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1 Predgovor  

Na podlagi 150. člena in drugega odstavka 241. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1) je Vrhovno 
državno tožilstvo pripravilo skupno poročilo o delu slovenskih državnih tožilstev v letu 2014. Poročilo temelji 
na zbranih statističnih podatkih in poročilih, ki so jih za svoja območja in za svoje področje dela pripravila 
vsa okrožna državna tožilstva v državi, Specializirano državno tožilstvo RS in njegov Posebni oddelek, vsi 
oddelki Vrhovnega državnega tožilstva  RS in slovensko predstavništvo v Eurojustu. 
 
Iz rezultatov, ki jih je dosegla slovenska tožilska organizacija v letu 2014 in ki jih predstavljamo v tem 
poročilu v nadaljevanju, je po eni strani izkazano uspešno in stabilno delovanje tožilske organizacije pri 
izvajanju njene temeljne naloge, to je kazenskega pregona storilcev kaznivih dejanj. Slovenski tožilci smo, s 
precejšnjimi napori sicer, uspeli zadovoljivo obvladati pripad zadev, ki so prispele na tožilstvo, in zakonito ter 
učinkovito izvajati svoje naloge. Pri tem smo uporabljali vse pravne institute in pooblastila, ki jih imamo na 
razpolago v zakonih ter delovali v skladu s sprejeto politiko kazenskega pregona. Stabilnost pri izvajanju 
nalog je pomembna kvaliteta pri zagotavljanju pravne varnosti v družbi, saj lahko le na ta način udeleženci v 
postopku računajo na to, da bodo enaki primeri obravnavani enako, različni pa različno.  
 
Stabilnost dokazujejo zlasti podatki o najpomembnejših tožilskih odločitvah glede kazenskega pregona, ki v 
zadnjih letih razmeroma malo varirajo, visoka stopnja uspešnosti pri obtoževanju in podatki o rešitvah v 
vmesnih fazah kazenskega postopka. To velja tudi za novejše institute kazenskega postopka (pogajanja in 
priznanje krivde), ki so se, čeprav za našo sredino niso tradicionalni in z njimi v preteklosti nismo imeli 
praktično nobenih izkušenj, razmeroma hitro in dobro vklopili v tožilsko prakso in ki so pripomogli k temu, da 
se številne zadeve sedaj rešijo brez dolgotrajnih postopkov, zlasti brez glavnih obravnav. Na ta način smo 
dosegli pomemben prihranek za tožilstvo, toda ne samo zanj, temveč nič manj tudi za sodišča in sploh za 
vse udeležence v postopku. 
 
Slovenski tožilci smo v preteklih letih vlagali velike napore v učinkovit pregon gospodarskega kriminala. To je 
že nekaj let naša prednostna naloga. V preteklih letih smo dosegli pozitiven zasuk, takšen trend pa se je v 
polni meri in s še večjimi uspehi nadaljeval tudi v letu 2014. Enako bo v prihodnje, kajti gospodarski kriminal 
je po naši oceni tisti negativni družbeni pojav, ki v največji meri ogroža našo državo in njene prebivalce. Pri 
tem zlasti računamo na Specializirano državno tožilstvo RS, ki se je proti koncu lanskega leta kadrovsko 
močno okrepilo, s čimer je bil uresničen eden izmed pogojev za njegovo še bolj učinkovito delo v prihodnje.  
 
V lanskem letu smo začeli s sistematičnimi aktivnostmi na kadrovski okrepitvi državnih tožilstev. Državne 
tožilce, ki so iz okrožnih odšli na Specializirano državno tožilstvo RS, je treba nadomestiti, sicer okrožna 
državna tožilstva ne bodo zmogla svojih nalog.  Z razumevanjem Vlade RS smo začeli proces, ki bo (in 
deloma je že) pripeljal v tožilstvo nove sodelavce: pripravnike, strokovne sodelavce, državne tožilce in 
administrativne sodelavce. Dela smo se lotili skrajnje resno, sistematično in zavzeto, postavili in uveljavili 
smo visoke zahteve po strokovnosti novih sodelavcev, zlasti strokovnih sodelavcev in mladih državnih 
tožilcev. Prepričani smo, da se bo trud obrestoval in da smo na ta način v naše vrste pritegnili ljudi, ki bodo v 
prihodnje bistveno prispevali k še boljšim delovnim rezultatom tožilske organizacije. Vendar se moramo 
zavedati, da je bil s tem narejen šele prvi korak, kajti z mladimi sodelavci se bo treba sistematično ukvarjati 
in iz njih ustvariti kvalitetne tožilce. Ker so aktivnosti v pretežni meri še v teku, statistični podatki za leto 
2014 večinoma še ne kažejo, da se bodo državna tožilstva kadrovsko okrepila. 
 
Za dosežene rezultate v letu 2014 si državni tožilci v Sloveniji zaslužijo zahvalo in pohvalo. Od tistih, od 
katerih bi jo pričakovali, je doslej nismo slišali, prej nasprotno. Zato čutim dolžnost, da jim jo izrazim jaz. 



Pohvala za uspešno opravljeno delo v letu 2014 je hkrati pričakovanje, da bodo v prihodnje še uspešnejši in 
še boljši.  
 

prof. dr. Zvonko Fišer 
        generalni državni tožilec RS  



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

3.1 Priprava poročila 

Skupno poročilo o delu državnih tožilstev v Republiki Sloveniji v letu 2014 je pripravljeno na podlagi 
poročil posameznih okrožnih državnih tožilstev, Specializiranega državnega tožilstva Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: SDT RS) in Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi 
pooblastili (v nadaljevanju: Posebni oddelek) ter poročil oddelkov in notranjih organizacijskih enot 
Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije (v nadaljevanju: VDT RS).  
 
Poročila posameznih okrožnih državnih tožilstev vključujejo poročila in podatke za zunanje oddelke teh 
tožilstev.  

3.2 Oblikovanje poročila 

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

3.3 Statistični podatki 

Pomembnejši statistični podatki so predstavljeni v vsebinskem delu poročila. Zaradi primerjav, boljše 
preglednosti in lažjega razumevanja so na ustreznih mestih v poročilu prikazani tudi v preglednih 
grafičnih oblikah.  
 
Celovito so statistični podatki prikazani v priloženih preglednicah (tabelah) v zadnjem delu poročila. 
Preglednice so sestavni del letnega poročila. 
 
Že v prejšnjih letnih poročilih smo zapisali, da popolna primerljivost statističnih podatkov s podatki v 
poročilu za pretekla leta ni možna. To poudarjeno velja za Skupno letno poročilo o delu državnih 
tožilstev za leto 2014 in primerjavo njegovih statističnih podatkov s statističnimi podatki iz prejšnjih 
letnih poročil.  
 
Državno tožilstvo je 6. 5. 2013 prešlo na uporabo novega, centraliziranega informacijskega sistema 
vpisnikov. To je bila velika sprememba že samo zato, ker smo s tem datumom prenehali za vpisovanje 
uporabljati stare, lokalno po posameznih državnih tožilstvih, elektronsko ali še ročno vodene vpisnike 
in evidence.  
 
Uporaba novega informacijskega sistema vpisnikov je terjala prenos podatkov iz starih vpisnikov in 
evidenc. Posledica takšnega zahtevnega in obsežnega prenosa podatkov (več o tem v poglavju 12. 7. 
Strokovno informacijski center) ter posledica začetnih težav pri uporabi novega informacijskega 
sistema vpisnikov, pa so tudi netočnosti in napake pri izdelavi letne statistike. Strokovno informacijski 
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center VDT RS (v nadaljevanju: SIC) ni uspel pravočasno zbrati in pripraviti statističnih podatkov, ki bi 
bili dovolj zanesljivi in uporabni, da bi ustrezno prikazovali delo posameznih državnih tožilstev, kakor 
tudi državnega tožilstva kot celote. Do zamude je prišlo zaradi nadgradnje informacijskih rešitev, ki 
podpirajo pripravo statističnih podatkov o delu državnih tožilstev ter zaradi zahtev po dodatnih 
podatkih v zvezi s kaznivimi dejanji v bančnem sektorju. Težave smo s sodelovanjem izvajalca uspeli 
rešiti, vendar je to vplivalo na pravočasnost priprave poročil posameznih državnih tožilstev kot tudi 
Skupnega poročila o delu državnih tožilstev za leto 2014. Naj ob tem omenimo, da smo zaposleni na 
državnih tožilstvih vložili mnogo dela in truda v cilju, da bi bili statistični podatki kar najbolj 
verodostojen izkaz opravljenega dela državnih tožilcev. 
 
Čeprav gre za poročilo o delu v letu 2014, je v njem mnogo statističnih podatkov, ki so odvisni od 
podatkov iz prejšnjih let (nerešene ovadbe, nerešene preiskave, obtožni akti, ki čakajo na sodbo, 
pritožbe, ki čakajo na odločitev…). Ti podatki so se v star informacijski sistem vnašali precej 
nenatančno in brez ustreznih kontrol. Hkrati pa, kot je pojasnjeno zgoraj, je bil izpeljan tudi zelo 
zahteven postopek njihove migracije. V zvezi s tem SIC še vedno izvaja »čiščenje podatkov za nazaj,« 
kar posledično pomeni, da se v informacijskem sistemu spreminjajo tudi nekateri podatki, ki so 
navedeni v poročilih iz prejšnjih letih. Tako lahko prihaja tudi do manjših neskladij med 
predstavljenimi podatki v lanskem in v letošnjem letu.   
 
Vsi statistični podatki za okrožna državna tožilstva, SDT RS in Posebni oddelek se vodijo po ovadenih, 
obdolženih oziroma obsojenih osebah (če se na isto osebo veže več kaznivih dejanj, se upošteva 
»glavno«, to je kaznivo dejanje z najvišjo predpisano kaznijo), kar je tudi vsebina tabel in grafov. 
Izjeme od tega pravila so razvidna iz poimenovanja posameznih polj v tabelah ali iz besedila, ki tabele 
in grafe pojasnjuje in komentira. Tabele 41, ki vsebujejo statistiko po posameznih sklopih kaznivih 
dejanj, beležijo število kaznivih dejanj in ne števila oseb (storilcev).  
 
Zbrani statistični podatki so praviloma obdelani ločeno za polnoletne storilce (z označbo številke tabele 
in črko p), mladoletnike (z označbo številke tabele in črko m) ter za pravne osebe (z označbo številke 
tabele in črkama po).  
 
Ob primerjanju državnotožilskih statističnih podatkov s policijskimi je treba upoštevati, da slednji 
običajno upoštevajo število naznanjenih ali odkritih kaznivih dejanj in ne oseb. Po drugi strani sodna 
statistika praviloma poroča o številu zadev, ki združujejo tudi več obdolžencev in dejanj, zato se njeni 
številčni podatki lahko pomembno razlikujejo od državnotožilskih.  
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4 Podlage za delo državnih tožilstev 

4.1 Ustavne in zakonske podlage 

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: 
URS) v 135. členu določa, da državni tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe in ima druge z 
zakonom določene pristojnosti. Ureditev in pristojnosti državnih tožilstev določa zakon.  
 
Temeljni zakon, ki ureja državna tožilstva, je Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS št. 58/11, s 
spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZDT-1), ki se je začel uporabljati 6. 11. 2011. Državna 
tožilstva opredeljuje kot samostojne državne organe, ki so del pravosodja. Neposredno izvrševanje 
funkcija kazenskega pregona je zaupano enajstim okrožnim in enemu specializiranemu državnemu 
tožilstvu, naloge nadzora in usklajevanja pa so v pristojnosti VDT RS. Organiziranost državnih tožilstev 
je razvidna iz priloženega organigrama državnih tožilstev in preglednice območij krajevnih pristojnosti 
posameznih tožilstev.  
 
Na državnih tožilstvih opravljajo svojo funkcijo državne tožilke in državni tožilci (v nadaljevanju: 
državni tožilci) z izvajanjem pregona storilcev kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, za katere je 
tako določeno z zakonom ter z opravljanjem drugih nalog v skladu z zakonom. 
 
ZDT-1 natančneje ureja splošne pristojnosti in pooblastila državnih tožilcev, pogoje in postopek za 
njihovo imenovanje, napredovanje, premestitve, dodelitve na delo v drug državni organ ter za 
prenehanje funkcije in razrešitev državnega tožilca. Določa dolžnosti in pravice državnega tožilca ter 
nezdružljivost funkcije. Ureja tudi obveščanje, poročanje, navodila in državnotožilski upravni ter 
strokovni nadzor. 
 
Na podzakonski ravni poslovanje državnih tožilstev ureja Državnotožilski red. Veljavni Državnotožilski 
red (Uradni list RS, št. 7/11, v nadaljevanju DTR) je sprejel minister za pravosodje, generalni državni 
tožilec pa je (ob Državnotožilskem svetu) v postopku sprejemanja sodeloval z mnenjem.  
 
VDT RS je v letu 2014 sodelovalo pri aktivnostih drugih državnih organov na področju oblikovanja 
nove zakonodaje, sprememb zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov. V tem smislu je podajalo 
predloge, mnenja, ocene in pripombe. Te aktivnosti so se nanašale na različne zakone in podzakonske 
akte, zlasti pa ponovno na ZDT-1, ki je bil v drugi polovici leta ponovno deležen postopka noveliranja. 
Kot smo poročali že v preteklih obdobjih, poteka priprava novele tega temeljnega zakona s področja 
tožilstva že več let. V tem času se je pod različnimi ministri spreminjala vsebina predlaganih 
sprememb, njihov obseg in smer razvoja novih rešitev. V usklajevanja vsebinskih sprememb, ki so 
potrebne in bi pomenile izboljšave, je bilo doslej vloženega veliko časa in truda. Do konca obdobja 
tokratnega poročanja je pristojno ministrstvo predložilo Vladi RS predlog sprememb in dopolnitev. 
Predlagane spremembe v pretežni meri niso vsebovale predlogov državnega tožilstva za izboljšave, so 
pa tožilstvom naložile nekatere nove naloge, ki so po svoji naravi precej administrativne. 
 
Pri opravljanju svoje funkcije in reševanju zadev, ki so jim dodeljene v delo, delujejo državni tožilci v 
kazenskih zadevah na podlagi določb (od 1. 11. 2008 veljavnega) Kazenskega zakonika (Uradni list RS 
št. 55/2008 in 39/2009, 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 
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dejanja (Uradni list RS št. 59/99 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZOPOKD), 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. 
48/2013, v nadaljevanju: ZSKZDČEU-1). Od njegove uveljavitve leta 2012, je za delo državnih tožilcev, 
zlasti tistih, ki delujejo na SDT RS, pomemben Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora 
(Uradni list, št. 91/2011, 25/2014, v nadaljevanju: ZOPNI). Ta zakon, ki ureja civilno konfiskacijo in 
predstavlja za državne tožilce, kot nosilce funkcije kazenskega pregona, povsem novo področje 
delovanja, je bil v začetku leta deležen sprememb in dopolnitev, pri katerih je s svojimi predlogi 
sodelovalo tudi VDT RS.   
 
Pri izvrševanju funkcije kazenskega pregona državne tožilce usmerja Politika pregona, ki jo je izdal 
generalni državni tožilec, in ki je osrednji usmeritveni dokument za izvajanje funkcije kazenskega 
pregona, s katerim so na nacionalni ravni določene prioritete tožilskega dela. S politiko so določene 
predvsem vrste kriminalitete, ki so obravnavane prioritetno, učinkovito reševanje bagatelne 
kriminalitete, ustrezna uporaba procesnopravnih institutov ter sodelovanje tožilstva z drugimi organi in 
institucijami. Državne tožilce zavezujejo tudi posamezna obvezna navodila, ki jih je izdal generalni 
državni tožilec. Splošna navodila se nanašajo na posamezne vsebinske sklope kazenskega pregona, 
kot so na primer: pravila o postopku odložitve kazenskega pregona, o pogajanjih ter o predlaganju 
sankcij v primeru priznanja krivde in sporazuma o krivdi, o obravnavanju anonimnih, psevdonimnih in 
šikanoznih ovadb in ovadb zoper neznane storilce, o predlaganju vrste in višine kazni, varnostnih 
ukrepov oziroma predlogov, da se izreče sodni opomin ali pogojna obsodba, o pogojih pri odločanju v 
primerih nesorazmernosti med majhnim pomenom kaznivega dejanja in posledicami, ki bi jih povzročil 
kazenski pregon, o vlaganju kaznovalnega naloga in podobno.  
 
Pri izvrševanju svoje funkcije državni tožilci sodelujejo z drugimi državnimi organi, najpogosteje s 
policijo, kot organom odkrivanja. To sodelovanje poleg ZKP ureja še Uredba o sodelovanju državnega 
tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev 
kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin (Uradni list RS, št. 
83/2010).  

4.2 Kadrovske podlage 

Število mest državnotožilskih funkcionarjev določa Odredba o številu mest državnih tožilcev (Uradni list 
RS, 76/2011, 69/2012, 52/2013, 52/2014, v nadaljevanju: Odredba), ki določa skupno 262 mest 
državnotožilskih funkcionarjev (18 vrhovnih, 37 višjih, 143 okrožnih in 46 okrajnih državnih tožilcev). 
 
Na dan 31. 12. 2014 je funkcijo državnega tožilca v Sloveniji opravljalo 194 državnotožilskih 
funkcionarjev. Kot ugotavljamo že nekaj časa, takšna zasedenost državnotožilskih mest pomeni, da se 
kadrovska zasedba v zadnjih nekaj letih praktično ni spremenila. Istočasno to tudi pomeni, da je bilo 
od vseh z Odredbo določenih mest državnotožilskih funkcionarjev še vedno zasedenih zgolj 74%.  
 
V kadrovskem načrtu za leto 2014 je bilo predvidenih 38 mest več, kot je bilo dejansko zasedenih na 
dan 31. 12. 2014.  
 
V svojih poročilih že leta opozarjamo, da povprečno 190 državnotožilskih funkcionarjev v državi ne 
zadošča za zadovoljivo izvrševanje funkcije pregona z vsemi obveznostmi, ki jih prinaša razvoj družbe 
in kazenskopravnega sistema. Številka o formalni zasedenosti državnotožilskih funkcionarskih mest 
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tudi ne odraža dejanske obremenjenosti državnotožilskih funkcionarjev. Ta je zaradi neobstoja 
možnosti (začasnega) nadomeščanja dlje časa odsotnih funkcionarjev (bolniške odsotnosti, dopusti za 
nego in varstvo otrok, delne upokojitve), kar je sistemska pomanjkljivost, dejansko še večja. Tako kot 
v preteklih obdobjih, se je tudi v obravnavanem letu obremenjenost tožilskih funkcionarjev posledica 
še drugih razlogov, med katerimi so zlasti povečanje števila zahtevnejših primerov, povečana 
aktivnosti sodišč, pa tudi nove pristojnosti oziroma naloge, ki jih tožilcem prinaša zakonodaja.  
 
Obremenitve tožilcev na okrožnih državnih tožilstvih so prikazane v tabelah 1 in 2 ter v grafu 1.  

Tabela 1: Obremenitve imenovanih in aktivnih državnotožilskih funkcionarjev 

 Leto 
Imenovani državnotožilski 

funkcionarji – letno povprečje 

Aktivni državnotožilski 
funkcionarji – letno 

povprečje  

Obravnavane 
zadeve 
(Kt+Ktm) 

2010 154,55 115,8 52.642 

2011 150,21 111,2 51.884 

2012 152,87 115,16 52.156 

2013 149,33 114,25 54.292 

2014 147,39 114,25 47.938 

 

Tabela 2: Obremenitve imenovanih in aktivnih državnotožilskih funkcionarjev 

 Leto 
Obremenitev na imenovanega 
državnotožilskega funkcionarja 

Obremenitev na aktivnega 
državnotožilskega funkcionarja 

2010 340,6 454,6 

2011 345,4 466,57 

2012 341,18 452,91 

2013 363,57 475,19 

2014 325,25 419,6 

 

Graf 1: Obremenitve imenovanih in aktivnih državnotožilskih funkcionarjev 2014 
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Kljub dejansko nespremenjenemu skupnemu številu državnotožilskih funkcionarjev pa so se v letu 
2014 začele razmere na kadrovskem področju pomembno spreminjati. Vlada RS je namreč v začetku 
leta odobrila državnim tožilstvom dodatna finančna sredstva za nove zaposlitve. Ta odločitev je bila 
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posledica dogovora vlade in vrha pravosodja o nujnih ukrepih za učinkovitejši boj zoper gospodarski 
kriminal in korupcijo.  
 
Prioriteta za dosego tega cilja je bila zlasti potreba po čim prejšnji vzpostavitvi polne kadrovske 
sestave SDT RS, ki je izključno stvarno pristojno za obravnavo tovrstne kriminalitete. Z imenovanjem 
dodatnih petih državnih tožilcev na to tožilstvo in dodelitvijo še desetih nam je to v obravnavanem 
obdobju tudi uspelo.  
 
Ukrepi, s katerimi smo zagotovili boljše pogoje za pregon prioritetnih oblik kriminalitete na SDT RS, 
niso omejeni zgolj na to tožilstvo, ampak nujno zajemajo celotno tožilsko organizacijo. Kadrovanja za 
potrebe SDT RS namreč ni mogoče ločiti od splošnih kadrovskih razmer po ostalih tožilstvih. Zaradi 
zahtevanih izkušenj in obstoječih zakonskih določb (ki ne omogočajo zunanjega kadrovanja), je 
krepitev SDT RS nujno pomenila sočasno kadrovsko slabitev okrožnih državnih tožilstev. Ta 
obravnavajo veliko večino vseh kazenskih zadev in že vrsto let poslujejo na robu kadrovskih 
zmogljivosti, včasih pa celo pod njimi. Da ne bi prišlo do ogrožanja njihove učinkovitosti, je bilo treba 
sprejeti ukrepe, ki so omilili negativne posledice krepitve SDT RS.  
 
