba večja odstopanja od norm, ki veljajo za 

ostala tožilstva.  

Pričakovani čas rešitve na SDT je 10,4, kar pomeni, da bo organ ob predpostavki enake stopnje 

reševanja za rešitev zadev, ki so nerešene na koncu leta, potreboval skoraj vse leto. Tožilstvo 

zadnja tri leta dosega količnik obvladovanja pripada krepko nad 100, zato je očitno, da so se 

nerešene zadeve nakopičile v letih 2014 in 2015, ko je bil količnik 77 in 94. Z grafa A4 je 

razvidno, da se je tožilstvo na porast števila prejetih zadev v letih od 2013 do 2016 (od 370 

zadev na 519) odzvalo z zamikom. Nerešene zadeve so torej iz tega obdobja. Ob stabilnem 

pripadu in stopnji reševanja zadev pričakujemo, da se bo SDT izognilo težavam, na katere 

opozarja obravnavani kazalnik.  

Graf A4: Število prejetih, rešenih in nerešenih ovadb na koncu obdobja – SDT 

Pri presoji količine opravljenega dela državnega tožilstva je treba upoštevati zastopanje 

kazenske obtožbe, kar je najpomembnejša pristojnost državnega tožilca v postopku po rešitvi 

ovadbe. Z grafa A5 s prikazom števila narokov za glavno obravnavo, ki so se jih udeležili 

državni tožilci, je mogoče ugotoviti malenkostno povečanje skupne udeležbe na glavnih 

obravnavah. Opazno povečanje udeležbe (nad 5 % v primerjavi s preteklim obdobjem) je bilo 

pri ODT v Celju, Krškem, Kranju, Ljubljani in Novem mestu, vendar navedeno za zdaj ne 
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vzbuja skrbi. Opažanje je treba primerjati z gibanji na daljši rok. V primerjavi z letom 2016 se 

kaže povečanje udeležbe le pri ODT v Celju, Krškem in SDT, pri drugih tožilstvih pa je bila 

udeležba v 2018 precej manjša. Kot je razvidno pri oceni politike pregona, se število obtožnih 

aktov še vedno zmanjšuje, zato navkljub delnemu povečanju števila glavnih obravnav, ki je 

najverjetneje posledica imenovanja novih sodnikov na kazenskem področju, ni mogoče 

pričakovati nadaljnjega povečevanja števila narokov za glavno obravnavo.  

 
Graf A5: Udeležba na narokih za glavno obravnavo – po tožilstvih 

 

 

Trajanje postopkov 

 

Predkazenski postopek mora biti časovno omejen, kar je pomembno ne samo zaradi 

pravočasnega varstva interesov, ki so bili napadeni s kaznivimi dejanji, temveč tudi zato, ker 

osumljenec ne sme ostati dlje časa pod sumom, ne da bi o očitkih proti njemu odločilo sodišče. 

Zato mora potekati izvajanje tožilskih pooblastil brez neutemeljenega odlašanja.  

 

Na grafih A6 do A12 so za leta 2015, 2016, 2017 in 2018 navedeni podatki iz tabel 37 do 42 

tega poročila, preračunani v deleže glede na vsoto zadev vseh kategorij časovnih razponov. 

Ciljne vrednosti v dodanih stolpcih so povzete po časovnih merilih za tipična procesna dejanja 

kazalnikov 4‒9 Meril in se uporabljajo le kot orientacija, saj Merila določajo neto izračun 

trajanja, letno poročilo pa temelji na bruto vrednostih. 

 

Čas trajanja večine procesnih faz, v katerih odločajo državni tožilci, se skrajšuje. Čedalje večji 

delež zadev se uvršča v krajše časovne razpone trajanja postopkovnih faz.  
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Zelo dobri rezultati so doseženi pri odločanju o pobudah za nujna preiskovalna dejanja (graf 

A6), saj je o 84 % takšnih zadev odločeno v petih dneh in so na splošno dosežena priporočila 

kazalnika 4 iz Meril.  

Graf A6: Trajanje postopkov od pobude policije do vložitve predloga za opravo nujnih preiskovalnih dejanj 

– skupaj

Čas od prejema do zavrženja ovadbe (graf A7) je sprejemljiv pri bagatelnih in (drugih) okrajnih 

zadevah, ki so večinoma rešene v 60 dneh. Drugače je pri okrožnih zadevah, v katerih je treba 

pogosteje kot pri okrajnih zadevah pred odločitvijo o (ne)pregonu opraviti neformalna 

preiskovalna dejanja, za katera je odgovorna predvsem policija. To se kaže v razliki med 

povprečnim časom, ki je potreben za rešitev bagatelne zadeve (23 dni), okrajne zadeve (30 dni) 

in okrožne zadeve (45 dni), kar je razvidno na grafu A12. Deleža ovadb v okrožnih zadevah, v 

katerih je bil v trajanju nad 120 dni izdan sklep o zavrženju (54 %) oziroma je bila vložena 

zahteva za preiskavo (32 %), sta odločno prevelika. Tudi delež okrajnih zadev, v katerih so bila 

(sodna) preiskovana dejanja zahtevana šele po 120 dneh od prejema ovadbe, je prevelik (45 %, 