Na podlagi analize stanja zasedenosti mest državnih tožilcev po kriteriju izenačevanja obremenjenosti 
državnih tožilcev je bil narejen načrt razdelitve kadrovskih okrepitev. Ta načrt je upošteval trenutno 
zasedenost državnotožilskih mest in število državnih tožilcev, ki so bili imenovani ali dodeljeni na SDT 
RS, ter strukturo in številčnost državnotožilskega osebja. Poleg obremenitev na zaposlenega je ta 
načrt upošteval tudi dinamiko posameznih kadrovskih postopkov. Razpisni postopki za zasedbo 
državnotožilskih mest iz različnih vzrokov trajajo več mesecev in posledično omogočajo razbremenilne 
učinke šele v daljšem časovnem obdobju, zaposlitve javnih uslužbencev pa potekajo hitreje. Z 
ustrezno časovno porazdelitvijo kadrovskih postopkov, glede na njihovo trajanje, smo državnim 
tožilstvom relativno hitro omogočiti strokovno okrepitev ob hkratni razbremenitvi obstoječe kadrovske 
strukture. Na ta način so državna tožilstva po državi v obravnavanem obdobju postopno pridobila 
skupno 40 novih strokovnih sodelavcev (pravosodnih svetovalcev) in 24 članov ostalega 
državnotožilskega osebja. Dolgoročna izenačitev bremen in vzdržnost kadrovske zasedbe bo dosežena 
z realizacijo postopkov imenovanj 30 novih državnih tožilcev, ki so bili v obravnavanem obdobju 
začeti, zaradi svoje kompleksnosti pa niso bili dokončani.  
 
Zaradi zagotavljanja maksimalne kvalitete, objektivnosti in preglednosti postopka izbora kandidatov, 
smo se odločili za nov pristop h kadrovanju. Vse izbirne postopke za bodoče strokovne sodelavce in 
državne tožilce smo vodili koordinirano in enotno na ravni celotne države. Uporabljeni so bili 
objektivizirani kriteriji izbire, vključno s pisnimi testiranji po vzoru pravniškega državnega izpita. Na ta 
način smo ustvarili pogoje za izbor najkvalitetnejših kandidatov za pomembna delovna mesta. Ta 
pristop je predstavljal tudi zavesten odstop od doslej prevladujoče prakse, da so bili za mesta 
strokovnih sodelavcev in kasneje državnih tožilcev, kot najprimernejši praviloma prepoznani notranji 
kandidati. Ta odločitev je posledica našega prepričanja, da je tožilsko organizacijo mogoče ustrezno 
kadrovsko okrepiti zgolj z doslednim zasledovanjem kriterija najvišje kvalitete izbranih kandidatov.  
 
Posledica uspešne izvedbe navedenih kadrovskih postopkov je boljša kadrovska zasedba in drugačno 
razmerje med javnimi uslužbenci in funkcionarji. Oboje je prikazano v tabeli 3 in grafu 2 spodaj. Kot 
rečeno, to stanje še ni dokončno, saj vsi postopki, zaradi njihove kompleksnosti, niso bili zaključeni v 
obdobju, na katerega se nanaša poročilo. To zlasti velja za postopke imenovanja novih državnih 
tožilcev, od katerih ni bil zaključen še nobeden. 
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Tabela 3: Seznam načrtovanih in zasedenih mest po tožilstvih in delovnem področju na zadnji dan v 
letu  

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

VDT RS 19 19 25 18 16 16 0 0 

SDT RS 13 30 21 19 6 6 1 0 

DTS  0 0 1 1 1 1 0 0 

ODT CE 27 18 19 15 10 7 1 0 

ODT KK 9 8 3 3 8 8 1 0 

ODT KP 14 12 8 7 9 8 0 0 

ODT KR 15 10 5 4 12 9 0 0 

ODT LJ 60 41 42 36 29 29 6 0 

ODT MB 29 21 22 22 11 11 2 0 

ODT MS 11 8 10 8 6 6 1 0 

ODT NG 8 7 6 6 4 4 1 0 

ODT NM 13 8 5 4 10 10 1 0 

ODT PT 9 7 8 6 3 3 1 0 

ODT SG 5 5 4 3 5 5 0 0 

Skupaj 232 194 179 152 130 123 15 0 

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

 
 

Graf 2: Razmerje med državnimi tožilci in javnimi uslužbenci  
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4.3 Finančne in materialno - tehnične podlage 

V letu 2014 je celoten proračun državnih tožilstev znašal 17.337.132 evrov. Pretežni del proračuna 
državnega tožilstva – 88,84 % vse porabe – so enako kot v preteklih letih obsegala sredstva za plače 
v višini 15.402.074 evrov, medtem ko so sredstva za materialne stroške, alternativno reševanje sporov 
in male investicije skupaj znašala 11,16 % vse porabe oziroma 1.935.058 evrov.  
 
Tudi v letu 2014 je finančno poslovanje tožilstev posebej zaznamoval Zakon za uravnoteženje javnih 
financ (v nadaljevanju: ZUJF), sprejet leta 2012. V poslovanje državnih tožilstev je navedeni zakon 
vnesel pomembne omejitve, ki so jih tožilstva z visoko stopnjo samoomejevanja in racionalizacije 
uspela upoštevati, brez da bi v večjem obsegu trpela kvaliteta izvrševanja funkcije pregona. Pri tem je 
posebej pomembno, da so ta cilj uspela doseči kljub zmanjšanju sredstev na proračunskih postavkah 
za plače in za materialne stroške.  
 
Kot je opisano pod prejšnjo točko (kadrovske podlage), so bile v obravnavanem obdobju tožilstvom v 
okviru nujnih ukrepov za učinkovitejši boj zoper gospodarski kriminal in korupcijo s strani Vlade RS 
dovoljene dodatne zaposlitve. Zaradi trajanja kadrovskih postopkov in posledičnega zamika 
zaposlovanja se to v obravnavanem obdobju še ni v opaznejši meri odrazilo na finančnih sredstvih.  
 
Kot smo opozarjali že v preteklosti, ob takšnih finančnih omejitvah, zlasti na področju materialnih 
stroškov, in nadaljnjem krčenju proračunskih sredstev na dolgi rok negativnih posledic ne bo več 
mogoče odvračati. Te se trenutno kažejo v izrabljenosti in nezadostnosti nekaterih materialnih 
sredstev. V tem pogledu še vedno izstopa zastarel, nezanesljiv in finančno potraten vozni park 
državnih tožilstev, zlasti SDT RS, v vse večji meri pa se kaže tudi zastarelost informacijske 
(računalniške) opreme državnih tožilstev.  
 
Obstoječe finančne in materialno-tehnične podlage tako ne zagotavljajo vseh pogojev za kvalitetno 
delovanje državnih tožilstev in jih bo v prihodnje nujno treba okrepiti. 
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5 Kazenske ovadbe  

5.1 Uvodna pojasnila 

V politiki pregona iz junija 2012 so opredeljena področja kriminalitete, ki se prednostno obravnavajo. 
V skladu s tem so se tudi v letu 2014 prednostno obravnavala naslednja področja kriminalitete: 
gospodarska kriminaliteta, korupcijska kriminaliteta, organizirana kriminaliteta, 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, primeri, kjer so izkazani pogoji za začasno 
zavarovanje in odvzem premoženja nezakonitega izvora.  
 
Državni tožilci so dolžni zagotoviti prednostno obravnavanje teh dejanj in ustvarjalno uporabiti vse 
procesne možnosti, ki jih določajo zakoni ter jih uveljavljati pri izvajanju kazenskega pregona, tako pri 
sodelovanju s policijo in drugimi nadzornimi institucijami ter sodišči. Pri prednostnih zadevah se je 
zlasti zagotavljalo celovito in kvalitetno obravnavanje zadev v čim krajših rokih, zgodnje in aktivno 
sodelovanje z organi odkrivanja ter vzpodbujalo oblikovanje specializiranih in skupnih preiskovalnih 
skupin.  
 
Državni tožilci so podobno kot prejšnja leta tudi v letu 2014 najpogosteje obravnavali kazniva dejanja 
zoper premoženje (zlasti tatvine, velike tatvine, ropi, roparske tatvine, goljufije, zatajitve, prikrivanja, 
poškodovanja tuje stvari), zoper človekove pravice in svoboščine (npr. grožnja), zoper zakonsko 
zvezo, družino in otroke, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper gospodarstvo (poslovna 
goljufija, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, ponareditev ali uničenje poslovnih 
listin), zoper pravni promet, zoper življenje in telo, kazniva dejanja, povezana z neupravičeno 
proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami, kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa 
ter kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva.  
 
Gibanja pripada in reševanja zadev za pretekla leta so pregledno prikazana v začetnih statističnih 
tabelah, primerjalno in za daljše časovno obdobje. Za leto 2014 so podatki predstavljeni celovito in 
opremljeni s kratkimi pojasnili, predvsem v razmerju do podatkov za prejšnje leto in v medsebojni 
povezavi posameznih statističnih prerezov.  
 
Ko primerjamo statistične podatke za leto 2014 in statistične podatke o delu državnih tožilstev za 
pretekla leta (v tožilskih poročilih za prejšnja leta), je treba upoštevati, da je bila leta 2013 obsežno 
prenovljena statistična obdelava podatkov, v letu 2014 pa se je statistična obdelava še nekoliko 
posodobila. V letu 2014 se je prvič za obdobje celega leta uporabljal nov informacijski sistem tožilskih 
vpisnikov. Zaradi spremenjene metodologije zajemanja in prikazovanja podatkov ter odpravljanja 
napak podatki o prejetih kazenskih ovadbah ne omogočajo celovite primerljivosti s preteklimi obdobji. 
Nov informacijski sistem omogoča točnejše podatke o pripadu novih zadev, saj dosledneje onemogoča 
nastajanje pripada zaradi združevanja, razdruževanja in odstopov spisov. 
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5.2 Ovadeni storilci kaznivih dejanj 

Leta 2014 je bilo državnim tožilstvom skupaj ovadenih 33.206 znanih storilcev kaznivih dejanj. V tem 
številu je zajetih 29.914 (90,1 %) ovadenih polnoletnih oseb, 1.719 (5,2 %) ovadenih mladoletnikov in 
1.573 (4,7 %) ovadenih pravnih oseb.  

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

Leto 
Polnoletne 

osebe Mladoletniki 
Pravne 
osebe 

Skupaj 
ovadenih 
znanih 
storilcev 

Indeks 
na 

prejšnje 
leto 

Indeks na 
izhodiščno 

leto  

2014 29.914 1.719 1.573 33.206 89 84 

2013 33.494 2.123 1.837 37.454 100 95 

2012 33.352 2.342 1.605 37.299 99 95 

2011 33.775 2.428 1.338 37.541 95 95 

2010 35.478 2.619 1.246 39.343 0 100 

 
Statistični podatki pokažejo, da se je v primerjavi z letom 2013 skupno število ovadenih znanih 
storilcev zmanjšalo za 4.248 oseb oziroma za 11,3 %. V letu 2014 je tako število ovadenih znanih 
storilcev kaznivih dejanj za dobro desetino nižje kot v treh letih pred tem obdobjem. Zmanjšanje 
skupnega števila ovadenih znanih oseb je rezultat zmanjšanja števila tako ovadenih polnoletnih oseb 
(za 10,7 %), kot tudi mladoletnikov (za 19 %) in pravnih oseb (za 14,4 %). Razlog za nižje število 
statistično zabeleženih podatkov o kazenskih ovadbah je zlasti v spremenjeni metodologiji zajemanja 
in prikazovanja podatkov ter odpravljanja napak.  
 
V primerjavi s predhodnim letom se je leta 2014 zmanjšalo število prejetih ovadb zoper neznane 
storilce, in sicer za 3.791 oziroma za 6,4 %. Število ovadb zoper neznane storilce je tako spet na 
primerljivi ravni z obdobjem med 2009 in 2011. Nadaljeval se je trend zmanjševanja števila ovadenih 
znanih storilcev brez naknadno odkritih storilcev, in sicer v primerjavi s prejšnjim letom za 4.274 oseb 
oziroma za 12,1 %. Naknadno je bilo odkritih 2.126 storilcev, kar je primerljivo z letom 2013, ko je 
bilo odkritih 26 storilcev manj (v letu 2014 povečanje za 1,2 %). Skupno število ovadenih znanih 
storilcev in naknadno odkritih storilcev je bilo tako 33.206. 

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 

2014 55.521 31.080 2.126 33.206 35 37 

2013 59.312 35.354 2.100 37.454 37 39 

2012 60.873 35.001 2.298 37.299 36 38 

2011 56.984 35.619 1.922 37.541 38 40 

2010 54.292 37.197 2.146 39.343 40 42 

 

V letu 2014 je bil delež ovadenih znanih storilcev glede na število vseh ovadenih storilcev 35 %, kar je 
na podobni ravni kot v letih 2012 in 2013. Enako velja tudi za skupen delež ovadenih znanih in 
naknadno odkritih storilcev, ki znaša 37 %, kar je za dve odstotni točki manj kot v letu 2013.  
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Graf 3: Razmerje med ovadenimi znanimi in neznanimi storilci kaznivih dejanj v letih 2010-2014 
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5.3 Reševanje ovadb  

Primerjava delovne obremenitve državnih tožilcev z novimi kazenskimi ovadbami, prejetimi v letu 
2014, glede na prejšnja leta zaradi prenovljene metodologije statistične obdelave podatkov ni mogoča. 
Mogoče pa je oceniti obremenjenost državnih tožilcev z nadaljnjimi aktivnostmi v predkazenskem in 
kazenskem postopku. Na zadnji dan leta 2014 je bilo zasedenih 194 državnotožilskih mest, kar je le 
dve mesti več kot ob koncu leta 2013 (pri čemer je letno povprečje števila aktivnih državnotožilskih 
funkcionarjev ostalo enako). Ob skoraj istem številu državnih tožilcev pa se je ponovno povečalo 
število narokov, ki se jih mora udeležiti državni tožilec. Število narokov se je že v letu 2013 povečalo 
za 4.727 narokov oziroma za 15 %, v letu 2014 pa se je povečalo še za nadaljnjih 4.846, kar je 13,3 
% več kot v letu 2013. Trend povečevanja narokov se kaže že vse od leta 2008. V zadnjih dveh letih, 
ko so se uveljavili tudi novi instituti, ki zahtevajo udeležbo državnega tožilca (predobravnavni narok, 
narok za izrek kazenske sankcije), pa gre za izrazit skok z 31.577 narokov v letu 2012 na 41.150 
narokov v letu 2014, kar je porast za 30,3 %.  
 
Poleg povečanja števila narokov so državni tožilci v letu 2014 obravnavali večje število oseb v 
alternativnih postopkih kot v preteklem letu. Večje je bilo število pogajanj in sklenjenih sporazumov o 
priznanju krivde. Državni tožilci so podali več predlogov za stvarne omejevalne ukrepe in dosegli več 
odreditev teh ukrepov kot v preteklem letu. Sestavili so več sklepov o zavrženju kazenske ovadbe, 
izdali več zahtev za dopolnitev kazenske ovadbe zoper polnoletne storilce in pravne osebe kot v 
prejšnjem letu in vložili več obtožnic zoper polnoletne storilce po preiskavi kot v preteklem obdobju. V 
letu 2014 so državni tožilci dosegli obsodilne sodbe za skupaj več polnoletnih storilcev kot v letu pred 
tem. Ob dejstvu, da se število državnih tožilcev bistveno še ni povečalo, predstavlja naraščanje 
njihovih obveznosti, zlasti v nadaljnjih fazah postopka, vedno večjo obremenitev za državne tožilce. 
Podrobnejša analiza posameznih elementov tožilskega dela je predstavljena v naslednjih poglavjih.  
 
Državna tožilstva so v opisani zasedbi državnih tožilcev, državnotožilskih uradnikov, drugega osebja in 
pripravnikov ob vseh drugih delovnih obveznostih težko obvladovala pripad novih zadev. Ob koncu 
leta 2014 je ostalo nerešenih zadev zoper 17.620 storilcev, kar je 8,9 % več kot ob koncu leta 2013. 
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Skupaj s prenesenim številom storilcev, kjer zadeve ostajajo nerešene, so državni tožilci leta 2014 
obravnavali 46.666 znanih polnoletnih storilcev (leta 2013 so obravnavali 48.227 polnoletnih storilcev) 
in 2.595 znanih mladoletnikov (leta 2013 so obravnavali 2.932 mladoletnikov). Povečalo se je število 
obravnavanih pravnih oseb. Državni tožilci so skupaj s prenesenim številom pravnih oseb, kjer zadeve 
ostajajo nerešene, v letu 2014 obravnavali 3.318 pravnih oseb (v letu 2013 so obravnavali 3.058 
pravnih oseb.  

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

  

 

 

 

Leta 2014 je bilo rešenih 30.021 ovadb zoper polnoletne storilce, kar je 64 % vseh ovadb, ki so jih 
imeli tožilci v delu. Državni tožilci so rešili 71 % oziroma 1.832 ovadb zoper mladoletne storilce. Delež 
števila pravnih oseb, zoper katere so državni tožilci rešili ovadbe, je bil 42 % (1.405 pravnih oseb).  
 
Zaradi spremenjene metodologije zajemanja in prikazovanja podatkov neposredna primerjava 
podatkov glede nerešenih ovadb med letoma 2013 in 2014 ni v celoti mogoča. Zaradi tega je manjše 
število rešenih zadev, saj se združevanja ali razdruževanja spisov ne štejejo kot rešitev zadeve. V letu 
2013 je bilo 5.140 ovadb rešenih na drug način, v letu 2014 pa je tako rešenih ovadb le še 54. Ti 
primeri v letu 2014 večinoma predstavljajo le še odstop ovadbe drugi državi. Ker se med rešene 
ovadbe ne štejejo več tiste ovadbe, ki so se v prejšnjih obdobjih poročanja štele kot rešene na drug 
način, se je statistično gledano zmanjšalo tudi število vseh rešenih ovadb.  
 
Za oceno uspešnosti in storilnosti tožilstva je poleg podatkov o številu storilcev, kjer so bile ovadbe 
rešene, potrebno upoštevati tudi podatke o tožilskem delu za nadaljevanje pregona po prvi tožilski 
odločitvi. Gre za vložitev obtožbe po opravljeni preiskavi (tabele 34), za vlaganje drugih obtožnih 
aktov (tabele 35), za vložene pritožbe zoper sodne odločbe (tabele 25–28), poleg tega pa tudi za vse 
(spremljajoče) procesne aktivnosti (tabela 8) in vse oblike alternativnega pregona (tabele 10–17 ter 
38-40).  

5.4 Stanje nerešenih ovadb 

Državna tožilstva spremljajo razloge, zaradi katerih ovadbe v posameznih zadevah niso rešene. Iz 
statističnih podatkov izhaja, da je bilo na dan 31. 12. 2014 polnoletnih storilcev, glede katerih so bile 
ovadbe nerešene, v skupnem številu 15.420, od tega so bile pri državnih tožilcih nerešene ovadbe 
zoper 10.662 storilcev, kar predstavlja delež v višini 69 % (v prejšnjem letu 68 %). Skupno število 
mladoletnih storilcev, glede katerih so bile ovadbe nerešene, je bilo 504, od tega pri državnih tožilcih 
454, kar je 90 % (enako tudi prejšnje leto). Skupno število pravnih oseb, glede katerih ovadbe niso 
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bile rešene, je bilo 1.695, od tega 1.118 pri državnem tožilcu, kar je 66 % (v prejšnjem letu 58 %). 
Zaradi začetka uporabe novega informacijskega sistema elektronskih vpisnikov v maju 2013 
primerjava statističnih podatkov s podatki iz skupnih letnih poročil za pretekla leta glede tega, pri kom 
so bile nerešene ovadbe, ne daje relevantnih zaključkov. Posamezni podatki niso primerljivi med seboj 
zaradi omejitev pri migraciji podatkov iz starih v nove vpisnike in zaradi drugačnega načina knjiženja 
posameznih dogodkov. Primerjava bo mogoča med statističnimi podatki za leti 2014 in 2015, ki bodo 
že v celoti temeljili na novih vpisnikih.  
 
Praviloma gre pri nerešenih ovadbah za ovadbe, prejete ob koncu leta (v decembru je tudi drugače 
povečan pripad zadev) in za tiste, ki zahtevajo daljšo proučitev. Delno pa so vzroki za to v že 
omenjenih okoliščinah (večje število narokov in drugih obremenitev ob skoraj enakem številu državnih 
tožilcev). Kljub temu je večina ovadb rešena v predpisanem roku 120 dni od prejema zadeve oziroma 
so bila vsa procesna opravila opravljena v 120 dneh od zadnje bremenitve državnega tožilca, razen v 
primerih, ko se je lahko ta rok v zahtevnejših zadevah podaljšal (večje število obdolžencev, večje 
število kaznivih dejanj v zadevi, obsežno dokazno gradivo, prikriti preiskovalni ukrepi, posebej 
zahtevna pravna in dejanska vprašanja …). 

Graf 5: Stanje nerešenih ovadb zoper polnoletne osebe, proti mladoletnikom in zoper pravne osebe na 
31. 12. 20014 
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Število storilcev, kjer so bile ovadbe nerešene pri sodišču, policiji, drugih organih in državnih tožilcih 
na posameznih okrožnih državnih tožilstvih, v SDT RS in Posebnem oddelku je natančneje razvidno iz 
tabel 30p, 30m in 30po. 

5.5 Dopolnjevanje ovadb 

Za uspešno delo državnih tožilcev je zelo pomembna kakovost vloženih kazenskih ovadb, ki mora 
omogočati hitro in pravilno odločitev o vsebini in načinu pregona domnevnih storilcev kaznivih dejanj. 
Zato je pomemben tudi podatek o številu primerov, v katerih je bilo potrebno vložene ovadbe 
dopolniti. 
 