1080 zadev). Ker so vzroki za dolgotrajnost ene in druge faze zelo verjetno v predkazenskem 

postopku, v katerega so vključeni tudi organi odkrivanja, je treba nadaljnje ukrepe pri 

skrajševanju tega časa poiskati v sodelovanju z njimi. Navkljub temu je treba poudariti, da se 

tudi faza od prejema ovadbe do vložitve zahteve za preiskavo oziroma preiskovalnega dejanja 

(graf A8) skrajšuje v segmentu z najdaljšim trajanjem. 
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Graf A7: Trajanje postopkov od prejema ovadbe do zavrženja ovadbe – skupaj 

Graf A8: Trajanje postopkov od prejema ovadbe do vložitve zahteve za preiskavo oziroma posamezna 

preiskovalna dejanja - skupaj 

Kot je razvidno na grafu A9, je v več kot treh četrtinah okrajnih zadev vložen obtožni predlog 

pred potekom treh mesecev od prejema ovadbe, kar je dober rezultat. Pri okrožnih zadevah se 

je rezultat nekoliko poslabšal. Opazna so prizadevanja tožilstev za skrajšanje časa od vrnitve 

spisa po preiskavi ali posameznih preiskovalnih dejanjih do obtožnega akta (graf A10), pri 

čemer se zmanjšuje delež zadev, v katerih je ta faza trajala nad 30 dni. Navkljub temu se 
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povprečno trajanje te faze, ki je popolnoma odvisna od aktivnosti tožilstva, podaljšuje (graf 

A12). Pri okrajnih zadevah se je trajanje podaljšalo s 34 na 44 dni, pri okrožnih pa s 50 na 52 

dni. Tožilstva naj posebno pozornost namenijo tej fazi in prednostno obravnavajo te zadeve, 

tudi tako da vanje čim bolj vključijo strokovne sodelavce. 

Graf A9: Trajanje postopkov po prejemu ovadbe (brez preiskave) do vložitve obtožnega akta – skupaj 

Graf A10: Trajanje postopkov po koncu preiskave oziroma posameznih preiskovalnih dejanj do vložitve 

obtožnega akta – skupaj 
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Graf A 11: Trajanje postopkov po prejemu ovadbe do odločitve državnega tožilca o kateri od alternativ 

kazenskemu pregonu (odloženi pregon in poravnavanje) – skupaj 

Graf A12: Povprečni čas trajanja postopka – skupaj 
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Graf A13: Trajanje postopkov od pobude policije do vložitve predloga za opravo nujnih preiskovalnih 

dejanj – po tožilstvih 

Pri oceni doseganja ciljev za trajanje postopkov po Merilih za državna tožilstva so uporabljeni 

podatki, katerih izračun je usklajen z metodologijo, ki jo določajo Merila. Podatki kažejo, da se 

državna tožilstva strogo držijo kratkih rokov za predlaganje nujnih preiskovalnih dejanj (graf 

A13). 

V fazi od prejema do zavrženja ovadbe (graf A14) imata ODT v Novem mestu in na Ptuju v 

primerjavi z drugimi tožilstvi zelo majhen delež zadev, ki so rešene v času do 30 dni, delež 

zadev, ki so rešene v 30 do 120 dneh, pa nadpovprečno velik. Pri okrožnih zadevah najbolj 

odstopata od Meril ODT v Krškem in Kopru. 

Graf A14: Trajanje postopkov od prejema ovadbe do zavrženja ovadbe – po tožilstvih 
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120 dni. Tudi pri drugih fazah – od ovadbe do obtožnega akta (graf A16) in od preiskave, 

posameznega preiskovalnega dejanja do obtožnega akta (A 17) sta ti tožilstvi manj uspešni pri 

doseganju časovnih standardov glede na primerljiva tožilstva. 

Trajanje postopkov je odvisno od številnih dejavnikov, zato so sama tožilstva v najboljšem 

položaju, da poiščejo vzroke za določeno stanje in sprejmejo ukrepe, s katerimi ga nameravajo 

izboljšati. 

Graf A15: Trajanje postopkov od prejema ovadbe do vložitve zahteve za preiskavo oziroma posamezna 

preiskovalna dejanja – po tožilstvih 

Okrajne zadeve Okrožne zadeve 

Graf A16: Trajanje postopkov po prejemu ovadbe (brez preiskave) do vložitve obtožnega akta – po 

tožilstvih 
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Graf A17: Trajanje postopkov po koncu preiskave oziroma posameznih preiskovalnih dejanj do vložitve 

obtožnega akta – po tožilstvih 

Okrajne zadeve Okrožne zadeve 
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Viri 
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25 mest tožilstvo ni zmožno nadomeščati odlivov tožilskega kadra. Stopnja zasedenosti 
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Graf A18A: Zasedena mesta državnih tožilcev in 

državnotožilskega oseba, število predvidenih mest 

državnih tožilcev po kadrovskem načrtu – skupaj 

Graf A18B: Odprti postopki za imenovanje 

državnih tožilcev na koncu leta – po tožilstvih 

Med tožilstvi (graf A19) je mogoče opaziti, da se je pri ODT v Ljubljani, ki ima 21,6 % vseh 

zasedenih mest državnih tožilcev, ustavilo zmanjševanje števila teh mest. SDT ohranja zasedbo 

30 mest tožilcev. Najslabši kadrovski položaj glede funkcionarjev je na VDT, kjer je bilo ob 

koncu obdobja odprtih pet postopkov imenovanja.  

Graf A19: Zasedena mesta državnih tožilcev – po tožilstvih 
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Od leta 2013 se je tožilstvo okrepilo za dodatnih 66,5 javnega uslužbenca (graf A20). Samo 

leta 2018 se je zasedenost povečala za 16 (sedem na ODT v Ljubljani, šest na SDT, dva na 

ODT v Krškem in po eden na ODT v Celju, Murski Soboti in Novem mestu). Posledično ima 

celotno tožilstvo najbolj ugodno razmerje med številom tožilcev in osebja v zadnjih petih letih 

(povprečen količnik se je v obdobju 2013‒2018 povečal z 1,24  na 1,48, mediana se je povečala 

z 1,19 na 1,45).  

 

Graf A20: Zasedena mesta državnotožilskega oseba – po tožilstvih 
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30 24 30 32 37 37

19 35 15 17,5
19,5 25,50

0

3 2,5
3

3,8

9
8

8 8
10,6

8,5
8

9

9
10

10
10

9

14

13
15

14
15

8

10

11
11

10
10

13

14
16

17
16

17
24

33
32

35
32

32
56

65
70

70 59,5
66,5

10

13 15

15
15

15

12

15 14

15
14,5

14,2

11

11
10

11
10

12

17

22 25

27
25

26

226

273 271

286
276,1

292,5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ODT CE

ODT KK

ODT KP

ODT KR

ODT LJ

ODT MB

ODT MS

ODT NG

ODT NM

ODT PT

ODT SG

OPP

SDT

VDT

Skupaj



 SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2018 

 

246 

Graf A21: Razmerje med številom državnih tožilcev in osebja – skupaj 

 

 

Zlasti negativno izstopa SDT, pri katerem se je razmerje med tožilci in osebjem izboljšalo, 

vendar je še vedno prenizko v primerjavi z drugimi tožilstvi.  
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od izračunov, ki lahko pri tem pomaga, je primerjava deležev pripada (ovadb) in porabe 

proračunskih sredstev državnega tožilstva ter razlika med njima (graf A22). 

 

Graf A22: Razlika med deležem porabe in pripada – po tožilstvih 
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Tožilstva, ki imajo ta kazalnik negativen, imajo glede na delež svojega pripada manjši delež 

porabljenih sredstev v primerjavi z drugimi tožilstvi. Največja tožilstva – ODT v Ljubljani, 

Mariboru in Celju ‒ so navadno bolj obremenjena od drugih. Odstopanji pri ODT v Celju 

(+0,5 %) in Mariboru (‒0,2 %) sta manjši kot v preteklih obdobjih, kar je dobro. Zelo veliko 

odstopanje se kaže pri ODT v Ljubljeni, ki se je od 2016 še poslabšalo (z ‒2,9 na ‒5,3 %). Upati 

je mogoče, da bo pravočasno nadomeščanje tožilcev na izpraznjena mesta izboljšalo ta 

kazalnik. 

 

Od srednje velikih tožilstev najbolj odstopata ODT v Murski Soboti glede podobremenitve 

(+1,0 %) in ODT v Novem mestu v obratni smeri (‒0,5 %). ODT v Murski Soboti ima dobre 

rezultate na področju reševanja zadev in trajanja postopkov, v primerjavi z ODT v Novem 

mestu pa enega tožilca manj in dva člana osebja več. Za ODT v Novem mestu bi bila verjetna 

rešitev, da se mu zagotovi dodatne strokovne kadre. 

 

Učinkovitost 

 

Povprečna učinkovitost celotnega tožilstva, računana kot razmerje med številom rešenih ovadb 

in dejansko pristojnostjo tožilcev ali porabljenimi sredstvi (kazalnika 10 in 11 iz Meril), se je 

glede na leto 2017 povečala z 0,65 na 0,78. Glede na to, da nobeno tožilstvo ne dosega 

priporočila iz Meril, naj bo vrednost kazalnika v okviru 90 % vrednosti enote z najboljšim 

rezultatom teh kazalnikov v skupini primerljivih tožilstev, ki je očitno prestrogo, je na grafu 

A23 kot referenca prikazana vrednost 80 % od dosežka tožilstva z najvišjo vrednostjo v skupini. 

 

Graf A23: Razmerje med številom rešenih ovadb in dejansko prisotnostjo državnih tožilcev – po tožilstvih 
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Zaradi ustreznejše primerjave so tožilstva razporejena v tri skupine glede na delež pripada. V 

skupino največjih tožilstev spadajo ODT v Ljubljani (32 %) ter ODT v Celju (12 %) in 

Mariboru (13 %), v skupini srednje velikih tožilstev so ODT v Kopru, Kranju, Murski Soboti 

in Novem mestu (med 8 in 6 %), v skupini manjših tožilstev so ODT v Novi Gorici, na Ptuju 

in v Krškem (vse z okoli 4 %) ter ODT v Slovenj Gradcu (2 %). Primerjava v teh skupinah je 

utemeljena tudi z verjetnostjo, da so zadeve, ki jih tožilstva prejmejo v delo, med seboj 

podobne, glede na to, ali gre za večja urbana središča ali podeželje.  