Iz zbranih statističnih podatkov je razvidno, da je bilo potrebno v letu 2014 za 12.825 storilcev (27 %) 
od vseh 46.666 ovadenih polnoletnih storilcev, ki smo jih v tem letu obravnavali, zahtevati dopolnitev 
ovadbe z dodatnim delom policije oziroma drugih organov, ker tožilec na podlagi zbranega gradiva ni 
mogel sprejeti končne odločitve. Odstotek ovadb, ki jih je potrebno dopolnjevati na zahtevo državnega 
tožilca, se zadnja leta povečuje. V letu 2012 je bilo potrebno dopolniti 16 % ovadb zoper polnoletne 
storilce, v letu 2013 26 % ovadb, v letu 2014 pa 27 % ovadb. Glede mladoletnikov je delež dopolnitev 
podobno kot prejšnje leto nižji, in sicer 11 % (14 % v letu 2013). Glede pravnih oseb pa se nadaljuje 



21 

trend večanja deleža kazenskih ovadb, ki zahtevajo dopolnitev. Dopolnitve ovadb zoper pravne osebe 
so bile v letu 2014 zahtevane v 42 % ovadb (v 38 % v letu 2013, v 20 % v letu 2012).  
 
Enak kot v letu 2013 ostaja delež primerov, v katerih so bila predlagana posamezna preiskovalna 
dejanja pri pristojnem sodišču, predvsem zaradi izvedbe ali zavarovanja dokaza v ustrezni procesni 
obliki. Leta 2014 je bilo glede polnoletnih storilcev takšnih primerov 2.365 oziroma 5 % vseh ovadenih 
(tudi leta 2013 je bil delež 5 %), glede pravnih oseb pa 3 % (4 % v letu 2013). Skupaj so bile v letu 
2014 dopolnjene ovadbe ali predlagana posamezna preiskovalna dejanja zoper 15.190 polnoletnih 
oseb, kar pomeni v 33 % (v letu 2013 v 22 %), zoper 289 mladoletnih oseb (11 %) in zoper 1.378 
pravnih oseb (42 %). Natančnejši podatki so razvidni iz tabel 31p, 31m in 31po. 
 

Graf 6: Delež ovadb, za katere so državni tožilci zahtevali dopolnitev ali preiskovalna dejanja  
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5.6 Način reševanja ovadb 

Odločitev tožilca o vloženi kazenski ovadbi je lahko pokazatelj kvalitete zbranih dokazov v kazenski 
ovadbi, delno pa odraža tudi politiko pregona, ki jo uveljavlja državno tožilstvo. Politika pregona se v 
tem delu odraža zlasti z zavrženjem ovadb z uporabo instituta nesorazmernosti med majhnim 
pomenom kaznivega dejanja in posledicami ter z uporabo odloženega pregona in poravnavanja kot 
oblike alternativnega reševanja kazenskih zadev. 
 
V letu 2014 so bile zavržene kazenske ovadbe skupaj zoper 18.900 fizičnih in pravnih oseb, kar je 
57 % vseh rešenih ovadb. Zavržene so bile kazenske ovadbe zoper 16.867 polnoletnih oseb, kar je 
56 %, zoper 987 mladoletnikov (54 %) in zoper 1046 pravnih oseb (75 %). Višji delež zavrženj pri 
pravnih osebah je tudi posledica dejstva, da med postopkom velikokrat pravna oseba že preneha 
obstajati. Pri oceni teh podatkov je potrebno upoštevati tudi razloge za zavrženje kazenskih ovadb 
(poglavje 5.7). Primerov, v katerih je prišlo do uporabe odloženega pregona ali poravnavanja, namreč 
ne moremo prištevati k tistim zadevam, za katere pregon iz vsebinskih ali formalnih razlogov ni bil 
mogoč ali je bil opuščen. V vseh zadevah, pri katerih je bila uporaba odloženega pregona ali 
poravnavanja uspešna (poglavje 7), je namreč vendarle prišlo do uporabe oziroma izvršitve ustrezne 
sankcije ali naložene naloge. 
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Graf 7: Odločitev tožilca o kazenski ovadbi zoper polnoletne osebe, proti mladoletnikom in zoper 
pravne osebe  
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Iz statističnih podatkov je razvidno, da je bila pri ostalih rešenih kazenskih ovadbah zoper 4.544 ali 
15 % (4.395 v letu 2013) polnoletnih storilcev zahtevana preiskava, zoper 8.570 oziroma 29 % vložen 
neposredni obtožni akt (leto prej zoper 8.954), preostalih 50 ovadb pa je bilo rešenih na drug način 
(npr. odstop drugi državi). Pri mladoletnikih je delež zahtevanih pripravljalnih postopkov, ker so 
obvezni, ustrezno višji (845 oziroma 46 %), kar je v absolutnem smislu praktično enako kot v letu 
2013 (847). Pri pravnih osebah je delež zahtev za preiskavo 17 % oziroma zoper 240 pravnih oseb (v 
letu 2013 zoper 206 pravnih oseb), delež neposrednih obtožnih aktov pa 8 % oziroma 115 primerov.  
 
Tožilstvo je pomemben selektivni mehanizem za razbremenitev kazenskih sodišč, saj z uporabo 
ustreznih procesnih in materialnopravnih institutov izloči več kot polovico (57 %) kazenskih zadev, 
zlasti manjšega pomena. V znatnem delu teh zadev se uveljavijo alternativne oblike kazenskega 
pregona, kar pomeni, da storilci ne ostajajo brez obravnavanja ali nekaznovani. 
 
Pri primerjanju podatkov s prejšnjimi leti je potrebno upoštevati, da deleži posameznih odločitev o 
ovadbah glede na prejšnja leta niso primerljivi. Glede na že pojasnjeno spremembo v metodologiji, po 
kateri se med rešene zadeve ne šteje več večje število zadev, ki so se v preteklih obdobjih štele kot 
rešene, se je zmanjšala tudi vrednost imenovalca (vse rešene ovadbe), iz katerega izhaja izračun 
posameznih deležev. Ker je delež ovadb, rešenih na drug način, sedaj praktično ničeln, so se 
posledično v primerjavi s prejšnjim obdobjem povečali deleži posameznih odločitev o ovadbah.  
 
Delno je možna primerjava z letom 2013 glede deležev zavrženih ovadb, če pri izračunu deležev ne 
upoštevamo ovadb, ki so bile rešene na drug način. V tem primeru se pokaže, da so državni tožilci v 
letu 2014 rešili skupno za 3 % več kazenskih ovadb kot v letu 2013. Takšna primerjava pokaže, da se 
politika pregona državnih tožilcev v obdobju poročanja ni bistveno spremenila, čeprav se je nekoliko 
povečalo število zavrženj kazenskih ovadb. Državni tožilci so v letu 2014 zavrgli za dve odstotni točki 
več kazenskih ovadb zoper polnoletne storilce (56 % v letu 2014 in 54 % v letu 2013), za tri odstotne 
točke več kazenskih ovadb zoper mladoletnike (54 % v letu 2014 in 51 % v letu 2013) in za eno 
odstotno točko več ovadb zoper pravne osebe (75 % v letu 2014 in 74 % v letu 2013).  
 
Ob upoštevanju zgoraj navedenih predpostavk za primerjavo s prejšnjim obdobjem poročanja lahko 
ugotovimo, da je delež zahtev za preiskavo ostal skoraj enak. Ta delež je bil 15 % pri polnoletnih 
storilcih tako v letu 2013 kot v letu 2014. Zoper mladoletnike je bila vložena zahteva za pripravljalni 
postopek v 46 % (v letu 2013 v 49 %), zahteva za preiskavo zoper pravne osebe pa v 16 % (v letu 
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2013 v 17 %). Delež neposredno vloženih obtožnih aktov se zmanjšal zoper polnoletne storilce, in 
sicer za dve odstotni točki, povečal pa za eno odstotno točko zoper pravne osebe.  
 
Natančnejši podatki o odločitvah tožilcev na posameznih okrožnih državnih tožilstvih, v SDT RS in 
Posebnem oddelku so razvidni iz tabel 32p, 32m in 32po. 

5.7 Razlogi za zavrženje ovadb 

Državna tožilstva so tudi leta 2014 analizirala razloge, zaradi katerih je, glede na možne zakonske 
podlage, prišlo do zavrženja kazenske ovadbe zoper posameznega storilca. Državni tožilec zavrže 
ovadbo, če iz same ovadbe izhaja, da naznanjeno dejanje ni kaznivo dejanje, za katero se storilec 
preganja po uradni dolžnosti, če je pregon zastaran ali je dejanje obseženo z amnestijo ali 
pomilostitvijo ali če so podane druge okoliščine, ki izključujejo pregon, ali če ni podan utemeljen sum, 
da je osumljenec storil naznanjeno kaznivo dejanje ali če je podana nesorazmernost med majhnim 
pomenom kaznivega dejanja ter posledicami, ki bi jih povzročil kazenski pregon.  
 
Iz deleža posameznih razlogov je razvidna tudi politika pregona državnega tožilstva, predvsem iz 
razlogov glede podane nesorazmernosti med majhnim pomenom kaznivega dejanja ter posledicami, ki 
bi jih povzročil kazenski pregon. Opozoriti je potrebno, da med ovadbe, zavržene iz drugih razlogov (ki 
v tabelah 29p, 29m in 29po niso posebej razčlenjeni), štejejo predvsem ovadbe, ki so zavržene, ker ni 
bilo zadostne dokazne podlage za utemeljen sum, da je storilec storil naznanjeno kaznivo dejanje, ki 
se preganja po uradni dolžnosti ali če naznanjeno dejanje ni bilo kaznivo dejanje, ali so obstajale 
druge okoliščine, ki so izključevale kazenski pregon. Zaradi majhnega deleža zastaranja pregona, ki v 
letu 2014 znaša 2 % (enako kot v letu 2013), ta razlog v grafičnem prikazu ni posebej zajet. Pri 
mladoletnikih je posebej prikazan delež zadev, pri katerih postopek ni bil uveden ob upoštevanju 
narave in okoliščin dejanja ter mladoletnikovega prejšnjega življenja in osebnih lastnosti (načelo 
smotrnosti).  

Graf 8: Razlogi za zavrženje kazenske ovadbe (brez zastaranja) zoper polnoletne osebe, proti 
mladoletnikom in zoper pravne osebe 
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Statistični podatki kažejo, da so bile zoper 1.465 oziroma 9 % polnoletnih storilcev (leto prej 8 % 
oziroma zoper 1.256 oseb) in zoper 122 oziroma 12 % (leto prej 14 %) mladoletnikov ovadbe 
zavržene po poravnavanju in odloženem pregonu, kar predstavlja prispevek državnih tožilcev k 
razbremenitvi sodišč. Zaradi majhnega pomena dejanja in zaradi uporabe načela nesorazmernosti so 
bile zavržene ovadbe zoper 3.291 oziroma 20 % (leto prej 22 %) polnoletnih storilcev in zoper 434 
oziroma 44 % (leto prej 34 %) mladoletnikov. Te deleže je mogoče oceniti kot primerne glede na 
strukturo in stopnjo nevarnosti obravnavane kriminalitete, pri kateri predvsem na premoženjskem 
področju prevladuje bagatelna kriminaliteta. Iz primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja je razvidno, 
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da se pri polnoletnih storilcih povečuje delež zavrženj ovadb iz razloga uspešno izvedenih postopkov 
odloženega pregona in poravnavanj. Delež zavrženih kazenskih ovadb zaradi uporabe načela 
nesorazmernosti se je pri polnoletnih storilcih zmanjšal za dve odstotni točki, vendar pa se je pri 
mladoletnikih povečal za deset odstotnih točk.  
 
Državni tožilci so v letu 2014 zavrgli ovadbe zaradi umika predloga oškodovanca za kazniva dejanja, ki 
se preganjajo na predlog, skupno zoper 2.352 oseb (leta 2013 je bilo umikov predloga oškodovanca 
1.488). Delež umikov pri polnoletnih osebah (2.193-krat oziroma 13 %) je višji kot leta 2013 (9 %), 
pri mladoletnikih je delež 15 % oziroma 146-krat (leto pred tem 11 %), pri pravnih osebah pa je bilo 
iz tega razloga zavrženih 13 zadev (v letu 2013 so bile takšne štiri zadeve). Zaradi spremenjene 
odločitve oškodovanca v znatnem obsegu postane nepotrebno celotno predhodno opravljeno delo 
policije, tožilstva in drugih organov, tudi sodišča.  
 
Delež zavrženja iz drugih razlogov (9.663 primerov oziroma 57 % zoper polnoletne osebe, 247 
primerov oziroma 25 % proti mladoletnikom in 900 primerov oziroma 86 % zoper pravne osebe) 
zajema primere, pri katerih zaradi vsebinskih razlogov ni bilo mogoče uspešno nadaljevati postopka 
(dejanje ni kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ni podan utemeljen 
sum, da je osumljenec storil naznanjeno kaznivo dejanje, procesne ovire). Predvsem, ko gre za 
odsotnost utemeljenega suma, da je osumljenec storil kaznivo dejanje, torej ko gre za pomanjkanje 
dokazov, tožilstva ugotavljajo, da je to problem kvalitete odkrivanja in preiskovanja v predkazenskem 
postopku. Pri zavrženju ovadb zaradi zastaranja pa je potrebno upoštevati, da razlogi za zastaranje, 
tudi če so podlaga za odločitev tožilca, praviloma ne nastanejo v tožilskem postopku. 
 
Predstavljeni statistični podatki, ki so podrobneje prikazani v tabelah 33p, 33m in 33po, se ustrezno 
dopolnjujejo s podatki o zavrženju ovadb na podlagi opravljenega postopka alternativnega pregona, ki 
so navedeni v 7. poglavju tega poročila. 
 



25 

6 Kazenski pregon  

6.1 Uvodna pojasnila 

Kazenski postopek, ki se začne po uradni dolžnosti, se začne na zahtevo državnega tožilca. Državni 
tožilec je dolžan, razen, kadar zakon določa drugače, začeti kazenski pregon, če je podan utemeljen 
sum, da je storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. Ko državni 
tožilec oceni, da ima dovolj dokazov za utemeljen sum, lahko zahteva sodno preiskavo (v skrajšanem 
postopku posamezna preiskovalna dejanja) ali pa pregon začne z neposredno vložitvijo obtožnega 
akta: pred okrožnim sodiščem obtožnice in pred okrajnim sodiščem obtožnega predloga. 
 
Skladno s takimi pooblastili državnega tožilca so v nadaljevanju povzeti in pojasnjeni podatki o 
kazenskih postopkih, ki so po prvi odločitvi državnega tožilca prešli v fazo kazenskega pregona pred 
pristojnim sodiščem.  

6.2 Odstop od pregona (delež opustitve pregona) 

V preiskavi se zberejo dokazi in podatki, ki so potrebni za odločitev, ali naj se vloži obtožnica ali ustavi 
postopek, dokazi, za katere je nevarnost, da jih na glavni obravnavi ne bo mogoče ponoviti ali bi bila 
njihova izvedba zvezana s težavami, in drugi dokazi, ki utegnejo biti koristni za postopek in je glede na 
okoliščine primera smotrno, da se izvedejo. Državni tožilec se za preiskavo odloča praviloma v 
zahtevnejših kazenskih zadevah, pri čemer sme državni tožilec za kazniva dejanja, za katera je v 
zakonu predpisana kazen zapora več kot osem let, vložiti neposredno obtožnico samo s soglasjem 
preiskovalnega sodnika po predhodnem zaslišanju osumljenca in ob zadostnem dokaznem gradivu ter 
v primeru, da je z obdolžencem sklenil sporazum o priznanju krivde. V primerih opravljene preiskave 
pa državni tožilec odločitev o nadaljevanju pregona sprejme po njenem zaključku. 
 
Zbrani podatki za polnoletne osebe kažejo, da se državni tožilec leta 2014 v zadevah po končani 
preiskavi zoper 1.011 oziroma 22 % polnoletnih obdolžencev (leto prej zoper 970 polnoletnih 
obdolžencev) ni odločil za kazenski pregon, zoper 3.555 oziroma 78 % je vložil obtožbo (leto prej 
zoper 3.285), zoper 12 oseb pa je bila zadeva rešena na drug način.  
 
Relevantna primerjava z letom 2013 je mogoča, če za obe leti od prejetih zadev po preiskavi 
odštejemo tiste, ki so bile rešene na drug način. V tem primeru primerjava pokaže, da je bilo v letu 
2014 po preiskavi prejetih 4.566 takšnih zadev zoper polnoletne storilce, v letu 2013 pa 4.255 takšnih 
zadev. Ker je bilo v letu 2014 več teh zadev, sta višji tudi števili oseb, zoper katere je tožilec odstopil 
od pregona ter obtoženih oseb po preiskavi. Primerjava deležev pokaže, da je bil delež odstopov od 
pregona po preiskavi zoper polnoletne storilce 22 % v letu 2014, kar je za eno odstotno točko manj 
kot v letu 2013 (23 %). Delež obtoženih oseb po preiskavi pa se je posledično povečal za eno 
odstotno točko, in sicer s 77 % na 78 %.  
 
V postopku proti mladoletnikom je prišlo do ustavitve postopka po opravljenem pripravljalnem 
postopku zoper 297 oziroma 37 % mladoletnikov (36 % leta 2013). Z oper preostalih 63 % (62 % leta 
2013) oziroma zoper 505 mladoletnikov pa so državni tožilci predlagali izrek ukrepa ali pa so 



26 

predlagali, da se mladoletnik kaznuje. V primerjavi z letom 2013 se je število mladoletnikov, zoper 
katere je bil predlagan ukrep ali kazen, zmanjšalo za 71 mladoletnikov oziroma za 12 %.  
 
Po končani preiskavi je v letu 2014 prišlo do odstopa od pregona zoper 60 pravnih oseb (62 v letu 
2013), obtoženih je bilo 72 pravnih oseb (68 v letu 2013), en zadeva pa je bila rešena na drug način.  
 
Natančnejši statistični podatki so razvidni iz tabel 34p, 34m in 34po. Na njihovi podlagi je v 
nadaljevanju tudi grafično prikazana struktura odločitev. Podatki o odstopu od pregona pri 
mladoletnikih se smiselno nanašajo na ustavitev postopka, podatki o vloženih obtožbah pa na vložene 
predloge za izrek ukrepa in kaznovanje. V postopkih zoper pravne osebe je vrsta odločitve tožilca 
zajeta z enakim pravnim aktom kot pri polnoletnih storilcih.  
 

Nekoliko večji delež odstopov od pregona proti mladoletnikom je pričakovana praktična posledica 
širših možnosti, ki jih zakon omogoča državnemu tožilcu v postopku proti mladoletnikom za opustitev 
pregona predvsem po načelu smotrnosti glede na osebne in družinske razmere. 

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

Ko je končana preiskava, kot tudi kadar se lahko vloži obtožnica brez preiskave in državni tožilec ob 
obstoju utemeljenega suma oceni, da ima dovolj dokazov, vloži obtožnico na okrožno sodišče, v 
skrajšanem postopku pa obtožni predlog na okrajno sodišče. Delež vloženih obtožnih aktov v razmerju 
do vseh (na drug način) rešenih zadev, pri katerih je bila sprejeta končna odločitev (delež 
obtoževanja), je pomemben podatek, tako za oceno kvalitete odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj in posledično kvalitete kazenskih ovadb, kot tudi za oceno politike kazenskega pregona 
državnih tožilcev.  
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Z upoštevanjem neposredno vloženih obtožnih aktov in obtožnih aktov, vloženih po preiskavi, torej z 
upoštevanjem končne odločitve o obtožbi, so pridobljeni podatki o doseženem številu oziroma deležu 
ovadenih storilcev, ki bodo po tožilski preučitvi ovadbe in po potrebi tudi po opravi preiskave, 
dejansko obtoženi pred sodiščem. Leta 2014 je delež obtoženih polnoletnih storilcev kaznivih dejanj v 
primerjavi z vsemi polnoletnimi storilci, ki so jih državni tožilci obravnavali in glede njih sprejeli končno 
odločitev, znašal 40 % oziroma 12.125 polnoletnih storilcev, 28 % (505 mladoletnih storilcev) pa je 
znašal delež mladoletnikov, zoper katere je bil vložen predlog za izrek vzgojnega ukrepa ali kazenske 
sankcije, v primerjavi s številom vseh obravnavanih mladoletnikov, kjer je bila sprejeta končna 
odločitev. Delež obtoženih pravnih oseb je znašal 14 % oziroma 187 pravnih oseb. 

Graf 10: Delež obtoževanja zoper polnoletne osebe, proti mladoletnikom in zoper pravne osebe v 
končnih odločitvah tožilca  
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Delež obtoževanja za posamezna okrožna državna tožilstva, za SDT RS in Posebni oddelek je 
natančneje razviden iz tabel 35p, 35m in 35po.  
 
Iz statističnih podatkov je razvidna tudi struktura obtožnih aktov, ki je bila v letu 2014 podobna kot v 
letu 2013. Zoper polnoletne storilce je bilo vloženih 7.724 obtožnih predlogov (64 %, v letu 2013 je bil 
delež 66 %), 846 neposrednih obtožnic (kar je 7 %, tako kot že v letih 2012 in 2013) in 3.555 (29 %) 
obtožnic po preiskavi (leto prej 27 %). Zoper pravne osebe je bilo vloženih 86 (46 %) obtožnih 
predlogov (leto prej 49 %), 29 (16 %) neposrednih obtožnic (13 % v letu 2013) in 72 (39 %) obtožnic 
po preiskavi (38 % v letu pred tem).  

6.4 Sodbe (uspeh obtoževanja) 

Sodišče lahko s sodbo obtožbo zavrne (zavrnila sodba) ali obtoženca oprosti obtožbe (oprostila sodba) 
ali pa ga spozna za krivega kaznivega dejanja. Sodišče izreče oprostilno sodbo, če dejanje iz obtožbe 
ni kaznivo dejanje, če so podane okoliščine, ki izključujejo krivdo ali kaznivost, če ni dokazano, da je 
obtoženec storil dejanje, katerega je obtožen, ali če je podana nesorazmernost med majhnim 
pomenom kaznivega dejanja ter posledicami, ki bi jih povzročila obsodba.  
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Sodišče izda zavrnilno sodbo, kadar je tožilec v času od začetka do konca glavne obravnave umaknil 
obtožbo, in kadar je oškodovanec umaknil predlog za pregon, kadar gre za kazniva dejanja, ki se 
preganjajo na predlog oškodovanca. Prav tako sodišče izda zavrnilno sodbo, če je bil obtoženec za isto 
dejanje že pravnomočno obsojen, oproščen obtožbe ali je bil postopek zoper njega s sklepom 
pravnomočno ustavljen, ter če je bil obtožencu odpuščen pregon z amnestijo ali pomilostitvijo ali če 
kazenski pregon ni več dopusten zaradi zastaranja ali če so podane druge okoliščine, ki izključujejo 
kazenski pregon. Sodišča v praksi izdajajo zavrnilne sodbe v večini primerov, kadar oškodovanec v fazi 
glavne obravnave umakne predlog za pregon. Če gre za kaznivo dejanje, ki se preganja na predlog, in 
oškodovanec, ki je bil v redu povabljen kot priča, ne pride na glavno obravnavo in svojega izostanka 
ne opraviči, se šteje, da je umaknil predlog za pregon in se pred začetkom glavne obravnave za to 
dejanje izda sklep o ustavitvi kazenskega postopka, po začetku glavne obravnave pa sodba, s katero 
se obtožba zavrne. Zaradi spremenjene odločitve oškodovanca se izkaže za nepotrebno celotno 
predhodno opravljeno delo tožilstva in drugih organov v predkazenskem in kazenskem postopku.  
 
Uspešnost obtoževanja preverja državno tožilstvo z upoštevanjem izida postopkov na prvi stopnji, ki 
so bili v letu poročanja končani z obsodilno sodbo. Uspeh obtoževanja smo prikazali v deležu 
obsodilnih sodb glede na vse sodbe, ki so bile izdane v letu poročanja.  
 
Državni tožilci so dosegli, da je bilo med polnoletnimi osebami, katerim je bila izrečena sodba, 10.375 
(88 %) obsojenih. Število obsojenih polnoletnih storilcev je bilo v primerjavi z letom 2013, ko je bilo 
obsojenih 10.162 oseb, višje za 213 obsojenih oseb oziroma za 2 %. Neposredna primerjava deležev 
obsodilnih sodb glede na vse prejete sodbe med letom 2013 in 2014 zaradi spremenjene metodologije 
ni mogoča, saj se med zavrnile sodbe ne štejejo sklepi o zavrženju obtožnega akta in ustavitvi 
postopka. Če primerjamo zgolj število skupno število prejetih obsodilnih in oprostilnih sodb zoper 
polnoletne storilce ugotovimo, da je bilo v letu 2014 prejetih skoraj enako število sodb (10.950) kot v 
letu 2013 (10.838). Od teh sodb je bil v letu 2014 delež obsodilnih sodb 95 %, v letu 2013 pa 94 %. 
Delež obsojenih polnoletnih oseb je visok in kaže na ustrezno tožilsko presojo podlage in pogojev za 
pregon. Pri tem je razvidno, da je delež obsodilnih sodb ostal približno enak kot v letu 2013. 
 
Za 30 % se je zmanjšalo število prejetih sodnih odločb v postopkih proti mladoletnikom. V postopkih 
proti mladoletnikom je uspeh obtoževanja v letu 2014 znašal 58%, v letu 2013 pa 67 %. V letu 2013 
je bil izrečen vzgojni ukrep 354 mladoletnikom (582 v letu 2013), devetim pa je bila izrečena sankcija 
(štirim v letu 2013).  
 
V postopkih zoper pravne osebe se je nadaljeval trend višanja deleža obsojenih pravnih oseb, in sicer 
z 28 % v letu 2011 se je že v letu 2012 povišal na 32 %, v letu 2013 na 48 %, v letu 2014 pa na 
56 %. V letu 2014 je bilo obsojeno 55 pravnih oseb, kar je 84 % več kot v letu 2013 (31 obsojenih 
pravnih oseb).  
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Tabela 6: Delež obsojenih polnoletnih oseb, mladoletnikov in pravnih oseb po državnih tožilstvih 

Polnoletni storilci Mladoletniki  Pravne osebe 

  
Državno 
tožilstvo 

Skupaj 
prejete 
sodbe 

Obsodilne 
sodbe 

Odstotek 
obsojenih 

Skupaj 
prejete 
odločbe 

Izrečen 
ukrep ali 
sankcija 

Odstotek 
obsojenih 

Skupaj 
prejete 
sodbe 

Obsodilne 
sodbe 

Odstotek 
obsojenih 

ODT CE 1.348 1.184 88 20 17 85 7 4 57 

ODT KK 632 590 93 30 14 47 7 3 43 

ODT KP 1.270 1.126 89 31 24 77 6 2 33 

ODT KR 730 657 90 81 46 57 2 0 0 

ODT LJ 3.151 2.684 85 235 90 38 17 9 53 

ODT MB 1.505 1.337 89 80 58 72 16 11 69 

ODT MS 843 735 87 25 23 92 7 5 71 

ODT NG 404 363 90 13 8 62 7 6 86 

ODT NM 977 859 88 57 50 88 14 9 64 

ODT PT 528 491 93 13 11 85 3 2 67 

ODT SG 252 218 87 27 24 89 4 3 75 

PO 55 37 67 0 0 0 0 0 0 

SDT RS 103 92 89 0 0 0 4 1 25 

VDT RS 2 2 100 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 11.800 10.375 88 612 365 60 94 55 59 

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

 
Pričakovan nižji odstotek izrečenih ukrepov oziroma kazenskih sankcij proti mladoletnikom je potrebno 
pripisati širokim pooblastilom, ki jih ima senat za mladoletnike, saj lahko s sklepom ustavi postopek v 
vseh primerih, ko spozna, da ne bi bilo smotrno izreči mladoletniku niti kazni, niti vzgojnega ukrepa. 
Večkrat pride do tega tudi zaradi dolgotrajnih postopkov pred sodiščem, ko mladoletnik do izdaje 
odločbe že postane polnoleten. Povečal se je tudi delež obsojenih pravnih oseb in je najvišji v zadnjih 
letih. Natančnejši podatki, ki obsegajo tudi število oseb, zoper katere so bile izdane zavrnilne in 
oprostilne sodbe ter ustavitev postopka proti mladoletnikom, so razvidni iz tabel 36p, 36m 36po.  

6.5 Izrečene sankcije (delež kaznovanja)  

Državno tožilstvo je pregledalo tudi izrečene glavne sankcije storilcem v primerih, ko je sodišče v letu 
2014 po obtožnem aktu državnega tožilca odločilo z obsodilno sodbo. Za oceno končnega izida 
postopka po obtožbi državnega tožilca je pomembna tudi struktura izrečenih kazenskih sankcij, čeprav 
lahko državni tožilec vpliva na kaznovalno politiko sodišča le v primerih, ki jih določa zakon (predvsem, 
kadar v obtožnici predlaga vrsto in višino kazni, ki naj se izreče obdolžencu, če bo, ko se prvič izjavi o 
obtožbi, priznal krivdo, s predlogom o vrsti in višini kazenske sankcije na naroku za izrek kazenske 
sankcije ter v postopku pogajanj, ki se končajo s sklenitvijo sporazuma o priznanju krivde, s 
predlogom o vrsti in višini kazenske sankcije v zaključni besedi in z možnostjo pritožbe zoper izrečeno 
kazen). Zbrani podatki od preteklih let bistveno ne odstopajo.  
 
V skladu z uveljavljeno kaznovalno politiko slovenskih sodišč je bila zoper polnoletne osebe največkrat 
izrečena pogojna obsodba, in sicer v 74 % oziroma 7.354-krat. V primerjavi z letom 2013, ko je bila 
pogojna obsodba izrečena v 72 %, se je delež pogojnih obsodb povečal za dve odstotni točki, vendar 
je še vedno za dve odstotni točki nižji kot v letu 2012. Delež izrečenih zapornih kazni ostaja 20 %, 
tako kot je bil leta 2013 (leta 2012 je bil 17 %). Število polnoletnih storilcev, ki jim je bila izrečena 
zaporna kazen, se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 zmanjšalo z 2.049 na 2.038, kar je le za 11 
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oseb manj. Pri tem je potrebno upoštevati, da se med statistične podatke o izrečenih zapornih kaznih 
štejejo tudi alternativni načini izvršitve zaporne kazni ("vikend zapor", hišni zapor, delo v splošno 
korist …), ki se na ta način posebej ne prikazujejo.  
 
V skladu s politiko pregona, ki jo je sprejel generalni državni tožilec, so si državni tožilci namesto za 
pogojne obsodbe, prizadevali za več denarni kazni, kadar je to prišlo v poštev in je bilo to primerno 
glede na okoliščine posamezne zadeve. Statistična obravnava podatkov o številu izrečenih denarnih 
kazni šteje vse denarne kazni, torej tako tiste, ki so bile izrečene kot glavne kazni, kot tudi stranske 
denarne kazni. Število polnoletnih storilcev, ki jim je bila izrečena denarna kazen, je bilo v letu 2013 
495, v letu 2014 pa je bilo izrečenih skupaj 623 denarnih kazni. Denarna kazen je bila tako v letu 2014 
izrečena 26 % več polnoletnim storilcem kot v letu prej. Glede na število vseh obsodb v letu 2014 je 
delež denarnih kazni znašal 6 %, kar je za eno odstotno točko več, kot je bil ta delež v letu 2013 in je 
najvišji v zadnjih letih. Delež sodnih opominov in drugih sankcij je tako kot v prejšnjih letih ostal 
relativno nizek.  

Graf 11: Prikaz vrste izrečenih sankcij polnoletnim storilcem  

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Zapor

Denarna kazen

Pogojna obsodba

Drugo

 
Pri mladoletnikih je 2 % delež kazni višji kot je bil leta 2013 (1 %). Delež mladoletnikov, ki jim je bil 
izrečen zavodski ukrep (13 %) je enak kot v letu 2013. Sodišče sicer še vedno največkrat (96 %) 
izreče zunajzavodske oziroma druge vzgojne ukrepe (ukor, navodila in prepovedi, nadzorstvo organa 
socialnega varstva), kar kaže na manjšo represivno naravnanost sodišč v postopku proti 
mladoletnikom.  

Graf 12: Prikaz vrste izrečenih sankcij mladoletnikom 
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Pravnim osebam je bila 12-krat oziroma v 22 % izrečena denarna kazen, v letu 2012 pa 9-krat (29 %) 
in 39-krat oziroma v 71 % izrečena pogojna obsodba (61 % v letu 2012). Kazen prenehanja pravne 
osebe je bila v letu 2014 izrečena v dveh primerih, v letu 2013 je bila izrečena šestkrat, medtem ko v 
letih pred tem ta kazen ni bila izrečena. Dvema pravnima osebama je bila kot kazenska sankcija 
izrečen odvzem premoženja.  
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Statistični podatki o izrečenih kazenskih sankcijah polnoletnim storilcem, pravnim osebam in 
mladoletnikom, slednjim vključno z izrečenimi vzgojnimi ukrepi, so razvidni iz tabel 37p, 37m, in 37po. 
 

Odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi je institut kazenskega prava, namenjen 
vzpostavitvi premoženjskega stanja, kakršno je obstajalo pred izvršitvijo kaznivega dejanja, s katerim 
ali zaradi katerega je storilec, ali tretja oseba, pridobil premoženjsko korist. Zato odvzem 
premoženjske koristi ni kazenska sankcija. Kazenski zakonik določa, da nihče ne more obdržati 
premoženjske koristi, ki je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega.  
 
Takšna korist se odvzame s sodno odločbo, s katero je bilo ugotovljeno kaznivo dejanje. Če storilcu ali 
drugemu prejemniku denarja ali drugih stvari ni mogoče več odvzeti, se mu odvzame premoženje, ki 
ustreza premoženjski koristi. Če prejemniku ali storilcu ni mogoče odvzeti premoženjske koristi, niti 
premoženja, ki ustreza premoženjski koristi, se mu naloži, da mora plačati denarni znesek.  
 
Oškodovanec ima pravico, da v kazenskem postopku uveljavlja premoženjskopravni zahtevek. Če je bil 
oškodovancu v kazenskem postopku prisojen premoženjskopravni zahtevek, izreče sodišče odvzem 
premoženjske koristi le, kadar presega oškodovancu prisojeni premoženjskopravni zahtevek.  
 
V letu 2014 je bil odvzem premoženjske koristi v kazenskem postopku izrečen skupno 338 osebam 
(skupaj polnoletni storilci, mladoletniki in pravne osebe), kar je več kot dvakrat toliko kot v letu 2013, 
ko je bil odvzem izrečen 144 osebam.  
 
Kazenski zakonik določa, da se odvzame tudi premoženje, pridobljeno v zvezi s kaznivim dejanjem ali 
zaradi njega (77.b člen KZ-1B). Gre za premoženje, ki ga storilec uporablja v svojo izključno ali 
pretežno korist s privolitvijo oseb, ki jim premoženje pripada, če so vedele ali bi mogle vedeti, da je to 
premoženje pridobljeno v zvezi s kaznivim dejanjem ali zaradi njega. Na tej podlagi je bilo v letu 2014 
odvzeto premoženje 30 osebam.  

Tabela 7: Odvzem premoženjske koristi in odvzem premoženja v kazenskem postopku 

Državno 
tožilstvo 

Odvzem 
premoženjske koristi 

Odvzem premoženja 
po 77.b členu KZ-1B 

ODT CE 104 1 

ODT KK 0 0 

ODT KP 68 6 

ODT KR 2 0 

ODT LJ 59 2 

ODT MB 21 0 

ODT MS 8 8 

ODT NG 29 1 

ODT NM 7 3 

ODT PT 4 0 

ODT SG 1 2 

PO 1 0 

SDT RS 34 7 

VDT RS 0 0 

Skupaj 338 30 
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6.6 Pregled posameznih procesnih aktivnosti 

Predmet posebnega statističnega spremljanja so poleg vlaganja obtožnih aktov tudi druge procesne 
aktivnosti državnih tožilcev: predlogi osebnih omejevalnih ukrepov, predlogi za stvarne omejevalne 
ukrepe, predlogi za odvzem predmetov, premoženjske koristi in premoženja, uporaba prikritih 
preiskovalnih ukrepov, udeležba na narokih in obravnavah, usmerjanje policije po 160.a členu ZKP in 
opravljanje dežurne službe ter nujnih preiskovalnih dejanj. Ta procesna dejanja v okviru kazenskega 
pregona na prvi stopnji predstavljajo za državne tožilce pomembnejšo (dodatno) delovno 
obremenitev. Aktivnosti v postopkih zoper polnoletne storilce, proti mladoletnikom in zoper pravne 
osebe so prikazane kumulativno. 
 
Najpomembnejši so osebni omejevalni ukrepi za zagotovitev navzočnosti obdolženca (pripor, hišni 
pripor, varščina, javljanje na policijski postaji, prepoved približevanja določenemu kraju ali osebi, 
obljuba, da ne bo zapustil prebivališča, privedba). Od teh ukrepov so pripore, hišne pripore ter 
prepoved približevanja določenemu kraju ali osebi sodišča na predlog državnih tožilcev leta 2014 
odredila zoper 681 obdolžencev, kar je 1 % več kot v letu 2013, ko so bili osebni omejevalni ukrepi 
odrejeni zoper 673 oseb. 
 

Stvarni omejevalni ukrepi (začasno zavarovanje zahtevka za odvzem protipravne premoženjske koristi) 
so bili odrejeni zoper 369 obdolženih fizičnih in pravnih oseb (brez upoštevanja razširitev na druge 
osebe ali drugo premoženje), kar je za 126 več kot v letu 2013, ko so bili odrejeni zoper 163 oseb ( v 
letu 2012 zoper 98 oseb, v letu 2011 pa zoper 41 oseb). Nadaljevanje trenda velikega porasta 
začasnih zavarovanj zahtevka za odvzem protipravne premoženjske koristi je moč pripisati povečani 
intenzivnosti dela tožilcev na tem področju, predvsem pregona hujših oblik gospodarskega in 
organiziranega kriminala ter sledenju prioritetam, kot so določene v politiki pregona.  
 
V letu 2014 so državni tožilci oziroma sodišča na predlog državnega tožilca odredila prikrite 
preiskovalne ukrepe v 75 zadevah. Skoraj polovica teh zadev (33) je iz pristojnosti SDT RS. V teh 75 
zadevah je bil odrejen vsaj en od prikritih preiskovalnih ukrepov, ki predstavljajo hujše posege v 
ustavno zavarovane človekove pravice in temeljne svoboščine. Gre za odredbe državnega tožilca za 
dovoljenje za prirejeno identiteto, za tajno opazovanje tako, kadar ga odredi državni tožilec, kot tudi 
kadar ga odredi sodišče (149.a člen ZKP), sodne odredbe za nadzor elektronskih telekomunikacij s 
prisluškovanjem in snemanjem (150. člen ZKP), sodne odredbe a prisluškovanje in opazovanje v 
tujem stanovanju ali drugih tujih prostorih (151. člen ZKP), odredbe državnega tožilca za navidezni 
odkup (155. člen ZKP) ter tožilske in sodne odredbe za tajno delovanje (155.a člen ZKP). Nekateri 
manj invazivni prikriti ukrepi, in sicer ukrep po 156. členu ZKP (pridobivanje zaupnih bančnih 
podatkov) in ukrep po 149.b členu ZKP (pridobivanje podatkov o času uporabe in o lastniku ali 
uporabniku določenega komunikacijskega sredstva), so bili s strani sodišča odrejeni tudi v drugih 
primerih, ki niso zajeti v zgoraj navedenih 75 zadevah.  
 
Število zadev, v katerih so državni tožilci v predkazenskem postopku pisno usmerjali delo policije in 
drugih pristojnih organov in institucij v letu 2014 je bilo 182, od tega 90 na SDT RS. Gre za zadeve, v 
katerih je šlo za pisno usmerjanje. Niso pa med te zadeve štete številne zadeve, v katerih državni 
tožilci v praksi policijo ustno usmerjajo ali pa preko pisnih poizvedb oziroma so podane posamezne 
usmeritve v okviru zahtev za dopolnitev ali preveritev kazenske ovadbe.  
 
V letu 2014 se je nadaljevalo ustanavljanje specializiranih preiskovalnih skupin v posameznih primerih 
preiskovanja zahtevnih kaznivih dejanj. Gre predvsem za primere, v katerih sta zaradi specifike 
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kompleksnih, zlasti gospodarskih, kaznivih dejanj potrebna večja koordinacija in usmerjanje dela vseh 
udeleženih državnih organov. V takšnih primerih je multidisciplinarni pristop v okviru specializirane 
preiskovalne skupine pomembno orodje za odkrivanje in pregon storilcev kaznivih dejanj. V primerjavi 
z letom 2013, ko so bile v okviru predkazenskega postopka ustanovljene štiri specializirane 
preiskovalne skupine, je bila v letu 2014 ustanovljena ena specializirana preiskovalna skupina, in sicer 
na SDT RS.  
 
Policija in tožilstvo lahko v zadevi, ki je predmet predkazenskega postopka, preiskave ali sodnega 
postopka v eni ali več državah, sodelujeta tudi v okviru skupne preiskovalne skupine (Joint 
Investigation Team – JIT). ZSKZDČEU-1 določa, da lahko policija v zadevi, ki je predmet 
predkazenskega postopka, preiskave ali sodnega postopka v eni ali več državah članicah, pri izvajanju 
nalog in ukrepov v predkazenskem postopku in postopku preiskave sodeluje s policijskimi delavci 
druge države članice na ozemlju ali izven ozemlja Slovenije. Pri izvajanju nalog in ukrepov usmerja 
policijo državni tožilec in lahko pri tem ter pri izvrševanju drugih pooblastil v skladu z zakonom 
sodeluje z državnimi tožilci druge države članice na ozemlju ali izven ozemlja Slovenije.  
 
Slovenija je do leta 2014 sodelovala v dveh skupnih preiskovalnih skupinah, katerih članice so bile 
druge države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU). V letu 2014 pa se je intenziteta 
mednarodnega sodelovanja državnega tožilstva v fazi predkazenskega postopka še povečala, saj sta 
bili ustanovljeni še dve skupni preiskovalni skupini, in sicer ena v okviru SDT RS, druga pa na 
Okrožnem državnem tožilstvu (v nadaljevanju: ODT) v Ljubljani. V prvem primeru je bila na iniciativo 
slovenskega državnega tožilstva predlagana sklenitev sporazuma o skupni preiskovalni skupini. 
Sporazum je bil sklenjen z eno državo članico EU, v okviru posameznih preiskovalnih opravil pa 
sodelujejo tudi druge države. V drugem primeru se je Slovenija pridružila skupni preiskovalni skupini, 
ki je bila že prej ustanovljena s sporazumom med tremi državami članicami. Pri ustanavljanju in 
delovanju obeh skupnih preiskovalnih skupin je s slovenskimi državnimi tožilci aktivno sodeloval tudi 
Eurojust.  
 