 

Pri večini tožilstev se je v primerjavi s preteklim letom učinkovitost poslovanja povečala. Ob 

manjši dejanski prisotnosti državnih tožilcev, povečanem pripadu in večjem številu rešenih 

ovadb je večja učinkovitost verjetno povezana tudi s povečevanjem prispevka 

državnotožilskega osebja. ODT v Celju, ki ne dosega priporočila iz Meril, se od ODT v 

Mariboru razlikuje prav v tem, da ima nekoliko slabšo zasedbo osebja (razmerje med osebjem 

in tožilci je pri prvem 1,11 pri drugem pa 1,45).  

 

10.4 IZVRŠEVANJE POLITIKE PREGONA 

 

Tožilec ima na razpolago raznovrstne procesne možnosti, za katere zakon predpisuje , ki 

dopuščajo določeno mero proste presoje. Spremljanje uporabe teh pooblastil in dajanje 

priporočil sta sestavni del politike pregona, katere namen je uskladiti in usmeriti 

državnotožilsko prakso. Opisne napotke za izvajanje procesnih aktivnosti daje Politika pregona 

generalnega državnega tožilca z dne 16. 10. 2017 (4. poglavje), priporočila z navedbo 

konkretnih ciljnih vrednosti posameznih kazalnikov teh procesnih dejanj pa so določena v 

Merilih (kazalniki 12‒17). 

 

Skupni delež zavrženih ovadb je dosegel najvišjo raven v zadnjem desetletju (64 %), število 

zavrženih ovadb pa je znova zraslo (grafa A24 in A25). Ta gibanja so v skladu s politiko 

pregona, ki priporoča, naj bo delež zavrženj v razponu 55‒65 %. Delež zahtev za preiskavo, ki 

se izvajajo v primeru resnejših, hujših kaznivih dejanj iz okrožne pristojnosti, je stabilen, zato 

je mogoče domnevati, da zaradi zavračanja ovadb ni ogroženo doseganje ciljev kazenskega 

pregona. Porasta deleža in števila zavrženj utegneta pojasniti povečanje deleža zavrženj zaradi 

oškodovančevega umika predloga (s 13 na 15 % zavrženj), saj se deleži pri drugih razlogih ne 

spreminjajo. 
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Graf A24: Število odločitev o pregonu – skupaj Graf A25: Deleži odločitev o pregonu – skupaj 

  

 

Primerjava deleža zavrženj med tožilstvi (brez OPP in SDT) na grafu A26 kaže velike razlike 

v skupini srednje velikih in majhnih tožilstev. Pri prvih deleži variirajo med 51 in 64 %, pri 

drugih med 51 in 69 %. Velika tožilstva zelo malo odstopajo med sabo (66‒68 %). Časovna 

primerjava kaže, da se deleži zavrženj pri državnih tožilstvih ne spreminjajo veliko. 

 

Menimo, da so navedene razlike stvarno utemeljene v značilnostih pripada, s katerim se 

ukvarjajo krajevno pristojna tožilstva, in ne pomenijo kršitve načela pravne enakosti.  

 

Velik delež zavrženj pri ODT v Ljubljani se lahko pojasni z dejstvom, da pokriva območje z 

večjim številom prebivalstva in sedežev gospodarskih in upravnih subjektov. Zato ima več 

zadev, v katerih se lahko izkaže, da kazenski pregon ni smotrn (zlasti gre za ovadbe trgovinskih 

centrov in bencinskih servisov za bagatelna kazniva dejanja), kar se kaže v največjem deležu 

zavrženj iz tega razloga (24 % od vseh zavrženj leta 2018, 23 % leta 2017 in 24 % leta 2016). 

 

Največja odstopanja od priporočene vrednosti za delež zavrženj po kazalniku 12 iz Meril imajo 

ODT v Kopru (51 % od vseh rešenih ovadb), v Krškem (51 %) in v Novem mestu (55 %). Pri 

presoji tega kazalnika je treba upoštevati, da imajo ta tožilstva razmeroma majhen delež 

zavrženih ovadb zaradi umika predloga oškodovancev (11 %, 10 % oziroma 4 %), na kar seveda 

ne morejo vplivati. Po drugi strani imata ODT v Novem mestu in Kopru majhen delež zavrženj, 

ki so sprejete kot alternativa pregonu (7 % oziroma 9 %), kar je nedvomno možnost, ki bi jo 

bilo vredno proučiti zaradi usklajevanja njune politike pregona z drugimi tožilstvi. 
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Graf A26: Deleži odločitev o pregonu – po tožilstvih 

 

Poseben primer sta ODT v Kopru in Krškem. Ti tožilstvi imata največ neposrednih obtožnic in 

obtožnih predlogov.  

 

Obe tožilstvi sta blizu državne meje, na točkah najbolj frekventnih prestopov, kar bi lahko vplivalo na naravo 

pripada in posledično rezultate poslovanja. V tabeli A2 sta navedena deleža ovadb in obtožnih 

aktov, ki se nanašajo na kazniva dejanja, izkustveno povezana z državno mejo (oznaka »meja«). 

To so kaznivo dejanje tihotapstva (250. člen KZ-1), ponarejanja listin (250 in 251. člen KZ-1) 

in prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države (308. člena KZ-1).  