V letu 2014 se je nadaljeval trend povečevanja narokov na sodiščih, ki se jih mora udeležiti državni 
tožilec. Število narokov, ki so se jih državni tožilci udeležili, se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 
povečalo za 4.846 narokov, kar je 13,3 % več. Trend povečevanja narokov se kaže že vse od leta 
2008. V zadnjih dveh letih, ko so se uveljavili novi instituti, ki zahtevajo udeležbo državnega tožilca 
(predobravnavni narok, narok za izrek kazenske sankcije), se je število narokov povečalo za 30,3 % z 
31.577 v letu 2012 na 41.150 narokov v letu 2014.  
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Tabela 8: Pregled posameznih procesnih aktivnosti po državnih tožilstvih 

Državno 
tožilstvo 

Usmerjanje 
policije ter 
drugih 

pristojnih 
organov in 
institucij 

Ustanovitev 
specializirane 
preiskovalne 

skupine 

Ustanovitev 
skupne 

preiskovalne 
skupine 

Odrejeni 
stvarni 

omejevalni 
ukrepi 

Odrejeni 
prikriti 

preiskoval
ni ukrepi 

Udeležba 
na 

narokih 

Odrejeni 
osebni 

omejevalni 
ukrepi 

ODT CE 15 0 0 12 5 5.851 50 

ODT KK 2 0 0 4 3 2.491 63 

ODT KP 1 0 0 3 12 3.337 61 

ODT KR 22 0 0 0 0 1.844 32 

ODT LJ 3 0 1 38 2 12.101 271 

ODT MB 13 0 0 10 9 5.633 51 

ODT MS 3 0 0 1 0 2.406 39 

ODT NG 17 0 0 0 4 1.032 16 

ODT NM 5 0 0 8 1 2.471 30 

ODT PT 0 0 0 2 1 1.823 22 

ODT SG 11 0 0 1 1 1.074 8 

PO 0 0 0 0 4 189 5 

SDT RS 90 1 1 290 33 885 34 

VDT RS 0 0 0 0 0 13 0 

Skupaj 182 1 2 369 75 41.150 682 

 
Naloge policije, ki izhajajo iz njenih temeljnih dolžnosti, so med drugim tudi preprečevanje, odkrivanje 
in preiskovanje kaznivih dejanj. Pri teh nalogah ima državni tožilec pomembna pooblastila, ki mu 
omogočajo, da usmerja predkazenski postopek, predvsem ko gre za odmevnejše in pravno 
zahtevnejše zadeve. 
 
Oblike usmerjanja policije pri odkrivanju kaznivih dejanj in njihovih storilcev so konkretizirane v ZKP in 
Uredbi o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri 
odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih 
skupin. 
 
Tožilec daje policiji obvezna navodila, predloge za zbiranje obvestil ter izvedbo drugih ukrepov in 
strokovna mnenja. Policija pa je dolžna o svojih aktivnostih in rezultatih ter ugotovitvah obveščati 
tožilca. 
 
V praksi je velikokrat težko razlikovati specifiko predpisanih navodil in predlogov iz Uredbe o 
sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri 
odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih 
skupin. Tako posamezna tožilstva usmerjanje policije pogosto enačijo kar z aktivnostjo tožilca v 
primerih, ko se odloča o prikritih preiskovalnih ukrepih. 
 
Iz poročil posameznih tožilstev za leto 2014 izhaja, da so usmeritve tožilstva policiji največkrat ustne, 
zato jih je statistično težko prikazati. Tožilci dajejo usmeritve policiji največkrat kar po telefonu. 
Pogosto so usmeritve podane tudi ustno na sestankih. Pisnih usmeritev je manj, so pa ta učinkovita 
pri preiskovanju zahtevnejše gospodarske kriminalitete.  
 
Statistično gledano je bilo v letu 2014 skupaj danih usmeritev v 182 zadevah od tega 90 s strani SDT 
RS, zato ker večino zahtevnih in kompleksnih kaznivih dejanj obravnava prav slednje tožilstvo. 
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6.7 Pogajanja, sporazumi o priznanju krivde in izjave o 

priznanju krivde (novela ZKP-K) 

Tabela 9: Pogajanja, sporazumi o priznanju krivde, izjave o priznanju krivde in s tem povezani naroki 

Predobravnavni narok 
Narok za izrek kazenske 

sankcije 

Državno 
tožilstvo Pogajanja 

Sporazumi 
o 

priznanju 
krivde 

Izjava o 
priznanju 
krivde 

Okrajna 
sodišča  

Okrožna 
sodišča Skupaj 

Okrajna 
sodišča 

Okrožna 
sodišča Skupaj 

ODT CE 61 40 552 90 925 1.015 303 292 595 

ODT KK 41 29 90 52 201 253 18 42 60 

ODT KP 39 33 318 252 688 940 93 260 353 

ODT KR 24 10 215 196 365 561 40 142 182 

ODT LJ 4 6 975 850 2.136 2.986 324 661 985 

ODT MB 56 33 673 545 612 1.157 150 220 370 

ODT MS 5 4 246 355 399 754 128 128 256 

ODT NG 13 13 133 42 178 220 32 95 127 

ODT NM 5 5 188 74 420 494 6 96 102 

ODT PT 30 22 155 125 307 432 47 101 148 

ODT SG 35 20 75 58 154 212 24 42 66 

PO 0 0 18 24 16 40 6 3 9 

SDT RS 22 33 65 0 122 122 0 16 16 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 335 248 3.703 2.663 6.523 9.186 1.171 2.098 3.269 

6.7.1 Pogajanja 

V letu 2014 so se državni tožilci pogajali s 335 obdolženci (leta 2013 z 221), gre za 50 % porast 
števila obdolžencev, s katerimi so se državni tožilci pogajali.  
 
Za razliko od leta 2013, ko je v dveh tretjinah primerov pogajanje predlagal državni tožilec, so se v 
letu 2014 pogajanja v pretežnem delu začela na pobudo obrambe. Prav tej okoliščini pripisujemo 50 
% porast števila pogajanj. Ocenjujemo, da je porast pobud s strani obrambe posledica nekaterih 
medijsko odmevnih pogajanj, na podlagi katerih so obdolženci ugotovili, da lahko uspešno zaključeno 
pogajanje pripomore k nižje izrečeni kazni. Prav tako ocenjujemo, da tožilci s svojim pristopom in 
realnimi predlogi glede kazenskih sankcij vzbujajo zaupanje pri zagovornikih in tistih obdolžencih, ki so 
pripravljeni priznati krivdo in tudi sprejeti kazensko sankcijo.  
 
V več zadevah so bila pogajanja uspešno končana tako, da so državni tožilci sklenili sporazume z 248 
obdolženci (v letu 2013 s 186 obdolženci). V primerjavi z letom 2013 je delež pogajanj, ki so se 
zaključila s sklenitvijo sporazuma, manjši, in sicer je bil 72 % (84 % v letu 2013).  
 
Glede na absolutno povečanje števila pogajanj v letu 2014, se je temu primerno povečalo tudi število 
sklenjenih sporazumov. Delež pogajanj, ki so se zaključila s sklenitvijo sporazuma o priznanju krivde 
pa se je zmanjšal. Ocenjujemo, da je to posledica že omenjenega dejstva, da je pretežni del pobud za 
pogajanja prišel s strani obrambe, ki pa stopa v pogajanja s previsokimi pričakovanji glede kazenske 
sankcije. Tožilstvo namreč pri pogajanjih sledi kaznovalni politiki, od katere bistveno ne odstopa. 
Navedeno ne štejemo kot slabši rezultat delovanja tožilstva, temveč nasprotno, kot uspešno 
zasledovanje primarnega cilja tožilstva, t.j. izrek primerne kazenske sankcije storilcem kaznivih dejanj.  
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Opažamo, da imajo pogajanja učinke tudi v kazenskih zadevah, v katerih ne pride do sklenitve 
sporazuma, saj predstavitev stališč tožilstva na pogajanjih velikokrat prispeva, da obdolženci potem 
krivdo priznajo na predobravnavnem naroku. Analiza sklenjenih sporazumov o priznanju krivde pa 
kaže, da so bila pogajanja uspešno opravljena predvsem v zahtevnejših in obsežnejših zadevah. 

6.7.2 Izjava o priznanju krivde 

Novela ZKP-K je uveljavila tudi institut priznanja krivde, ko obdolženec na predobravnavnem naroku 
ali na glavni obravnavi prizna krivdo za kazniva dejanja po obtožbi. Takšnih primerov, ob upoštevanju 
sklenjenih sporazumov o priznanju krivde, je bilo 3.703 (v letu 2013 jih je bilo 3.244), kar glede na 
število obsodilnih sodb (10.375, v kar je vštetih tudi 1.863 pravnomočnih sodb o kaznovalnem nalogu, 
ki posredno pomenijo, da je storilec krivdo priznal) predstavlja že več kot eno tretjino.  
 
Visok delež obsodilnih sodb izrečenih na podlagi izjave o priznanju krivde nedvomno dokazuje, da ta 
institut daje možnost storilcem kaznivih dejanj, da krivdo priznajo in se s tem izognejo dostikrat 
dolgotrajnim kazenskim postopkom, ki jih v končni fazi pripeljejo do istega rezultata – obsodilne 
sodbe. Navedeno potrjuje tudi veliko število povratnikov in specialnih povratnikov, ki se pogosto želijo 
pogajati s tožilstvom. 

6.7.3 Predobravnavni narok in narok za izrek kazenske sankcije 

Na okrožnih sodiščih je bilo v letu 2014 opravljenih skupaj 6.523 predobravnavnih narokov (v letu 
2013 6.276 predobravnavnih narokov), na okrajnih sodiščih pa 2.663 narokov (v letu 2013 2.329 
narokov). Skupaj je bilo v letu 2014 opravljenih 9.186 predobravnavnih narokov (8.605 v letu 2013), 
torej gre za 7 % porast opravljenih narokov, pri čemer je bilo v primerjavi z letom 2013 več 
opravljenih narokov na okrožnih in manj na okrajnih sodiščih. Opažamo, da do priznanja krivde 
obdolženca praviloma pride pri lažjih, manj zahtevnih kazenskih zadevah, medtem ko se obdolženci v 
zahtevnejših zadevah za priznanje krivde zaenkrat odločajo le v redkih primerih. 
 
Okrajna in okrožna sodišča so opravila skupaj 3.269 narokov za izrek kazenske sankcije (v letu 2013 je 
bilo 3.654 narokov). Upad opravljenih narokov je pripisati dejstvu, da so sodišča večkrat opravila 
narok za izrek kazenske sankcije hkrati za več obdolžencev, saj je sicer bilo priznanj krivde skupaj 
3.703. 
  
Oba instituta, ki sta bila uvedena v maju 2012 sta bila v letu 2014 že dobro uveljavljena ter deležna 
velikega odobravanja, tako s strani strank udeleženih v postopku, kot tudi s strani sodišč. Nedvomno 
novi instituti skrajšujejo trajanje postopka, zmanjšujejo stroške kazenskega postopka in 
obremenjenost sodišč, nalagajo pa dodatne aktivnosti državnemu tožilcu, saj mora biti aktiven tako v 
fazi pogajanj glede sklenitve sporazuma o priznanju krivde, kot tudi v fazi udeležbe na 
predobravnavnem naroku, ki terja njegovo dobro pripravljenost, tudi zaradi bojazni, da bo prekludiran 
pri nadaljnjem podajanju dokazov.  
 
Primerjava obeh institutov - sklenitve sporazuma o priznanju krivde in priznanja krivde na 
predobravnavnem naroku pokaže, da se prva v praksi uporablja za težje, bolj kompleksne zadeve, v 
katerih se prisodijo strožje kazenske sankcije ali pa kombinirane (zaporna + denarna kazen ali 
pogojna s pogojem, da obdolženec izpolni določeno nalogo do predložitve sporazuma sodišču ali ko se 
je potrebno dogovoriti za alternativno obliko prestajanja kazni zapora, itd.), medtem ko se za lažje 
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zadeve, ko priznanje krivde glede na ostale dokaze ne doprinese veliko k hitrejši rešitvi zadeve, 
uporablja priznanje krivde na predobravnavnem naroku.  
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7 Alternativne oblike kazenskega pregona 

7.1 Obseg in uspešnost alternativnega reagiranja na 

kazniva dejanja  

Državni tožilec se lahko ob pogojih, ki morajo biti podani tako na zakonski kot podzakonski ravni, 
odloči namesto za kazenski pregon za izvedbo alternativnega reagiranja. V ta namen ima državni 
tožilec na razpolago institut poravnavanja, urejen v 161.a členu ZKP, odloženi pregon, urejen v 
162. členu ZKP ter kaznovalni nalog po 445.a členu ZKP. Pri svojih odločitvah o odstopu zadev v 
poravnavanje oziroma odloženi pregon so državni tožilci vezani na zakon ter Splošno navodilo o 
pogojih in okoliščinah za odstopanje zadev v postopek poravnavanja in Splošno navodilo za enotno 
uporabo določb 162. člena ZKP o odložitvi kazenskega pregona. Obe obliki alternativnega reagiranja 
na kazniva dejanja državni tožilec lahko uporabi zoper osumljence kaznivega dejanja iz pristojnosti 
okrajnega sodišča in za nekatera, v ZKP taksativno našteta kazniva dejanja, za katera sicer zakon 
predpisuje strožjo kazen. Poravnavanje lahko državni tožilec, skladno s 443.a členom ZKP, uporabi 
tudi v fazi kazenskega postopka; sodnik namreč lahko največ za šest mesecev prekine obravnavo, če 
državni tožilec napove, da bo zadevo odstopil v poravnavanje.  
 
Z uporabo alternativnih oblik kazenskega pregona, bodisi poravnavanja bodisi odloženega kazenskega 
pregona državni tožilci rešujejo zadeve tedaj, ko ocenijo, da ni neogibno potrebno, da se uvede 
kazenski postopek, osumljencu pa tak način reagiranja na kaznivo dejanje omogoča izogniti se 
kazenskemu pregonu. Uspešno izveden postopek alternativnega reagiranja na kaznivo dejanje ima za 
posledico zavrženje kazenske ovadbe, kar ob pozitivnem učinku za storilce kaznivega dejanja pomeni 
tudi zmanjšanje številčnega kot tudi vsebinskega pritiska na sodišče.  
 
Državna tožilstva so v letu poročanja prejela skupno zoper polnoletne in mladoletne osebe 31.633 
ovadb. V 3.766 primerih so se državni tožilci odločili za eno izmed alternativnih oblik kazenskega 
pregona, ki so ga v 2.288 primerih zaključili z zavrženjem kazenske ovadbe, kar predstavlja 61 % vseh 
alternativno obravnavanih. Alternativna oblika kazenskega pregona se je v letu 2014 izkazala 
uspešnejša kot v letu 2013, ko je bil postopek zaključen z zavrženjem kazenske ovadbe zoper 1.500 
oseb, kar je bilo 52 % zadev, v katerih so tožilci z odvračanjem kazenskega pregona začeli ter tudi več 
kot leta 2012, ko je bil tako zaključen postopek zoper 2.107 ozirom 58 %. V okviru predstavitve 
uspešnosti uporabe postopkov za odvračanje kazenskega pregona je poudariti, da je bilo v letu 2014 
zavrženih 1.578 kazenskih ovadb zaradi majhnega pomena in načela sorazmernosti, ki so bile vložene 
zoper polnoletne storilce in mladoletnike (1.387 v letu 2013), ob tem pa predlaganih tudi 2.753 
kaznovalnih nalogov (3.403 v letu 2013). 
 
V letu poročanja je bilo opravljenih 284 narokov (238 leta 2014) v skladu z drugim odstavkom 163.a 
člena ZKP, ki tožilcu dopušča uporabo alternativnih oblik reagiranja po tem, ko si predhodno pridobi 
dodatne podatke neposredno od osumljenca ali od oškodovanca. 
 
Statistični podatki izpričujejo zavest državnih tožilcev, da odložitev kazenskega pregona tako za 
osumljence kot tudi za oškodovance ostaja prijazen, hiter in funkcionalen način odločanja o kazenskih 
ovadbah, pri tem pa se, zasledujoč cilj uspešno zaključiti postopek in podprti z izkušnjami, praviloma 
odločajo za odložen kazenski pregon. 
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Tabela 10: 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 159 459 309 67 

ODT KK 27 278 231 83 

ODT KP 3 112 59 53 

ODT KR 1 462 304 66 

ODT LJ 5 1.059 620 59 

ODT MB 24 471 268 57 

ODT MS 14 305 150 49 

ODT NG 42 211 141 67 

ODT NM 1 116 51 44 

ODT PT 6 149 75 50 

ODT SG 0 128 73 57 

PO 2 16 7 44 

SDT RS 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 

Skupaj 284 3.766 2.288 61 

7.2 Odloženi kazenski pregon  

7.2.1 Uspešnost postopka odloženega pregona  

V letu poročanja so se državni tožilci odločili za postopek odloženega pregona zoper 3.009 polnoletnih 
storilcev, kar je občutno več kot v letu 2013, ko je ta postopek stekel zoper 2.148 oseb. V primerih 
1.342 ovadenih oseb osumljeni oziroma oškodovanec nista dala soglasja za uporabo tega instituta. 
Odstotek negativnega soglasja 45 % je občutno višji kot v letu 2013, ko je bil ta 35 %, kot tudi v letu 
2012, ko je bil ta 39 %. V zaključenem postopku odloženega pregona, ki je tako stekel zoper 1.667 
oseb, je nalogo v celoti izpolnilo 1.316 oseb (75 %), kar pa je več kot v letu 2013, ko je nalogo 
izpolnilo 1.047 (77 %).  
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Tabela 11: Odložen kazenski pregon zoper polnoletne storilce 

      Zavržena ovadba v postopku odloženega pregona 

Državno 
tožilstvo 

Zadeve, v 
katerih se 
DT odloči 
za odloženi 

pregon       
(čl. 162/1) 

Ni 
soglasja 
strank za 
odložitev 

Pregon 
odložen 
(število 
sklepov) 

Naloga 
izvršena 

Drugi razlogi 
za zavrženje 
ovadbe v 
postopku 

odloženega 
pregona 

Skupaj 
zavrženo 

Odstotek 
zavrženih 
od vseh 

odstopljenih 

ODT CE 327 130 197 151 62 213 65 

ODT KK 241 61 180 199 18 217 90 

ODT KP 100 57 43 38 20 58 58 

ODT KR 414 167 247 188 76 264 64 

ODT LJ 803 384 419 308 175 483 60 

ODT MB 403 183 220 159 82 241 60 

ODT MS 266 134 132 100 29 129 48 

ODT NG 156 74 82 71 35 106 68 

ODT NM 75 35 40 22 25 47 63 

ODT PT 109 65 44 32 34 66 61 

ODT SG 104 47 57 44 20 64 62 

PO 11 5 6 4 2 6 55 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 3.009 1.342 1.667 1.316 578 1.894 63 

 
Razlike v obsegu uporabe instituta odloženega pregona med različnimi tožilstvi ostajajo tudi v letu 
2014, pri čemer pa tožilstva poročajo o večjem številu negativnih soglasij k odloženemu pregonu, za 
kar vidijo razloge v naravi in teži kaznivih dejanj, pri katerih se odločajo za odloženi pregon (bagatelna 
kazniva dejanja za katere kazensko ovadbo zavržejo zaradi majhnega pomena in načela 
sorazmernosti). Institut odloženega pregona pa je dobro sprejet s strani oškodovancev, ki ga 
razumejo kot pot k rešitvi konflikta, na kar kaže tudi podatek, da tudi že v samem postopku 
odloženega pregona podajajo izjave o umiku predloga za pregon.  
 
Odloženi kazenski pregon proti mladoletnikom je tožilec začel v 186 primerih (196 v letu 2013), 
soglasja strank ni bilo v 57 primerih, uspešno pa se je zaključil postopek v 129 primerih.  
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Tabela 12: Odloženi kazenski pregon proti mladoletnikom  

      Zavržena ovadba v postopku odloženega pregona  

Državno 
tožilstvo 

Zadeve, v 
katerih se 
DT odloči 
za odloženi 

pregon       
(čl. 162/1) 

Ni 
soglasja 
strank za 
odložitev 

Pregon 
odložen 
(število 
sklepov) 

Naloga 
izvršena 

Drugi razlogi 
za zavrženje 
ovadbe v 
postopku 

odloženega 
pregona 

Skupaj 
zavrženo 

Odstotek 
zavrženih od 

vseh 
odstopljenih 

ODT CE 54 13 41 37 9 46 85 

ODT KK 12 7 5 4 1 5 42 

ODT KP 3 3 0 0 0 0 0 

ODT KR 39 6 33 32 6 38 97 

ODT LJ 24 7 17 12 6 18 75 

ODT MB 23 10 13 10 7 17 74 

ODT MS 17 7 10 10 1 11 65 

ODT NG 9 1 8 8 0 8 89 

ODT NM 2 2 0 0 1 1 50 

ODT PT 2 1 1 1 1 2 100 

ODT SG 1 0 1 1 0 1 100 

PO 0 0 0 0 0 0 0 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 186 57 129 115 32 147 79 

7.2.2 Naloge v postopku pogojno odloženega pregona  

Pri polnoletnih storilcih so se državni tožilci v okviru odloženega pregona najpogosteje odločali za 
nalogo po prvi točki prvega odstavka 162.a člena ZKP, to je odprava ali poravnava škode (v 452 
primerih), sledi vplačilo v korist javnih ustanov (v 440 primerih), vplačilo v dobrodelne namene (v 329 
primerih), oprava kakšnega splošno koristnega dela (v 139 primerih) in poravnava preživninskih 
obveznosti (v 12 primerih). Naloge so državni tožilci določili praviloma posamično, glede na naravo 
dejanja pa so se v posamičnih primerih odločili tudi za dve ali več izmed zakonsko določenih nalog.  
 
Pri mladoletnikih, pri katerih je namen kazenskega postopka usmerjen k največji otrokovi koristi, je 
temu tako tudi pri odvračanju kazenskega pregona, kar se odraža tudi pri izbiri nalog, ki jih določi 
tožilec v okviru tega instituta, saj je kar 81 mladoletnikom določil nalogo - opravo kakšnega splošno 
koristnega dela, v 47 primerih poravnavo škode in le v 4 primerih plačilo v korist javnih ustanov. 
 