 

Tabela A2: Specifike poslovanja državnih tožilstev zaradi vpliva državne meje   

 

Ta deleža smo primerjali z deleži brez omejitev na določena kazniva dejanja. Očitno je, da je 

pri ODT v Krškem in Kopru sorazmerno večji delež z mejo povezanih kaznivih dejanj kot pri 

drugih tožilstvih. Glede na to, da veliko teh primerov ni mogoče rešiti z zavrženji, je nujno 

povečan delež obtoževanih. Velik delež obsodilnih sodb (88 %) dokazuje, da gre za zakonite 

odločitve tožilcev. 
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Poleg že omenjenega porasta števila zavrženj zaradi oškodovančevega umika predloga, ki 

posredno kaže tudi na strukturo ovadb, se deleži razlogov za zavrženje (graf A27) v primerjavi 

s predhodnim obdobjem niso pomembno spremenili. Kategorija »drugi razlogi«, ki vključuje 

zavrženja v primerih, v katerih niso podane dokaznopravne in materialnopravne predpostavke 

za pregon, je zelo stabilna že nekaj let. To pomeni, da imajo tožilstva ustaljeno prakso pri 

uporabi dokaznega standarda utemeljenega suma. Delež zavrženj zaradi nesorazmernosti med 

pomenom dejanja in posledicami postopka se je od leta 2013, ko je bil največji (21,8 %), 

zmanjšal na 17 %, kar podpira ugotovitev, da se dolgoročno zmanjšanje pripada nanaša 

predvsem na bagatelne zadeve. 

 

Graf A27: Deleži razlogov za zavrženje – skupaj Graf A28: Deleži razlogov za zavrženje – po tožilstvih 

  

 

Doseženo povprečje deleža ovadb, ki so zavržene po uspešno izvedenih postopkih, ki 

nadomeščajo kazenski pregon – odloženi pregon in poravnavanje (9,4 %), je pri spodnjem robu 

kazalnika 13 iz Meril. Tudi na grafu A29 izstopa ODT v Novem mestu, ki je imelo v letih 2016 

do 20l8 le 4 %, 6 % oziroma 7 % tovrstnih odločitev. Tožilstvu se priporoča, naj sprejme 

ustrezna navodila in postopke za spodbujanje alternativnega načina obravnavanja zadev. 
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Graf A29: Delež zavrženih ovadb po odloženem pregonu in poravnavanju – po tožilstvih 

 

 

Posebnosti pripada, ki so bile omenjene pri ODT v Kopru in Krškem, zelo verjetno pojasnijo 

tudi odstopanja vrednosti teh tožilstev pri deležih zavrženj zaradi nesorazmernosti med 

dejanjem in posledicami postopka (graf A30). Takšnih značilnosti ni mogoče odkriti med ODT 

v Ljubljani, ki zavrže več ovadb iz tega razloga, kot je priporočeno po Merilih, ter ODT v Celju 

in Mariboru, pri katerih je delež precej manjši.  

 

Graf A30: Delež zavrženih ovadb zaradi nesorazmernosti – po tožilstvih 
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Število aktov vseh oblik kazenskega pregona se že vsaj od leta 2014, ko se ni več zmanjševalo 

samo število vloženih aktov iz okrajnih zadev, ampak tudi iz okrožnih, zmanjšuje. Manj je bilo 

vloženih obtožnih predlogov, zahtev za preiskavo in obtožnic po preiskavi, le število 

neposrednih obtožnic je podobno kot prejšnja leta (graf A31). Upadanje deleža obtožnih 

predlogov se je umirilo in je zadnjih pet let pri 62 % vseh obtožnih aktov. Še vedno narašča 

delež obtožnih predlogov s predlogom za izdajo kaznovalnega naloga, ki znaša že 51 % vseh 

obtožnih predlogov (graf A32). Glede na to, da delež kaznovalnih nalogov, zoper katere ni 

ugovora, pada (od leta 2012 je ta delež padel z 71 na 54 %), je mogoče pričakovati spremembo 

trenda. 

 

Graf A31: Število aktov pregona – skupaj Graf A32: Deleži aktov pregona - skupaj 

  

 

Večina državnih tožilstev dosega ali je zelo blizu ciljnim vrednostim deležev ovadb, ki so 

odstopljene v postopek pogojno odloženega pregona in poravnavanja po kazalniku 14 iz Meril 

(graf A33). Ob podajanju priporočila ODT v Kopru in Novem mestu, katerih odstopanje pri 

odloženem pregonu je največje, naj proučita možnosti za širšo uporabo tega instituta, ne smemo 

prezreti, da imata ti tožilstvi najmanjše deleže zavrženj zaradi umika predloga oškodovanca 

oškodovancev. V obeh procesnih situacijah je oškodovančeva volja odločilna, zato sta pojava 

povezana. Domneva, ki bi jo lahko potrdili le z natančnim pregledom spisov, obstaja, da 

omenjeni tožilstvi ne razpolagata z zadevami, v katerih bi bil zakonit in primeren enak delež 

odločitev za odloženi pregon kot pri drugih tožilstvih.  
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Graf A33: Deleža odstopljenih ovadb v odloženi pregon in poravnavanje – po tožilstvih 

 

 

Tabela A3: Deleži predlaganih, izdanih in pravnomočnih kaznovalnih nalogov – po tožilstvih 

OE 
Delež KN/ obtožni 

predlogi 

Odstopanje od cilja po 

Merilih 

Odstotek izdanih od 

predlaganih 

Odstotek pravnomočnih 

kaznovalnih nalogov od 

izdanih 

ODT LJ 39% -6% 89% 68% 

ODT CE 36% -9% 96% 71% 

ODT MB 32% -13% 93% 72% 

ODT MS 54% 9% 90% 63% 

ODT NM 68% 23% 88% 68% 

ODT KP 76% 31% 78% 29% 

ODT KR 63% 18% 73% 73% 

ODT NG 36% -9% 106% 59% 

ODT PT 83% 38% 100% 49% 

ODT KK 57% 12% 87% 87% 

ODT SG 119% 74% 45% 85% 

Skupaj 51% 6% 86% 63% 

 
Doseganje cilja po 

Merilih 

pozitivno 

negativno 

 

Po kazalniku 15 iz Meril naj bi delež kaznovalnih nalogov znašal vsaj 45 % vloženih obtožnih 

predlogov. Iz tabele A3 je razvidno, da ODT v Mariboru, Celju in Ljubljani, ki najbolj 

odstopajo od priporočila, hkrati dosegajo velik delež pravnomočnih nalogov.38 Čeprav obstaja 

očitna povezava med deležem predlaganih kaznovalnih nalogov in stopnjo »uspešnosti« 

predlogov, se tožilstva, ki ta institut uporabljajo manj, kot je priporočeno, spodbuja, naj z 

zagotovitvijo potrebnih podatkov v predkazenskem postopku poskušajo ta delež povečati. 

                                                 

38 Tako kot pri drugih tabelah se pri izračunu deležev med številom posameznih procesnih dogodkov ne 

upoštevajo dogodki, ki bi se nanašali na identične zadeve (spise), ampak se zajame celotno število teh dogodkov  

iz določenega obdobja. Zaradi te metode majhno število procesnih dogodkov, ki se ne nanaša na iste zadeve, pri 

manjših tožilstvih ne daje najbolj realnih informacij o poslovanju in lahko, tako kot pri tabeli A2, ponuja 

nesmiselne vrednosti (npr. deleži odločitev, ki presegajo 100 %). 
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Vsa državna tožilstva redne pristojnosti dosegajo kazalnik 16 iz Meril (tabela A4), ki priporoča 

80-odstotno stopnjo obsodilnosti. Vrednost tega kazalnika pri SDT (61 %) ni primerljiva z 

rezultati drugih tožilstev, in je povezana s pomembnimi spremembami sodne prakse pri uporabi 

prikritih preiskovalnih ukrepov ter dokaznimi standardi na področju gospodarskih in 

korupcijskih kaznivih dejanj. 

 

Zanimivo je, da dosegajo tožilstva v daljšem času zelo podobne deleže obsodilnosti, in sicer se 

pojavljajo večji deleži pri manjših tožilstvih. 

 

Tabela A4: Delež obsodilnih sodb - po tožilstvih 

 

V izrečenih kazenskih sankcijah (graf A34) je mogoče opaziti povečevanje števila denarnih 

kazni, kar je v skladu s politiko kaznovanja, saj je od denarne kazni v primerjavi s pogojno 

obsodbo mogoče pričakovati večji vpliv na prihodnje vedenje obsojenca. Vsa večja tožilstva 

dosegajo kazalnik 17 iz Meril (graf A35) glede priporočenih deležev zapornih kazni (nad 20 

%), in sicer je njihov delež med 20 in 27 %. Po drugi strani imajo precej majhne deleže denarnih 

kazni (6‒10 %), kar se bo po načrtih vodij spremenilo s sistematičnim spodbujanjem tožilcev, 

kot izhaja iz letnih poročil teh tožilstev. Srednje velika tožilstva imajo med 17- in 25-odstotni 

delež zapornih kazni in ugoden delež denarnih kazni (13‒19 %), pri čemer odstopa ODT v 

Novem mestu (8 %). Večjih odstopanj ni niti pri manjših tožilstvih, pri katerih so deleži kazni 

zapora med 16 in 20 % (razen ODT v Slovenj Gradcu, ki ima zaradi večjega števila povratnikov 

velike deleže zaporne kazni). Takšna razmerja so časovno dokaj stabilna v času in zato 

predvidljiva. 

  

OE 

2018 

Obsodilne sodbe 

delež 

2017 

Obsodilne sodbe 

delež 

2016 

Obsodilne sodbe 

delež 

2015 

Obsodilne sodbe 

delež 

Povprečje 

ODT CE 86 % 86 % 88 % 87 % 86,4 % 

ODT LJ 85 % 85 % 86 % 85 % 85,2 % 

ODT MB 84 % 87% 86 % 88 % 86,1 % 

ODT KP 88 % 88 % 84 % 91 % 87,6 % 

ODT KR 88 % 90 % 88 % 84 % 87,8 % 

ODT MS 89 % 88 % 87 % 85 % 87,4 % 

ODT NM 87 % 89 % 83 % 85 % 86,1 % 

ODT KK  88 % 90 % 92 % 88 % 89,6 % 

ODT NG 80 % 90 % 91 % 86 % 86,5 % 

ODT PT 91 % 90 % 91 % 88 % 90,0 % 

ODT SG 88 % 80 % 88 % 91 % 87,0 % 

OPP 77 % 71 % 65 % 66 % 69,6 % 

SDT 61 % 84 % 81 % 99 % 81,1 % 

Skupaj 86 % 87 % 86 % 87 % 86,5 % 
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Graf A34: Število kazenskih sankcij – skupaj Graf A35: Deleži kazenskih sankcij - po tožilstvih 