Iz naslova odloženega kazenskega pregona je bilo v korist prejemnikov vplačil nakaznih 269.817 
evrov, kar ostaja na ravni vplačil iz leta 2013, ko je bil ta znesek 293.893 evrov. Na dan 31. 12. 2014 
je bilo v seznam prejemnikov vplačil iz naslova odloženega pregona vpisanih 47 upravičencev. Zneske 
so državni tožilci oblikovali upoštevaje naravo kaznivega dejanja, odnos storilca do dejanja in njegovo 
premoženjsko stanje. Najvišji znesek na podlagi naložene naloge plačilo prispevka v korist javne 
ustanove je bil znesek 18.800 evrov, najvišji znesek v okviru naloge odprava ali povrnitve škode pa je 
bil 15.000 evrov. 
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Graf 13: Pregled nalog pri odloženem pregonu zoper polnoletne storilce 
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Graf 14: Pregled nalog pri odloženem pregonu proti mladoletnikom 
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Tabela 13: Skupna višina vplačil pri odloženem pregonu 

Državno 
tožilstvo 

Višina vplačil 
polnoletnih storilcev 

v evrih 

Višina vplačil 
mladoletnikov v 

evrih 

Skupna višina 
vplačil vsem 

prejemnikom v 
evrih 

ODT CE 16.460 100 16.560 

ODT KK 91.829 0 91.829 

ODT KP 8.400 0 8.400 

ODT KR 34.730 300 35.030 

ODT LJ 54.605 50 54.655 

ODT MB 14.118 100 14.218 

ODT MS 23.650 0 23.650 

ODT NG 13.150 0 13.150 

ODT NM 2.150 0 2.150 

ODT PT 4.250 0 4.250 

ODT SG 3.375 0 3.375 

PO 2.550 0 2.550 

SDT RS 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 

Skupaj 269.267 550 269.817 
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7.3 Poravnavanje 

V letu 2014, tako kot že v letu 2013, beležimo znaten upad postopkov poravnavanja, saj so državni 
tožilci v postopek poravnavanja odstopili kazenske ovadbe zoper 471 polnoletnih oseb (576 leta 2013) 
in glede sedem mladoletnih oseb (17 leta 2013). Zajemajoč poročila državnih tožilstev je razlog iskati 
v pomanjkanju sredstev, namenjenih za nagrade poravnalcev, saj so se ta finančna sredstva, po 
sprejetju ZUJF in njegovimi spremembami z rebalansom proračuna, vseskozi zmanjševala.  
 

Graf 15: Naloge pri doseženih sporazumih v postopkih zoper polnoletne storilce 
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Tabela 14: Uspešnost poravnavanja v postopkih zoper polnoletne storilce  

        Zavržene ovadbe v postopku poravnavanja 

Državno 
tožilstvo 

Število vseh 
odstopljenih v 
poravnavanje 
o katerih je 

bilo odločeno 
Uspešno 

poravnavanje 

Odstotek 
uspešno 

poravnanih 
od vseh 

odstopljenih  
Sporazum 
izpolnjen 

Drugi 
razlogi za 
zavrženje 
ovadbe 

Skupaj 
zavrženo 

Odstotek 
zavrženih 
od vseh 

odstopljenih 

ODT CE 70 50 71 32 11 43 61 

ODT KK 17 6 35 3 0 3 18 

ODT KP 8 5 62 0 0 0 0 

ODT KR 9 7 78 1 1 2 22 

ODT LJ 187 120 64 58 27 85 45 

ODT MB 31 22 71 1 0 1 3 

ODT MS 15 10 67 6 0 6 40 

ODT NG 41 26 63 19 6 25 61 

ODT NM 36 31 86 2 0 2 6 

ODT PT 36 20 56 4 1 5 14 

ODT SG 16 13 81 4 1 5 31 

PO 5 5 100 0 1 1 20 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 471 315 67 130 48 178 38 

 



44 

Kljub navedenim težavam in manjšemu obsegu zadev odstopljenih v postopek poravnavanja je bilo v 
letu 2014 uspešno zaključenih 315 zadev, kar je 67 % izmed vseh odstopljenih v postopek 
poravnavanja (polnoletni osumljenci). Sporazum je izpolnilo 130 oseb. Razloge za neuspešen postopek 
poravnavanja je iskati v neodzivnosti strank na vabilo poravnalca, nesoglasju ene izmed strank s 
postopkom poravnavanja, nesklenitev sporazuma in najpogosteje njegova neizpolnitev. 
 
Tudi v letu poročanja so bili državni tožilci odprti za stike s poravnalci, vodje državnih tožilstev pa so 
se s poravnalci svojega območja na letnem sestanku tudi srečali.  
 

Graf 16: Razlogi za neuspešno poravnavanje v postopkih zoper polnoletne storilce 
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Tabela 15: Uspešnost poravnavanja v postopkih proti mladoletnikom  

        Zavržene ovadbe v postopku poravnavanja 

Državno 
tožilstvo 

Število vseh 
odstopljenih v 
poravnavanje 
o katerih je 

bilo odločeno 
Uspešno 

poravnavanje 

Odstotek 
uspešno 

poravnanih 
od vseh 

odstopljenih  
Sporazum 
izpolnjen 

Drugi 
razlogi za 
zavrženje 
ovadbe 

Skupaj 
zavrženo 

Odstotek 
zavrženih 
od vseh 

odstopljenih 

ODT CE 2 1 50 1 0 1 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 4 1 25 1 0 1 25 

ODT MB 0 0 0 0 0 0 0 

ODT MS 1 1 100 1 0 1 100 

ODT NG 0 0 0 0 0 0 0 

ODT NM 0 0 0 0 0 0 0 

ODT PT 0 0 0 0 0 0 0 

ODT SG 0 0 0 0 0 0 0 

PO 0 0 0 0 0 0 0 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 7 3 43 3 0 3 43 
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Instituta poravnavanja proti mladoletnim storilcem kot izhaja iz pričujoče tabele, državni tožilci 
skorajda niso uporabljali. Razlog za neuspešno poravnavanje pri mladoletnikih pa ostaja enak kot v 
letu 2013, stranke se na vabilo niso odzivale oziroma niso dale k slednjemu soglasja.  
 

Tabela 16: Pregled skupnih in povprečnih stroškov za delo poravnalcev pri okrožnem državnem 
tožilstvu 

Državno 
tožilstvo 

Število odstopljenih zadev o 
katerih je odločeno Stroški bruto v evrih 

Stroški povprečno 
na zadevo v evrih 

ODT CE 81 13.089 162 

ODT KK 13 1.817 140 

ODT KP 9 1.218 135 

ODT KR 9 834 93 

ODT LJ 183 13.802 75 

ODT MB 31 2.664 86 

ODT MS 15 1.446 96 

ODT NG 34 3.660 108 

ODT NM 29 3.998 138 

ODT PT 29 2.904 100 

ODT SG 14 1.598 114 

PO 2 276 138 

SDT RS 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 

Skupaj 449 47.306 105 

 

7.4 Kaznovalni nalogi  

Kaznovalne naloge državni tožilci predlagajo tedaj, ko kvaliteta ovadb in zbrani dokazi to omogočajo.  
 
V letu 2014 so državni tožilci s kaznovalnim nalogom, institutom, ki omogoča poenostavitev in 
skrajšanje kazenskega postopka odločili o kazenskih ovadbah zoper 2.753 oseb, kar je za 350 oseb 
manj kot v letu 2013. Sodišča so predlaganim kaznovalnim nalogom sledila v 2.442 primerih, to je v 
92%, v letu 2013 v 81%. Med pravnomočnimi sodbami o kaznovalnih nalogih (1.863) je bila 1.722 
osebam izrečena pogojna obsodba, 121 osebam denarna kazen, 285 pa so bili s sodbo izrečeni drugi 
ukrepi in kazenske sankcije.  
 
Razlog za majhno število predlaganih denarnih kazni je tudi v letu 2014 iskati v tem, da tožilci brez 
podatkov o osumljenčevih prihodkih, ki jih ovadbe največkrat ne vsebujejo, ne morejo predlagati 
primerne kazni, pa tudi sicer denarnim kaznim sodniki niso naklonjeni. 
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Tabela 17: Kaznovalni nalogi 

            
Izrečene kazenske sankcije 

in ukrepi 

Državno 
tožilstvo 

Število 
predlaganih 
kaznovalnih 
nalogov 

Število 
izdanih 

kaznovalnih 
nalogov 

Odstotek 
izdanih od 
predlaganih 

Število 
pravnomočnih 
kaznovalnih 
nalogov 

Odstotek 
pravnomočnih 
kaznovalnih 
nalogov od 
izdanih 

Denarna 
kazen 

Pogojna 
obsodba Drugo 

ODT CE 312 295 95 239 81 3 235 30 

ODT KK 208 193 93 175 91 13 160 83 

ODT KP 263 228 87 168 74 1 167 54 

ODT KR 162 133 82 106 80 47 58 4 

ODT LJ 597 494 83 345 70 13 327 5 

ODT MB 362 325 90 224 69 2 220 3 

ODT MS 191 152 80 127 84 7 121 14 

ODT NG 101 92 91 76 83 1 66 11 

ODT NM 292 278 95 186 67 23 163 7 

ODT PT 219 212 97 189 89 9 177 74 

ODT SG 42 37 88 28 76 2 28 0 

PO 4 3 75 0 0 0 0 0 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 2.753 2.442 89 1.863 76 121 1.722 285 
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8 Pregled postopkov po posameznih sklopih 
kaznivih dejanj  

8.1 Uvodno pojasnilo  

Državno tožilstvo posebej spremlja gibanje in značilnosti določenih kaznivih dejanj glede na njihovo 
večjo nevarnost, odmevnost in zahtevnost obravnavanja. Pri tem spremlja splošne značilnosti kaznivih 
dejanj: število poskusov, motive in vzroke, značilne in nove pojavne oblike, kazniva dejanja, storjena v 
hudodelski združbi, storilce in oškodovance (zlasti strukturo po starosti, izobrazbi, spolu), povratništvo, 
problematiko pri odkrivanju, dokazovanju in preprečevanju ter posebej tudi najpomembnejše 
obravnavane zadeve z opisom dejanskega stanja in ukrepov v okviru pregona in izrečene sankcije. 
 
Natančnejši statistični podatki za posamezna obravnavana kazniva dejanja so razvidni iz tabel 41p, 
41m in 41po. 

8.2 Umori in poskusi umorov 

V letu 2014 je bilo zaradi kaznivega dejanja umora ovadenih 28 oseb, ena oseba več kot v letu 2013, 
zaradi kaznivega dejanja poskusa umora pa 15 oseb, torej tri ovadene osebe manj kot v predhodnem 
obdobju.  
 
Od skupno obravnavanih 47 zadev, od katerih so bile štiri kot nerešene prenesene iz prejšnjega 
obdobja, so državni tožilci zavrgli kazenske ovadbe zoper osem oseb, zoper 38 oseb so vložili zahteve 
za preiskavo. Po končani preiskavi so za dve osebi odstopili od pregona, zoper 38 oseb pa so bili 
vloženi obtožni akti. 
 
Sodišča so na prvi stopnji izrekla sodbe 35 osebam, od tega eno oprostilno in nobene zavrnilne sodbe. 
Sedem pritožb je bilo ugodenih, sedem pa zavrnjenih.  
 
ODT v Ljubljani je vložilo obtožbo zoper moškega, ki je poskusil vzeti življenje upokojeni državni tožilki 
tako, da je na dvorišče njene stanovanjske hiše v trenutku, ko se je nahajala za priprtimi vhodnimi 
vrati, vrgel vojaško ročno bombo, z eksplozijo pa je povzročil nevarnost za življenje več ljudi, ki so se 
v trenutku eksplozije nahajali v notranjosti svojih hiš.  
 
ODT v Ljubljani je vložilo tudi predlog za izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega 
zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu zoper moškega, ki je s pištolo iz neposredne bližine 
ustrelil policista, ko je izvajal postopek v skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije, pri čemer 
je bilo dejanje storjeno tudi zato, da bi prikril kaznivo dejanje ropa in s tem preprečil svojo 
identifikacijo. Poskušal je umoriti še drugega prisotnega policista in pritisnil na sprožilec pištole, 
vendar se naboj ni izstrelil. Sodišče je predlagani varnostni ukrep tudi izreklo.  
 
Pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani poteka preiskava zoper osebo, ki je z neugotovljenim strelnim 
orožjem dvakrat ustrelila v glavo moškega, ki je zaradi nastalih poškodb umrl, hkrati pa poteka še 
predkazenski postopek zaradi možnosti, da je pri dejanju sodelovalo več oseb.  
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Z obsodilno sodbo se je zaključil kazenski postopek pred Okrožnim sodiščem v Mariboru: dva 
sostorilca sta bila obsojena zaradi kaznivega dejanja umora po prvi in četrti točki 116. člena KZ-1B v 
zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1B, trije sostorilci, od tega en mladoletni, pa so bili obsojeni 
zaradi kaznivega dejanja posebno hude telesne poškodbe. Izrečeni kazni zapora dvajsetih in 
osemnajstih let zapora zaradi kaznivega dejanja umora sta bili po pritožbi okrožne državne tožilke 
zvišani na triindvajset oziroma dvajset let zapora. 
 
Med obravnavanimi storilci sicer prevladujejo moški, je pa bilo tudi nekaj žensk. Med oškodovanci so v 
največjem primeru aktualni ali bivši partnerji, ožji sorodniki ali znanci, pa tudi policista in upokojena 
državna tožilka. Kot sredstvo izvršitve so bili največkrat uporabljeni nož, strelno orožje ter kladivo.  

8.3 Ropi in poskusi ropov 

Okrožna državna tožilstva so v letu 2014 beležila velik upad prejetih kazenskih ovadb zaradi kaznivih 
dejanj ropov in poskusov ropov, saj je bilo ovadenih 154 oseb, kar je 62 manj kot v letu 2013. Skupaj 
z nerešenimi ovadbami iz preteklega obdobja so državna tožilstva obravnavala 219 oseb, torej 30 
manj kot v letu 2013.  
 
Od skupno obravnavanih 219 oseb, so državni tožilci zavrgli ovadbe zoper 18 oseb, zoper šest oseb so 
vložili obtožne akte, zoper 141 oseb pa vložili zahtevo za preiskavo. Po končani preiskavi so zoper 15 
oseb odstopili od pregona, zoper 137 oseb pa so bili vloženi obtožni akti.  
 
Sodišča so na prvi stopnji izrekla obsodilne sodbe 164 osebam, sedem oseb je bilo oproščenih, 
sedmim osebam pa so bile izrečene zavrnilne sodbe. 
 
Okrožni državni tožilci so zoper izrečene sodbe vložili 29 pritožb, od katerih je bilo 19-im ugodeno, 10 
pritožb pa je bilo zavrnjenih. Na prvostopnem sodišču še ni bila izrečena sodba 93 osebam.  
 
ODT v Mariboru je vložilo obtožbo zoper štiri storilce zaradi več kaznivih dejanj ropa različnih bank na 
območju Slovenije. Storilci so pri izvršitvi kaznivih dejanj izpričali veliko drznost, saj so z orožjem 
zagrozili uslužbencem in tudi sami jemali denar iz trezorjev.  
 
Na podlagi obtožbe ODT na Ptuju je bil na enotno kazen dvanajst let zapora pravnomočno obsojen 
storilec, ki je v istem dnevu zelo grobo napadel dve starejši oškodovanki, ki jima je pri tem prizadejal 
tudi hude telesne poškodbe, od katerih je eno, v času, ko je bila brez zavesti, najprej posilil in nato še 
okradel. 
 
Storilci tovrstnih kaznivih dejanj so pretežno mlajši moški, ki so ob izvršitvi dejanja uporabljali strelno 
orožje, kladivo ali fizično silo, pogost je tudi pojav specialnih povratnikov. Več tovrstnih postopkov se 
uspešno zaključi na predobravnavnih narokih s priznanjem krivde, pri čemer sodišče v pretežni večini 
primerov izreka kazni, kot jih predlaga tožilstvo.  

8.4 Izsiljevanja in poskusi izsiljevanj 

Okrožna državna tožilstva so v letu 2014 zaradi kaznivih dejanj izsiljevanja prejela ovadbe zoper 220 
oseb, ter zoper 38 oseb zaradi kaznivih dejanj poskusa izsiljevanja. Upoštevaje nerešene ovadbe iz 
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preteklega obdobja zoper 115 oseb zaradi kaznivega dejanja izsiljevanja in 43 oseb zaradi poskusa 
kaznivega dejanja izsiljevanja, so okrožna državna tožilstva obravnavala skupno 416 oseb.  
 
Od obravnavanih oseb so okrožna državna tožilstva kazenske ovadbe zavrgla zoper 108 oseb, zoper 
58 oseb so bili vloženi obtožni akti, zoper 123 oseb pa so bile vložene zahteve za preiskavo. Po 
končani preiskavi je bil postopek ustavljen zoper 21 oseb, zoper 114 oseb pa je bil vložen obtožni akt.  
 
Sodišča so na prvi stopnji izrekla 129 obsodilnih sodb, 18 oprostilnih sodb ter 17 zavrnilnih sodb. 
Zoper sodbe sodišč prve stopnje so okrožni državni tožilci vložili 16 pritožb, od katerih je bilo trem 
ugodeno, 12 pa je bilo kot neutemeljenih zavrnjenih. Na izrek prvostopne sodbe čaka še 106 oseb.  
 
Storilci teh kaznivih dejanj so večinoma moški, ženske le izjemoma, številni med njimi so povratniki. 
Opazen porast teh kaznivih dejanj je bil zaznan na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju, kjer so 
storilci teh kaznivih dejanj pretežno moški stari do 30 let, brez dohodkov, pogosto odvisniki od 
prepovedanih drog, oškodovanci pa njihovi vrstniki.  

8.5 Kazniva dejanja na škodo otrok 

Kazniva dejanja, predstavljena v tem poglavju, so kazniva dejanja, katerih predmet kazenskopravnega 
varstva so otroci – osebe mlajše od 18 let (1. člen Konvencije Združenih narodov o otrokovih 
pravicah) in so jih državna tožilstva obravnavala v letu poročanja: 
 

− spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let, po 183. členu KZ in po 173. členu KZ-1, 
− kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja po drugem odstavku 184. člena KZ in po 

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

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

176. členu KZ-1 ter 
− detomor po 119. členu KZ-1. 

 
Ob teh dejanjih, so bila na škodo otrok storjena tudi druga kazniva dejanja, pri katerih otrok kot 
oškodovanec ni izrecni predmet kazenskopravnega varstva (npr. kazniva dejanja zoper varnost 
javnega prometa).  
 
V letu 2014 je bilo zaradi kaznivih dejanj, storjenih na škodo otrok, ovadenih 1.415 oseb, kar je 492 
manj kot v letu 2013, ostaja pa na ravni števila ovadenih v letu 2012, ko je bilo ovadenih 1.580 oseb. 
Skupaj z nerešenimi kazenskimi ovadbami zoper 698 oseb iz leta 2013 so tako tožilci imeli v delu 
ovadbe zoper 2.113 oseb, o kazenskih ovadbah zoper 588 oseb pa ob koncu leta 2014 tožilci še niso 
odločili. 
 
Izvršitvene oblike kaznivih dejanj na škodo otrok se z leti ne spreminjajo, kar je pripisati naravi 
kaznivih dejanj, ki so praviloma vpeta v dinamiko družinskih odnosov oziroma ožjega otrokovega 
socialnega okolja. Da so ta kazniva dejanja prisotna v vseh porah naše družbe potrjuje tudi podatek, 
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da je bilo na Posebni oddelek ovadenih devet oseb – policistov, katerih poslanstvo je sicer skrb za 
varnost ljudi, predvsem ranljivih skupin, kar otroci vsekakor so in pri katerih bi bilo pričakovati ničelno 
toleranco do nasilja, zoper dva pa so bile izrečene tudi obsodilne sodbe.  
 
Dokazovanje kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, po 173. členu 
KZ-1, izjemno zavržnega kaznivega dejanja, ostaja tudi v letu 2014 zahtevno glede na njegovo naravo 
in odpira polje nedopustne sekundarne viktimizacije žrtve. V izogib slednjemu se je na posameznih 
sodiščih tudi na predlog in v soglasju z državnimi tožilci uveljavila praksa, da se zaslišanje otroka 
oškodovanca lahko opravi le v fazi preiskave s pomočjo avdio - vizualne tehnike, predvajanje takega 
zaslišanja v dokazne namene je prepričljivejše in s tem tudi večje dokazne vrednosti. Kazenske 
ovadbe, podane v letu 2014 zoper storilce tega kaznivega dejanja, potrjujejo sedanje ugotovitve, da 
storilci pri izvršitvi slednjega izkazujejo izjemno stopnjo vztrajnosti, da pri izvršitvi ne gre le za 
enkraten dogodek, da storilci širijo svoje polje aktivnosti tako na število žrtev kot tudi na druga 
kazniva dejanja z elementi bodisi psihičnega bodisi fizičnega nasilja napram otroku. Vsi ovadeni storilci 
tega kaznivega dejanja so bili moški, v kritičnem času družinsko povezani z žrtvijo in osebe, ki so jim 
starši otroke zaupali v varstvo in vzgojo.  
 
Tudi v letu poročanja so bili otroci najpogosteje žrtev kaznivega dejanja zanemarjanja in surovega 
ravnanja, v obliki verbalnega nasilja - zmerjanja, žalitev in ustrahovanj, do stopnjevanega nasilja - 
pretepanja otrok z roko, s predmeti, kot so šibe, palice, usnjeni pasovi in kuhalnice, klečanja na ostrih 
predmetih in pesku, suvanja ob steno in podobno. Storilci tega kaznivega dejanja so bili tudi v letu 
2014 tako moški kot ženske, pri tem moški v večjem številu, izvršitvene oblike so ostale izjemno 
raznolike, izpeljani dokazni postopki pa so velikokrat pokazali na razmere, ki niso primerne za zdrav 
razvoj otrok. Da je temu tako, je razvidno tudi iz dveh ovadb zoper štiri osebe, ko sta oče in mati 
zanemarjala dolžnost skrbi za otroke, v enem izmed primerov pa je ob tem partner in oče otroka v 
navzočnosti slednjega verbalno napadal mater, pa se je otrok zaradi njunih odnosov zapiral v sobo. 
 
Iz ovadb, prejetih v letu 2014 zoper storilce kaznivega dejanja nasilja v družini po 191. členu KZ-1, je 
razbrati, da tudi, ko nasilje storilca ni bilo usmerjeno napram otroku v družini, je slednji to nasilje 
doživljal kot čustveno nasilje, če se je izvajalo v njegovi navzočnosti. Iz podatkov ovadb tudi izhaja, da 
je nasilje v družini praviloma navzoče že dolgo obdobje, preden o njem oškodovanec oziroma 
oškodovanka sporočita. Slednje pa zapleta predkazenski in kazenski postopek, toliko bolj ob dejstvu, 
da gre za čustveno in ekonomsko soodvisnost in s tem prepletenost odnosov, zaradi česar se številne 
privilegirane priče odpovedo pričanju. 
 
Zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini so bili v letu poročanja ovadeni trije mladoletniki. Sodišče je 
dvema izreklo ukrep nadzorstvenega socialnega varstva, enemu pa vzgojni ukrep oddaje v vzgojni 
zavod. 
 
Pomemben del kaznivih dejanj na škodo otrok predstavlja tudi kaznivo dejanje neplačevanja 
preživnine. Praviloma so bili ovadeni storilci očetje, ki so krivdo zanikali in se sklicevali na svojo 
nezmožnost plačila preživnine, ki je bila v nekaj primerih tudi objektivno podana. 
 
Kot očitna stalnica se je izkazalo, da kazenske ovadbe za kaznivo dejanje odvzema mladoletne osebe 
pogosto vsebujejo očitke o podaljšanih stikih mimo dogovora z drugim roditeljem, kakor tudi 
neupoštevanje vsebine sklenjenih dogovorov o terminih za stike. Kot storilca sta ovadena bodisi oče 
bodisi mati, razlog za podajo kazenske ovadbe pa so pogosto nerazrešena vprašanja med njima, ki se 
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nista zmožna dogovoriti niti o obstoju objektivnih okoliščin, zaradi katerih stik ne bi bil možen, npr. 
bolezni otroka. Ob izostanku zlonamernosti (elementa tega kaznivega dejanja) so bile kazenske 
ovadbe zoper storilce zavržene, ob izkazanih elementih kaznivega dejanja pa praviloma izrečene 
pogojne obsodbe.  
 
Pri kaznivem dejanju prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva 
prevladujejo dejanja, kvalificirana po tretjem odstavku 176. člena KZ-1, ko storilec zase ali koga 
drugega pridobiva, proizvede, razširi, proda ali kako drugače nudi pornografsko ali drugačno 
seksualno gradivo, ki vključuje mladoletne osebe ali z izvršitveno obliko, da poseduje tako gradivo ali 
pridobi dostop do takega gradiva s pomočjo informacijskih ali komunikacijskih tehnologij. Tako storilci 
preko internetnih vsebin pridobivajo posnetke spolnih zlorab otrok, ki jih shranjujejo na spominske 
medije, včasih pa tudi razširjajo. Ker so bile hišne preiskave opravljene v predkazenskem postopku kot 
nujno preiskovalno opravilo in je bila računalniška forenzika opravljena že pred podajo kazenske 
ovadbe, so bile v letu 2014 zaradi tega kaznivega dejanja vložene neposredne obtožnice. Da storilci 
kaznivega dejanja pri izvršitvi delujejo skozi daljše časovne obdobje kontinuirano, izpričujeta zadevi, 
ko se je enemu izmed storilcev očitala posest več kot 45.000 slik in 89 video datotek na trdem disku 
ter 14 DVD zgoščenk, ki so vse vsebovale posnetke golih otrok. V drugem primeru pa je obdolženca 
sodišče spoznalo za krivega dveh kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja 
pornografskega gradiva po drugem odstavku 176. člena KZ-1 in lažnega izdajanja za uradno ali 
vojaško osebo po prvem odstavku 305. člena KZ-1 ter mu glede na priznanje krivde izreklo kazen eno 
leto in pet mesecev zapora, zoper njega pa je vložena tudi obtožnica zaradi storitve osmih kaznivih 
dejanj po drugem odstavku 176. člena KZ-1, kaznivega dejanja spolnega nasilja po tretjem v zvezi s 
prvim odstavkom 171. člena KZ-1, štirih kaznivih dejanj izsiljevanja po drugem odstavku 213. člena 
KZ-1 in kaznivega dejanja na informacijski sistem po drugem odstavku 221. člena KZ-1. 
 
Statistični podatek o številu zavrženih kazenskih ovadb zoper storilce kaznivih dejanj iz sklopa kaznivih 
dejanj na škodo otrok, in sicer zoper 957 ovadenih oseb napram 2.113 osebam v delu pri državnih 
tožilcih, je moč razložiti z naravo teh dejanj, z izjemo kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ko 
državni tožilci zadeve zaključujejo z odvračanjem kazenskega pregona. Uspešno zaključen postopek 
odvrnitve kazenskega pregona in posledično zavrženje kazenske ovadbe lahko štejemo kot pozitiven 
prispevek k zasledovanju največjega otrokovega interesa.  
 
Tudi v letu 2014 je bila kaznovalna politika naklonjena izrekanju pogojnih obsodb s primernim 
nadaljnjim pogojem. Zaporne kazni so bile leta 2014 izrečene storilcem kaznivega dejanja zoper 
spolno nedotakljivost otrok, tudi storilcem kaznivih dejanj z elementi nasilja, če je storilec bil specialni 
povratnik ali pa je bila podana izredna intenziteta nasilja. 

8.6 Kazniva dejanja, povezana z mamili 

V sklop kaznivih dejanj, povezanih z mamili, štejemo kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in 
prometa z mamili po 196. členu KZ in kaznivo dejanje omogočanja uživanja mamil po 197. členu KZ, 
kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi 
v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu KZ-1 ter kaznivo 
dejanje omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu po 187. členu KZ-1. V 
statističnih tabelah smo podatke o kaznivih dejanjih, povezanih z mamili, prikazali skupaj za 
inkriminaciji po 196. členu KZ in 186. členu KZ-1 ter skupaj za inkriminaciji po 197. členu KZ in 187. 
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členu KZ-1, v tekstovnem delu pa zaradi lažje primerjave s preteklim obdobjem o njih poročamo 
skupaj.  
 

Okrožna državna tožilstva in SDT RS so v letu 2014 prejela ovadbe zoper 1.250 (966 leta 2013) 
polnoletnih oseb ter so tako, skupaj z nerešenimi ovadbami zoper 356 oseb iz prejšnjega obdobja, 
obravnavala ovadbe zoper 1.606 polnoletnih oseb. V to število so vključene tudi ovadbe zoper 116 
oseb, ki so kazniva dejanja storile v organizirani hudodelski združbi. Navedeno predstavlja velik porast 
v primerjavi z letom poprej, ko so državna tožilstva obravnavala ovadbe zoper 1.247 oseb. 
 
Državni tožilci so ovadbe zoper 183 polnoletnih oseb zavrgli (leta 2013 zoper 134 oseb), zoper 1.037 
oseb so zahtevali uvedbo preiskave (v letu 2013 zoper 778 oseb), po opravljeni preiskavi so odstopili 
od pregona zoper 116 polnoletnih oseb (v letu 2013 zoper 79 oseb), vložili so obtožbe zoper 808 oseb 
(leto poprej zoper 1.036 oseb), zoper 59 pa neposredno obtožnico (leta 2013 zoper 65 oseb).  
 
Sodišča so v letu 2014 odločila o 932 obtožencih (leta 2013 o 1.326), 787 pa jih še čaka na izrek 
prvostopne sodbe (1.844 leta 2013). Obsodilna sodba je bila izrečena 859 obdolžencem (leto prej 
1.151), oprostilna 35 (80 v letu 2013), v 38 primerih pa je bila izrečena zavrnilna sodba (leta 2013 v 
75 primerih). Delež obsodilnih sodb je tako 91,5 %, torej nad nivojem preteklega leta (v letu 2013 je 
bil 88,5 %), delež zavrnilnih sodb je enak (4 % leta 2013) in sicer 4%, odstotek oprostilnih sodb se je 
znižal (s 6,5 % leta 2013) na 4,5 %. 
 
Državni tožilci so v letu 2014 zoper odločitve sodišča prve stopnje vložili 74 pritožb (leta 2013 je bilo 
219 pritožb). V 36 primerih so z njimi tudi uspeli, v 33 primerih pa sodišča pritožbam niso ugodila. 
 
V obdobju poročanja so državni tožilci obravnavali tudi kazenske ovadbe proti 155 mladoletnikom, in 
sicer 136 novo prejetih in 19 prenesenih iz preteklega obdobja. V primerjavi z letom prej, ko so 
državni tožilci odločali o ovadbah proti 114 mladoletnikom, gre za porast zadev. Ovadbe proti 22 
mladoletnikom so zavrgli (leta 2013 zoper devet), proti 109 mladoletnikom pa vložili zahtevo za 
uvedbo pripravljalnega postopka (leta 2013 proti 77 osebam). Po njegovem zaključku je bil v 44 
primerih (leto prej v 11) postopek ustavljen, v 67 (leta 2013 v 54) so državni tožilci sodišču predlagali 
izrek vzgojnega ukrepa mladoletniku. V letu 2014 nismo obravnavali mladoletnikov, ki bi sodelovali pri 
prometu s prepovedanimi drogami kot člani hudodelske združbe. 
 
Sodišče v 10 primerih zoper mladoletnike še ni izreklo prvostopne sodbe, v 15 primerih je izdalo sklep 
o ustavitvi postopka (leta 2013 v dveh), v 66 pa mladoletnikom izreklo sankcijo. V vseh primerih, 
razen v dveh, ko je sodišče mladoletniku izreklo kazen, je bil izrečen vzgojni ukrep. Tožilci so se z 
odločitvami sodišč strinjali in niso vložili nobene pritožbe. 
 
Okrožna državna tožilstva so v letu 2014 obravnavala več hudodelskih združb, ki so se ukvarjale s 
prodajo drog. Zoper 70 oseb je bila vložena zahteva za preiskavo, zoper 65 oseb pa obtožnica po 
opravljeni preiskavi, v dveh primerih je šlo za obtožnice zoper pravni osebi. Obsodilna sodba je bila 
izrečena 67 osebam, eni osebi pa zavrnilna sodba. 
 

ODT v Celju poroča o zadevi, v kateri je sedem obdolžencev v okviru hudodelske združbe organiziralo 
prevoz 18 kilogramov kokaina z Nizozemske v Veliko Britanijo in so tajnemu delavcu prodali okoli 20 
kilogramov amfetamina, vrednega 10.000 evrov, in 400 gramov kokaina, vrednega prav tako 10.000 
evrov. S petimi obdolženci je bil sklenjen sporazum o priznanju krivde, en obdolženec pa je krivdo 
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priznal na predobravnavnem naroku. Vsem obdolžencem je bila izrečena obsodilna sodba z zapornimi 
kaznimi šest let in deset mesecev zapora, pet let in deset mesecev zapora, tri leta in osem mesecev 
zapora, dve leti in šest mesecev zapora, dve leti in štiri mesece zapora ter eno leto in šest mesecev 
zapora. Zoper obdolžence, ki so krivdo priznali, je sodba že pravnomočna, zoper edinega obdolženca, 
ki krivde ni priznal, pa je kazenski postopek še v teku. 
 
ODT v Kopru poroča o vloženi obtožbi zoper tujega državljana, člana hudodelske združbe, ki je kokain 
do poletja 2014 hranil in prodajal na ozemlju Italije. Ko so italijanski hudodelski združbi varnostni 
organi drogo večkrat našli v skrivališčih in jo zasegli, se je obdolženec, ki je bil zadolžen za hrambo 
droge, preselil na ozemlje Slovenije in tu hranil drogo, ki so jo preostali člani združbe še naprej 
prodajali v Italiji. Pri njegovem prijetju je bilo zaseženih okoli 760 gramov kokaina in 27.000 evrov. V 
sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi je bila speljana istočasna aretacija članov združbe v 
Italiji in v Sloveniji. 
 
ODT v Kranju v svojem poročilu opozarja na veliko povečanje števila ovadenih oseb za kazniva dejanja 
povezana z mamili v primerjavi z lanskim letom. Poročajo o velikem porastu konoplje in amfetamina, 
ki je veliko cenejši od drugih drog. ODT Kranj opozarja v svojem poročilu na blago kaznovalno politiko 
v zadevah, ko gre za konopljo. Tako navaja primer, ko sta bila na prvi stopnji obdolženca spoznana za 
kriva, ker sta neupravičeno proizvedla in zaradi prodaje hranila več kot 67 kilogramov konoplje, 
izrečena jima je bila zaporna kazen eno leto in deset mesecev zapora, ki se bo izvrševala tako, da 
bosta obdolženca med prestajanjem kazni zapora še naprej delala in prebivala doma, razen ob koncu 
tedna, ko bosta morala biti v zavodu za prestajanje kazni. Višje sodišče je pritožbi državnega tožilca 
deloma ugodilo in je obdolžencema kazni zapora zvišalo, vsakemu na dve leti in deset mesecev 
zapora. 
 
ODT Krško poroča, da se je večina kazenskih ovadb, ki so jih prejeli, nanašala na gojenje in posest 
konoplje. Pri količinah konoplje, ki so jih obdolženci hranili zaradi nadaljnje prodaje, izstopa 
obdolženec s 15 kilogrami zasežene konoplje. Med obdolženci je bilo osem tujcev, večina iz držav 
bivše Jugoslavije, ki so bili prijeti na mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje. Vsi so v svojih 
avtomobilih poskušali v Slovenijo pripeljati različne vrste prepovedane droge. Tudi tu je bilo največ 
konoplje, ki so jo tihotapili v količinah od 2 do 6,8 kilogramov. Enemu tujcu je bil zasežen slab 
kilogram amfetaminov, enemu pa kilogram heroina. V tem zadnjem primeru je šlo za državljana Bosne 
in Hercegovine, ki je po sporazumu s tožilstvom obsojen na dve leti zapora. 
 
ODT Ljubljana poroča o več zadevah, ki so bile končane v letu 2014. V priporni zadevi zaradi dveh 
kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z drogami je bil obdolženec obsojen na enotno 
kazen tri leta in šest mesecev zapora. Gre za hrambo zaradi prodaje 500 gramov heroina, nakup 
zaradi prodaje in hrambo 55 gramov heroina in 47 mililitrov metadona. Sodba je pravnomočna. V 
drugem primeru je obdolženec neupravičeno gojil 854 rastlin konoplje ter zaradi prodaje hranil 
4 kilograme posušene konoplje. Izrečena mu je bila kazen dveh let zapora, na katero se je pritožil, 
pritožba pa še ni rešena. Poročajo tudi o proizvodnji konoplje v posebno prirejenem prostoru ter 
nameščenimi električnimi in svetlobnimi napravami ter napravami za uravnavanje primerne 
temperature in prezračevanja, pri čemer so obdolžencu zasegli 6,9 kilogramov posušene konoplje in 
okoli 10 kilogramov konoplje, ki se je še sušila. Za to dejanje je obdolžencu bila določena kazen treh 
let zapora, preklican mu je pogojni odpust in izrečena enotna kazen pet zapora. ODT Ljubljana poroča 
še o enem primeru posebno prirejenega prostora za gojenje konoplje, ko je obdolženec gojil 4526 
sadik in hranil zaradi prodaje še 7.271 gramov konoplje. Za to dejanje je bila obdolžencu določena 
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kazen dve leti in deset mesecev zapora in stranska denarna kazen 65.000 evrov, nakar mu je skupaj s 
kaznijo za kaznivo dejanje velike tatvine, za katero mu je bila določena kazen štiri mesece zapora, 
izrečena enotna kazen tri leta zapora in stranska denarna kazen v omenjeni višini. ODT Ljubljana 
nadalje poroča o dveh zadevah, v katerih je šlo za prodajo kokaina. V prvi zadevi je obdolženec na 
relaciji Kranj - Ljubljana v osebnem avtomobilu prevažal kilogram kokaina, ki je bil v Rotterdamu 
zaradi prevoza v Slovenijo skrit v njegov osebni avtomobil. Izrečena mu je bila kazen štirih let zapora 
in denarna kazen v znesku 2.000 evrov. Odvzet mu je bil tudi osebni avtomobil znamke Peugeot 307. 
Na pritožbo obdolženčeve zagovornice mu je sodišče znižalo kazen na dve leti zapora in odločbo o 
denarni kazni razveljavilo. V drugem primeru je obdolženka skupaj s še eno osebo na relaciji Koper - 
Ljubljana, v prirejenem prostoru vozila, hranila in prenašala z namenom nadaljnje prodaje slabih 
8 kilogramov kokaina. Izrečena ji je bila kazen pet let zapora, odvzeto ji je bilo zaseženo vozilo 
znamke Volvo, tip XC90. V isti zadevi je bil drugi obdolženec spoznan za krivega in mu je bila izrečena 
kazen šest let zapora, odvzeta mu je bila zasežena droga. Sodba še ni pravnomočna. 
 
ODT Maribor poroča o hudodelski združbi, ki se je ukvarjala s proizvodnjo konoplje v skladiščnih 
prostorih in v posebej prirejenem prostoru gojila 103 sadik konoplje in hranila slabih 24 kilogramov 
konoplje rastline in 57 gramov smole konoplje. Zadeva je v fazi preiskave. Poročajo tudi o vloženi 
obtožnici zoper devet obdolžencev, ki so trgovali s heroinom, kokainom, amfetamini, konopljo, in sicer 
je šlo pri posameznih prodajah za manjše količine navedene droge, je pa šlo za daljše časovno 
obdobje v letu 2013 in za večkratne prodaje droge v tem obdobju. S tremi obdolženci je bil sklenjen 
sporazum o priznanju krivde, štirje obdolženci pa so na predobravnavnih narokih priznali krivdo po 
obtožbi, nakar jim je sodišče izreklo zaporne kazni, in sicer šestim obdolžencem v razponu od dveh let 
in šest mesecev zapora do enega leta in sedem mesecev zapora, enemu obdolžencu pa je izreklo 
pogojno obsodbo sedem mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. Zoper dva obdolženca, ki krivde 
nista priznala, se vodi nadaljnji postopek. 
 
ODT Murska Sobota poroča o več zadevah, v katerih so storilci doma bodisi v okolici stanovanjskih hiš 
bodisi v notranjosti hiš v posebej prirejenih prostorih gojili konopljo. Posebej izpostavljajo zadevo 
trgovine z drogo, kjer so storilci, večina že specialni povratniki, preprodajali predvsem konopljo in 
hašiševo olje. Pri enem izmed obdolžencev je bil na podstrešju stanovanjske hiše najden prirejen 
prostor za proizvodnjo konoplje in v njem 95 rastlin in 251 gramov posušene konoplje. Nekateri izmed 
obdolžencev so na predobravnavnem naroku kazniva dejanja priznali, najvišja izrečena zaporna kazen 
je bila eno leto in deset mesecev. 
 
Tudi ODT Nova Gorica poroča o več primerih proizvodnje in prodaje konoplje, pa tudi o primerih 
drugih prepovedanih drog. Posebej izpostavljajo primer s šestimi obdolženci, v katerem so se izvajali 
prikriti preiskovalni ukrepi in v katerem je bil angažiran tudi tajni sodelavec. Zadeva se je izvajala v 
sodelovanju z italijanskimi kriminalisti. Z dvema obdolžencema, ki sta dejanje priznala že v preiskavi, 
je bil sklenjen sporazum o priznanju krivde in sta bili dogovorjeni kazni, in sicer eno leto in deset 
mesecev zapora za prodajo 301 grama heroina in eno leto in enajst mesecev zapora za prodajo 499 
gramov heroina in odvzem premoženjske koristi v višini 7.000 evrov in 4.000 evrov. Na 
predobravnavnem naroku sta še dva obdolženca dejanja priznala, enemu je bila izrečena zaporna 
kazen eno leto in enajst mesecev za prodajo 172 gramov kokaina in heroina, drugemu pa tri leta in 
šest mesecev zapora za prodajo 1115 gramov heroina in kokaina, pri tem pa je ta obdolženec bil že 
kaznovan zaradi istovrstnega kaznivega dejanja. Zoper preostala dva obdolženca, ki krivde nista 
priznala, je bil opravljen kazenski postopek, ki je že pravnomočno končan. Izrečeni sta jima bili 
zaporni kazni štiri leta in enajst mesecev zapora zaradi prodaje in ponujanja naprodaj heroina in 
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kokaina in eno leto in osem mesecev zapora zaradi prenašanja zaradi prodaje okoli 100 gramov 
kokaina. Izrečeni sta jima tudi stranski denarni kazni v višini 6.000 evrov in 2.000 evrov. Prvemu je 
bila odvzeta s kaznivim dejanjem pridobljena premoženjska korist v višini 21.800 evrov. 
 
ODT Ptuj posebej poroča o treh primerih, ki so jih obravnavali v povezavi s trgovino z drogo. V prvem 
primeru je šlo za državljana Hrvaške, ki je kot potnik v avtobusu v prtljažnem delu avtobusa v kovčku 
prevažal 10 kilogramov konoplje in so ga na prehodu Gruškovje prijeli. Na predobravnavnem naroku 
je obdolženec krivdo priznal in mu je bila izrečena kazen dve leti zapora, odvzeto mu je bilo tudi 
mamilo. V drugem primeru je šlo za obtožnico zoper dva državljana Črne gore, ki sta skupaj s tretje 
obdolženim in v njegovem kombiniranem vozilu Fiat Ducato prevažala skoraj 20 kilogramov konoplje 
čez mejni prehod Gruškovje. Sodišče jima je izreklo vsakemu dve leti in en mesec zapora, zoper sodbo 
sta se pritožila, pritožba še ni rešena. V tretjem primeru je šlo za državljana Bosne in Hercegovine, ki 
je kot potnik v avtobusu v torbi zaradi prodaje prenašal 1.753 gramov konoplje. Obdolženec je na 
predobravnavnem naroku krivdo priznal, izrečena mu je bila kazen osmih mesecev zapora in odvzeto 
mamilo. 
 