  

 

10.5 IZVAJANJE LETNIH PROGRAMOV DELA 

 

Vodje državnih tožilstev z letnimi programi dela izdelajo načrt dela svojih organizacij, v 

katerem za prihodnje leto določijo cilje poslovanja tako (številčno) na kvantitativnem področju 

(število rešenih zadev in trajanje postopkov) kot (opisno) na področju politike pregona. Pri tem 

so avtonomni v okvirih, ki jih določajo hierarhično nadrejeni akti državnotožilske uprave 

(Politika pregona generalnega državnega tožilca in Merila za uspešnost pregona DTS).  

 

Iz tabele A5 izhaja, da je velika večina tožilstev pričakovala manjši pripad ovadb, kot ga je 

dejansko prejela. Navkljub temu so vsa razen ODT v Slovenj Gradcu, pri katerem odstopanje 

ni večje, dosegla zastavljene cilje glede števila rešenih ovadb. Pri doseganju načrtovanega 

kazalnika pričakovani čas rešitve (gl. opombo št. 9) ni večjih odstopanj in so razen pri ODT v 

Celju vsi rezultati skladni s priporočeno vrednostjo iz Meril (tabela A6). 
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Tabela A5: Pričakovano in prejeto število ter ocena doseganja načrtovanega števila rešenih ovadb – po 

tožilstvih 

OE Pripad Rešeno 

 načrt rezultat ocena rel. ocena abs. načrt rezultat ocena rel. ocena abs. 

ODT CE 3.550 3.411 ‒4 % ‒139 3.559 3.573 0% 14 

ODT KK 1.140 1.166 2 % 26 1.254 1.197 -5% -57 

ODT KP 1.850 2.142 16 % 292 1.880 2.330 24% 450 

ODT KR 1.517 1.784 18 % 267 1.575 1.862 18% 287 

ODT LJ 8.400 9.143 9 % 743 8.500 9.448 11% 948 

ODT MB 3.400 3.673 8 % 273 3.890 3.745 -4% -145 

ODT MS 1.500 1.522 1 % 22 1.550 1.547 0% -3 

ODT NG 1.100 1.133 3 % 33 1.150 1.115 -3% -35 

ODT NM 1.600 1.861 16 % 261 1.720 1.652 -4% -68 

ODT PT 870 1.030 18 % 160 980 1.055 8% 75 

ODT SG 627 590 ‒6 % ‒37 720 593 -18% -127 

OPP 380 346 ‒9 % ‒34 400 419 5% 19 

SDT 360 371 3 % 11 380 454 19% 74 

 
Doseganje cilja po 

letnem programu dela 

pozitivno 

negativno 

 

Tabela A6: Ocena doseganja načrtovanega pričakovanega časa rešitve – po tožilstvih 

OE Pričakovani čas rešitve - načrt Pričakovani čas rešitve - rezultat Pričakovani čas rešitve - ocena 

ODT CE 7 6,7 ‒0,3 

ODT KK 2 3,1 1,1 

ODT KP 6 5,9 ‒0,1 

ODT KR 4 4,2 0,2 

ODT LJ 5 4,9 ‒0,1 

ODT MB 6 5,8 ‒0,2 

ODT MS 4 3,2 ‒0,8 

ODT NG 4 5,1 1,1 

ODT NM 5 5,9 0,9 

ODT PT 6 5,1 ‒0,9 

ODT SG 2 3,9 1,9 

OPP 4 4,6 0,6 

SDT 13 10,4 ‒2,6 

 

Načrtovani rezultati trajanja posameznih faz tožilskega odločanja in trajanja pripada do rešitve 

so bili v večini primerov doseženi ali celo boljši (tabela A7). To ne velja za fazo od vrnitve 

spisa po preiskavi do vložitve obtožnega akta, v kateri rezultati kritično odstopajo tudi od zahtev 

iz Meril. Ukrepi in priporočila za izboljšanje tega stanja so bili omenjeni v podpoglavju 1.2. 
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Tabela A7: Ocena doseganja načrtovanega trajanja postopka za tipična procesna dejanja – po tožilstvih 

OE 

Ovadba - Zavrženje 
Ovadba - Predlog za PPD ali zahteva za 

preiskavo 
Ovadba - Obtožni akt brez preiskave 

Vrnitev spisa po preiskavi ali ppd - Obtožni 
akt 

načrt rezultat 
število 
zadev 

ocena 
abs. 

načrt rezultat 
število 
zadev 

ocena 
abs. 

načrt rezultat 
število 
zadev 

ocena 
abs. 

načrt rezultat 
število 
zadev 

ocena 
abs. 

ODT CE 53 55 2435 2 60 60 430 0 60 58 473 -2 30 69 477 39 

ODT KK 32 27 617 -5 25 21 140 -4 33 24 412 -9 30 30 104 0 

ODT KP 54 59 1236 5 50 34 252 -16 40 46 783 6 37 54 231 17 

ODT KR 31 31 1213 0 43 36 219 -7 35 31 358 -4 38 39 259 1 

ODT LJ 34 40 6455 6 50 45 1161 -5 35 36 1676 1 35 45 800 10 

ODT MB 40 30 2504 -10 55 39 412 -16 50 43 534 -7 55 45 492 -10 

ODT MS 17 18 904 1 20 23 232 3 18 16 313 -2 20 23 251 3 

ODT NG 30 29 776 -1 30 21 139 -9 30 23 152 -7 25 19 124 -6 

ODT NM 44 47 898 3 44 31 346 -13 44 37 311 -7 30 39 293 9 

ODT PT 46 43 680 -3 52 46 102 -6 54 49 230 -5 30 53 96 23 

ODT SG 18 20 413 2 41 39 87 -2 33 22 75 -11 14 22 84 8 

OPP 65 54 373 -11 65 57 20 -8 65 31 20 -34 15 17 21 2 

SDT 100 134 209 34 100 68 209 -32 100 13 13 -87 90 28 197 -62 

 

Ni pomembnejše razlike med doseženimi rezultati in cilji iz letnih programov dela za učinkovitost in gospodarnost (kar sta ob upoštevanju 

predpisanih podatkov pravzaprav enaki kategoriji, tabeli A8 in A9).  
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Tabela A8: Ocena doseganja načrtovane učinkovitosti – po tožilstvih 

OE 

Načrtovana  

učinkovitost 

državnih 

tožilcev 

(L + 1) 

Načrtovana 

učinkovitost 

državnih 

tožilcev in 

strokovnih 

sodelavcev 

(L + 1 ) 

Načrtovana 

učinkovitost 

državnega 

tožilstva 

(L + 1) 

Učinkovitost 

državnih 

tožilcev 

Učinkovitost 

državnih 

tožilcev in 

strokovnih 

sodelavcev 

Učinkovitost 

državnega 

tožilstva 

Učinkovitost 

državnih 

tožilcev 

ocena 

št. 

Učinkovitost 

državnih 

tožilcev 

ocena 

rel. 

Učinkovitost 

državnih 

tožilcev in 

strokovnih 

sodelavcev 

ocena 

št. 

Učinkovitost 

državnih 

tožilcev in 

strokovnih 

sodelavcev 

ocena 

rel. 

Učinkovitost 

državnega 

tožilstva 

ocena 

št. 

Učinkovitost 

državnega 

tožilstva 

ocena 

rel. 

ODT CE 158 121 77 152,3 113,7 72,3 -5,7 -4% -7,3 -6% -4,7 -6% 

ODT KK 142 109 65 149,8 108,9 59,9 7,8 5% -0,1 0% -5,1 -8% 

ODT KP 157 125 72 209,2 162,4 91,8 52,2 33% 37,4 30% 19,8 27% 

ODT KR 158 105 63 125,5 94,2 62,8 -32,5 -21% -10,9 -10% -0,2 0% 

ODT LJ 189 129 75 207,1 153,5 84,4 18,1 10% 24,5 19% 9,4 13% 

ODT MB 169 125 67 169,5 128,6 69,1 0,5 0% 3,6 3% 2,1 3% 

ODT MS 172 129 62 154,7 110,5 57,3 -17,3 -10% -18,5 -14% -4,7 -8% 

ODT NG 164 105 68 159,6 111,7 65,7 -4,4 -3% 6,7 6% -2,3 -3% 

ODT NM 156 123 72 150,3 110,2 63,6 -5,7 -4% -12,8 -10% -8,4 -12% 

ODT PT 178 103 59 191,8 111,1 68,1 13,8 8% 8,1 8% 9,1 15% 

ODT SG 144 120 55 129,6 90,3 45,5 -14,4 -10% -29,7 -25% -9,5 -17% 

OPP 133 133 67 188,2 138,0 69,0 55,2 41% 5,0 4% 2,0 3% 

SDT 13 9 7 15,1 10,5 8,2 2,1 16% 1,5 17% 1,2 17% 
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Tabela A9: Ocena doseganja načrtovane gospodarnosti – po tožilstvih 

OE 
Gospodarnost 

načrt 

Gospodarnost 

rezultat 

Gospodarnost 

ocena abs. 

Gospodarnost 

ocena rel. 

ODT CE 537 536,7 ‒0,3 0 % 

ODT KK 627 680,5 53,5 9 % 

ODT KP 566 508,8 ‒57,2 ‒10 % 

ODT KR 616 509,4 ‒106,6 ‒17 % 

ODT LJ 469 436,3 ‒32,7 ‒7 % 

ODT MB 538 517,6 ‒20,4 ‒4 % 

ODT MS 583 623,0 40,0 7 % 

ODT NG 637 674,3 37,3 6 % 

ODT NM 503 565,8 62,8 12 % 

ODT PT 676 641,2 ‒34,8 ‒5 % 

ODT SG 703 884,4 181,4 26 % 

OPP 1.195 N. r. N. r. N. r. 

SDT 8.295 7.888,5 ‒406,5 ‒5 % 

 



Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
Trg OF 13, 1000 Ljubljana

Letno poročilo je objavljeno na spletni strani http://www.dt-rs.si
Ljubljana, april 2019
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