ODT Slovenj Gradec poroča, da se je kot predmet kaznivih dejanj v večini primerov, ki so jih 
obravnavali, pojavljala konoplja. Posebej poročajo o zadevi, v kateri so vložili obtožnico zoper tri 
fizične in eno pravno osebo zaradi trgovanja s konopljo. Prvo obdolženi kot vodja in drugo in tretje 
obdolžena kot člana kriminalne združbe so preko obdolžene pravne osebe organizirali kriminalno 
združbo, preko katere so prodajali konopljo, semena prepovedane droge konoplje ter opremo in snovi 
za pridelavo prepovedane droge konoplje. Preko obdolžene pravne osebe so organizirali spletno 
trgovino ter posrednike, preko katerih so organizirali prodajo predhodnih sestavin, ki se uporabljajo za 
izdelavo droge ter prodajo snovi in opreme, za katere so vedeli, da je namenjena za proizvodnjo 
konoplje. Preko spletne trgovine so v obdobju od leta 2008 do leta 2014 prodali semena, konopljo ter 
opremo in snovi za gojenje konoplje v skupni vrednosti najmanj 855.563,76 evrov. Obdolženci so 
poleg tega še na dveh lokacijah v prirejenih prostorih gojili skupno najmanj 38 sadik prepovedane 
droge konoplje ter pridelovali hašišovo olje ter hranili najmanj 4.425 gramov konoplje. Zoper prvo 
obdolženca in obdolženo pravno osebo je bil podan predlog za začasno zavarovanje zahtevka za 
odvzem premoženjske koristi na podlagi 502. člena ZKP. Izdan je bil sklep o začasnem zavarovanju, ki 
je bil podaljšan po vložitvi obtožnice. Na podlagi sklenjenih sporazumov o priznanju krivde je bila prvo 
in drugo obdolžencu izrečena obsodilna sodba, postopek zoper tretje obdolženca in obdolženo pravno 
osebo pa še ni zaključen. Prvo obdolženemu je izrečena kazen tri leta zapora in stranska denarna 
kazen v višini 10.000 evrov, drugo obtoženemu kazen dve leti in štiri mesece zapora ter kazen v 
znesku 5.000 evrov. 
 
SDT RS poroča o zadevi zoper devetnajst obdolžencev zaradi izvršitve velikega števila kaznivih dejanj, 
in sicer petdesetih kaznivih dejanj v okviru dveh hudodelskih združb, med katerimi dejanji so tudi 
dejanja povezana z mamili. V tej zadevi je potekalo intenzivno mednarodno sodelovanje z drugimi 
državami, ker se je nakazovalo, da se organizira večji transport iz Španije. Na predobravnavnem 
naroku je deset obdolžencev priznalo krivdo, izrečene so jim bile večletne zaporne kazni in vračilo 
pridobljene protipravne premoženjske koristi. V zvezi s preostalimi obdolženci, ki krivdo niso priznali, 
bo razpisana glavna obravnava. 
 
SDT RS poroča tudi o zadevi, ki jo je prevzelo od ODT v Kranju, ki se je začela leta 2012 z zasegom 
20 kilogramov kokaina, ki sta ga dva obdolženca prevažala v prirejenem vozilu. Potem, ko se je eden 
od obdolžencev odločil, da bo v zameno za nižjo kazen razkril ostale člane hudodelske, mu je zaradi 
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zagotavljanja varnosti podeljen status zaščitene priče po Zakonu o zaščiti prič. S pomočjo podatkov, ki 
jih je posredoval, je bila zahteva za preiskavo razširjena tako, da je bilo v kazenskem postopku skupaj 
devet obdolžencev. Pomembni dokazi so bili pridobljeni iz Italije in Francije. V aprilu 2014 so bili štirje 
obdolženci spoznani za krive, ker so v avgustu 2011 iz Ljubljane v Rim peljali 20 kilogramov kokaina, 
ki so ga v Rimu s posredovanjem italijanskega državljana prodali naprej, s čimer so pridobili 900.000 
evrov. Poleg tega so iz Brazilije v Francijo in nato naprej v Ljubljano transportirali kokain, in sicer v 
maju 2012 11 kilogramov heroina, v juniju 2012 pa 20 kilogramov heroina, ki je bil takrat zasežen, pri 
čemer pa so transport izvedli tako, da je eden od članov hudodelske združbe v Braziliji kokain, ki je bil 
spravljen v embalažo pralnega praška oziroma piškotov, kot potnik nesel na ladjo in z njim izstopil v 
Franciji, kjer ga je nato z drugim članom preložil v predelan avto in peljal v Ljubljano. Pozneje so bili 
še štirje obdolženci spoznani za krive za kaznivo dejanje hudodelskega združevanja, ker so od marca 
do maja 2011 za dva člana hudodelske združbe organizirali vse potrebno, da bi odpotovala v Brazilijo 
zato, da bi tam prevzela skupno 50 kilogramov kokaina in ga pripeljala v Slovenijo. Sodišče je vseh 
osem obdolžencev spoznalo za krive in jim izreklo visoke zaporne kazni, in sicer vodji združbe trinajst 
let zapora, preostalim obdolžencem pa kazni v razponu od enega leta in šest mesecev do deset let 
zapora. Zadeva še ni pravnomočna, trenutno se nahaja v pritožbenem postopku na višjem sodišču. 
 
Posebni oddelek poroča, o obsodilni sodbi, ki je bila izrečena policistu za dve kaznivi dejanji, in sicer je 
pri enem kaznivem dejanju šlo za menjavo 0,5 gramov heroina za petdeset nabojev, pri drugem pa za 
posredovanje pri prodaji 30 gramov heroina. Izrečena mu je bila kazen šestih mesecev zapora. 

8.7 Pranje denarja 

Področje kaznivih dejanj pranja denarja na ravni Evropske unije nadzoruje Mednarodni odbor 
ekspertov za evalvacijo ukrepov za preprečevanje pranja denarja (MONEYVAL). MONEYVAL je preko 
nadzorstvenih pristojnosti povezan z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja in tudi v letu 2014 
je VDT RS nadaljeval s tvornim sodelovanjem z Uradom, hkrati pa na celotnem območju Slovenije 
(tudi zaradi mednarodne pozornosti tej vrsti kriminalitete) koordiniral delo okrožnih državnih tožilstev, 
predvsem pa vzpodbujal k ohranjanju in izboljšanju kvantitativnih in kvalitativnih kazalcev.  
 
V okviru svojih pristojnosti pred Vrhovnim sodiščem RS je VDT RS sledilo priporočilu MONEYVALA, da 
skozi sistem izrednih pravnih sredstev doseže jasna stališča sodne prakse glede standardov 
dokazanosti predhodnega kaznivega dejanja, iz katerega storilec opere denar. V zvezi s sodbo 
Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. III K 75110/2010 z dne 2. 4. 2013 in v zvezi s sodbo Višjega 
sodišča v Ljubljani, opr. št. II Kp 75110/2010 z dne 8. 1. 2014 je Vrhovno sodišče RS ob reševanju 
zahteve za varstvo zakonitosti, ki jo je vložilo VDT RS, razsodilo (sodba VS RS, opr.št. I Ips 
75110/2010 z dne 10. 7. 2014), da v konkretnem primeru sicer podatki kažejo na obstoj predhodnega 
oziroma predikatnega kaznivega dejanja, to je kaznivega dejanja vdora v informacijski sistem po 
prvem odstavku 242. člena KZ RS. Vendar pa za ugotovitev predhodnega kaznivega dejanja, iz 
katerega storilec opere denar, ni potrebno, da bi bil znan in celo procesuiran storilec. Zadošča že 
navedba in opredelitev objektivnih dejstev glede njegove izvršitve. 
 
Radikalno izboljšanje številčnih kazalcev, predvsem na področju obsodilnosti tovrstnih kaznivih dejanj 
ter upoštevanje priporočil MONEYVALA v letih 2013 in 2014 je povzročilo, da je bila Slovenija 
izključena s seznama držav, pri katerih je MONEYVAL pregledoval napredek članic EU v borbi proti 
pranju denarja vsako leto in obdobje ocenjevanja razširil na pet ali šest let. Za leto 2014 je v 
preglednici mogoče povzeti naslednje številčne kazalce:  



57 

 

Fizične osebe 

Ovadba  109 

Sklep o zavrženju ovadbe  19 

Zahteva za preiskavo  70 

Odstop od kazenskega pregona  3 

Obtožni akt  68 

Izjava o priznanju krivde  12 

Obsodba 30 

Oprostitev 4 

Obtožba se ne dopusti 1 

Ustavitev 4 

Vrnitev obtožbe v preiskavo 3 

Zavrnitev 1 

 

 

Sodba/sklep 

 

 

 

 Zavrženje 1 
 

Pravne osebe 

Ovadba 24 

Rešitev ovadbe na drug način 1 

Sklep o zavrženju ovadbe 3 

Zahteva za preiskavo 15 

Obtožni akt 2 
 

Objektiven kazalec uspešnosti tožilskega dela je v prvi vrsti število obsodilnih sodb, ki se je v 
primerjavi z letom poprej povečalo kar za polovico, to je od 20 na 30. Pri tem pa je vzpostavljeno 
ugodno razmerje med oprostilnimi in zavrnilnimi sodbami, saj gre v primerjavi z obsodilnimi sodbami 
le za neznatno število sodnih odločb, v zvezi s katerimi ni prišlo do za tožilstvo uspešnega zaključka 
kazenskega postopka. Toda po drugi strani ni mogoče prezreti, da zadeve postajajo pravnomočne tudi 
na pritožbenih sodiščih, čeprav še pred nekaj leti tovrstnih kaznivih dejanj skoraj ni bilo zabeleženo v 
statističnih poročilih. Pridobljeni podatki kažejo najmanj štiri zadeve, v katerih je prišlo do 
pravnomočnosti obsodilnih sodb za kazniva dejanja pranja denarja. 
 
V letu 2014 se je nadaljeval trend, da je bilo največje število kaznivih dejanj osredotočenih na SDT RS. 
Vendar pa je po drugi stran, značilnost za zadnje obdobje poročanja prav v tem, da so se s kaznivimi 
dejanji pranja denarja ukvarjala prav vsa tožilstva v državi. Še pred dvema letoma je bilo eno izmed 
najpomembnejših kaznivih dejanj, ki je kot predhodno kaznivo dejanje vodilo tudi h kaznivemu 
dejanju pranja denarja, kaznivo dejanje davčne zatajitve. V letu 2014 pa se je zelo povečal nabor 
različnih kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala,  
 

Na temelju zahteve za preiskavo SDT RS je Okrožno sodišče v Celju uvedlo preiskavo tudi za kaznivo 
dejanje pranja denarja v t. i. »zadevi TEŠ 6«. Osumljenec, ki ga je državno tožilstvo utemeljeno 
osumilo kaznivega dejanja zlorabe položaja po drugem in prvem odstavku 244. člena KZ, je prejemal 
gotovino iz nakazil družbe Alstom družbi SOL Intercontinental d.o.o. in dvema slamnatima družbama 
pod pretvezo plačil na podlagi fiktivnih svetovalnih pogodb, denar pa se je nato še pomešal z 
denarjem od vrednostnih papirjev zato, da bi s tem in z manjšimi pologi storilec zakril izvor sredstev, 
nato pa dvignil 200.000 evrov umazanega denarja. Osumljenec je utemeljeno sumljiv, da je skušal 
prikriti izvor tudi z navedbo lažne terjatve v višini 670.000 evrov in z zatrjevanjem, da denar za 
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posojilo fizičnim osebam izvira iz prodaje vrednostih papirjev in iz (navidezne) vrnitve posojila, kar naj 
bi svetovala druga izmed osumljenih oseb. 
 
Dejansko neopravljene storitve in navidezne dobave blaga so služile tudi za zmanjševanje davčnih 
osnov tako, da so gospodarske družbe plačevale neopravljene storitve in s tem na področju DDV v 
mesečnih obračunih neupravičeno zahtevale odbitek vstopnega davka, na področju davka od dobička 
pravnih oseb pa zmanjševale davčno osnovo s prikazovanjem manjšega dobička od dejansko 
doseženega. SDT RS poroča o dvigih pridobljene protipravne premoženjske koristi na podlagi izognitve 
plačila DDV in DDPO v poslovanje med družbo B. d.o.o. in T-M. d.o.o., ki jo je storilec, ki je bil tudi 
sam udeležen pri skupni izvršitvi kaznivega dejanja, razpršil na najmanj deset transakcijskih računov v 
skupnem znesku 5.233.298,55 evrov. V tej zadevi pa se srečamo tudi s primerom avtonomnega 
pranja denarja, pri katerem storilec pranja ni hkrati storilec predhodnega kaznivega dejanja, saj je 
storilka sprejela denar, za katerega je vedela, da je pridobljen s kaznivim dejanjem davčne zatajitve in 
za takšen sprejem denarja ni bilo nobene pravne podlage, nato pa je denar prav tako razpršila po 
različnih transakcijskih računih. Gre za znesek 888.745,04 evrov. Podobno naj bi glede na nekoliko 
manjše zneske ravnala še dva druga storilca avtonomnega pranja (155.995,39 evrov in 51.380 evrov). 
 
Kaznivo dejanje davčne zatajitve po 249. členu KZ-1 v letu 2014 ostaja pomembno predhodno kaznivo 
dejanje, vendar pa se mu pridružujejo še druga kazniva dejanja. Pozornosti zasluži primer pranja 
denarja, pri katerem opran denar izvira iz kaznivega dejanja ponarejanja in uporabe ponarejenih 
vrednotnic ali vrednostnih papirjev po drugem odstavku 244. člena KZ-1 (90.000 evrov opranega 
denarja). Še večjo pozornost pa zasluži zadeva, pri kateri je predhodno dejanje zlorabe uradnega 
položaja ali uradnih pravic po 257. členu KZ-1 (v Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS) 
povezano s hudodelskim združevanjem v zvezi s sodelovanjem pri javnih razpisih, dajanju ponudb ter 
pranja denarja preko enoosebnih družb – očitno ustanovljenih prav zaradi pranja denarja. 
 

Tako kakor v prejšnjih primerih je utemeljen sum zadoščal za preiskavo tudi za kazniva dejanja pranja 
denarja v gospodarski družbi Cimos d.d. in poslovnih enotah te družbe, v kateri je sedem osumljencev 
utemeljeno sumljivih, da so skupaj pridobili sredstva iz proračuna EU, ki jih nadzira OLAF, ker so za 
izplačila teh sredstev prikazali nakup že obstoječe, rabljene opreme do tedaj last Cimos d.d. kot nove, 
zaradi česar so se dogovorili, da bodo določeni stroji Cimosa d.d. prodani hčerinski družbi, nato pa bo 
ta vselej nastopala kot dobavitelj novih strojev. Z dodatnimi malverzacijami na podlagi posojilnih 
pogodb in prenakazil sta utemeljeno sumljiva dva storilca, da sta poskrbela za prikritje izvora sredstev 
več kot 1,5 milijona evrov. 
 
Pri uvedbi sodnih postopkov je bilo SDT RS uspešno tudi pri kaznivih dejanjih pranja denarja z 
mednarodnim elementom, pri katerih denar izvira iz kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po 
244. členu KZ, pri čemer je za to »pooblaščena oseba« (celo odvetnik) dvigovala denar z računov 
družb v Lihtenštajnu, Luksemburgu in Deviških otokih. Podatki predkazenskega postopka kažejo, da je 
vendarle prišlo do pravne pomoči med vpletenimi državami kljub prepričanju, da to ni mogoče, ker gre 
za t. i. davčne oaze, ki ne dajejo podatkov o denarnih transakcijah. 
 
V letu 2014 je SDT RS doseglo tudi obsodilno sodbo za kaznivo dejanje pranje denarja iz kaznivega 
dejanja ponarejanja in uporabe ponarejenih vrednotnic. Storilec t. i. avtonomnega pranja denarja je 
brez ekonomske in pravne podlage sprejel 70.000 evrov na svoj transakcijski račun. Bil je kaznovan s 
kaznijo enega leta in dveh mesecev zapora. 
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Zaradi zatrjevanega in s sodnim izvedencem potrjenega zdravstvenega stanja še ni prišlo do dodatnih 
obravnav različnih kaznivih dejanj v »zadevi SCT d.d.«. Kljub temu zadeva vzbuja pozornost zaradi 
načina pranja denarja preko najmanj enajstih gospodarskih družb, ki naj bi bile upravičene do plačil 
na podlagi podizvajalskih pogodb. Zastavlja se namreč vprašanje, če je take družbe, ki so očitno 
ustanovljene zgolj zaradi izstavitve fiktivnih računov za dela, ki niso bila opravljena, sploh mogoče 
registrirati. Seveda se vprašanje še potencira, če gre za ustanavljanje družb za pranje denarja v tujini. 
 
Pravnomočno je bil obsojen tudi storilec, ki je sprejel denar pod pretvezo plačila kupnine za 40.000 
delnic družbe Prime Global Fundation Inc. s sedežem v ZDA, ki naj bi od njega kot fizične osebe kupila 
gospodarska družba Partner Fin d.o.o. v vrednosti 1.518.372,56 evrov, pri tem pa so bile delnice te 
družbe brez kakršnekoli tržne vrednosti in je bila prodaja izvedena zgolj z namenom ustvariti 
predstavo o vzpostavljenih resničnih dolžniško – upniških razmerjih zato, da so bila izvršena 
prenakazila na osebne račune v Avstriji in Veliki Britaniji. Storilec je bil obsojen na tri leta zapora in 
99.900 evrov enotne denarne kazni, vrniti pa bo moral tudi ves denar, ki je bil obsežen s pranjem 
denarja. Tudi v tem primeru je šlo za t. i. »avtonomno pranje«, ker je bil opran denar, ki ga je z 
goljufijo pridobil drugi storilec. 
 
Mednarodni elementi so značilni tudi za zadevo, v kateri sta storilca na podlagi fiktivne podjemne 
pogodbe nakazovala sredstva, ki so bila pridobljena s kaznivim dejanje zlorabe položaja ali pravic 
odgovorne osebe, na Britanske Deviške otoke, družbi Montparin S.A. Luksemburg in na račun Hypo 
Alpe Adria Bank A.G. iz Lihtenštajna. 
 
Poleg »zadev TEŠ 6« in »SCT d.d.« je kaznivo dejanje pranje denarja značilno tudi za zadevo 
»Pivovarna Laško«. Opcijske pogodbe so služile zgolj kot sredstvo za »parkirišče« za delnice 
izdajatelja družbe Istrabenz d.d. Obsojenec je bil pravnomočno obsojen na dve leti in dva meseca 
zapora ter skupaj z drugimi kaznivimi dejanji na enotno kazen sedem let zapora. 
 
SDT RS se je ukvarjalo tudi s plačilom po gradbenih računih, ki jih je nakazal drugi storilec, da bi 
osumljenec prikazal, kot da se nanašajo na gradbena dela za skupen znesek 1.259.901 evrov. Po 
drugi strani pa je prišlo do oprostilne sodbe glede kaznivega dejanja pranja denarja zoper enega 
izmed stečajnih upraviteljev. 
 
V zvezi z aktivnostjo ODT v Ljubljani na področju kaznivih dejanj pranja denarja je morda treba 
najprej izpostaviti uspeh tega tožilstva v pritožbenem postopku. Tožilstvo je bilo namreč kritično do 
stališča sodišča prve stopnje, da transakcije nimajo narave izsledljive oziroma prikrite poti denarja, ker 
naj bi bil pomemben le nezakonit izvor oziroma predhodno kaznivo dejanje. Tožilstvo je uspešno 
opozarjalo na napačno stališče sodišča prve stopnje, da če so ugotovljene poti denarja izsledljive, 
potem sploh ne morejo biti predmet očitanega kaznivega dejanja pranja denarja, ker ne gre za 
zakrivanje izvora denarja. Pritožbeno sodišče je pri tem ugotovilo, da »drobljenje zneskov« in njihovo 
nakazovanje na različne transakcijske račune samo po sebi več kot očitno v konkretnem primeru kaže 
na razpolaganje z denarjem pridobljenim s kaznivim dejanjem (sodba Višjega sodišča v Ljubljani, 
opr.št. II Kp 24629/2010).  
 
ODT v Ljubljani je v zvezi s podobnim načinom prikritja izvora denarja vložilo obtožni akt zoper dva 
storilca, ki sta na spletno prodajno mesto družbe Telekom d.d. vnesla podatke številnih plačilnih kartic 
zaradi polnjenja mobi računov, nato pa denar uporabila pri gospodarski dejavnosti s prenakazili na več 
posameznih gospodarskih družb in njihovih transakcijskih računov, s tem pa zakrila pravi izvor denarja 



60 

v višini 10.555 evrov. Na podoben način je razpolagal z denarjem tudi storilec, ki je denar prejel na 
podlagi fiktivnih računov za navidezno opravljene storitve in z njim razpolagal z nakazili na banko 
Sparkasse d. d. 
 

ODT v Ljubljani je bilo uspešno z dvema obsodilnima sodbama za storilca, ki sta se združila z neznano 
osebo, ki se je predstavljala z lažnim imenom in ki je dvignila denar v višini 65.000 evrov, ki je izviral 
iz goljufije z nepremičninami. Storilca sta bila obsojena na tri leta zapora in dve leti zapora. Prav tako 
je bila obsojena pravna oseba. Sodišče je po obtožbi tožilstva doseglo obsodilno sodbo tudi zoper 
storilko kaznivega dejanja poneverbe neupravičene uporabe tujega premoženja po četrtem v zvezi s 
prvim odstavkom 209. člena KZ-1. Storilka je v tej zadevi kot prokuristka kar prenakazala denar s 
svoje gospodarske družbe v višini 224.257,05 evrov na svoj transakcijski račun; obsojena je bila tudi 
pravna oseba. 
 
Okrajno sodišče v Ljubljani je s sodbo VI K 2763/2014 z dne 27. 1. 2014 obsodilo storilca kaznivega 
dejanja pranja denarja, ne da bi bil procesuiran storilec predhodnega kaznivega dejanja (t. i. 
avtonomno pranje denarja). Sodišče je namreč obdolženca spoznalo za krivega, ker je na svoj 
transakcijski račun pri banki Abanka Vipa d.d. sprejel 10.000 evrov z računa nemške banke WESTLB 
AG, last družbe Hash Imoto Gmbh »Japanisches restaurants«, Saarbrücken, pri čemer pa bi moral in 
mogel vedeti, da je denar pridobljen s kaznivim dejanjem, ker nikoli ni sodeloval s to gospodarsko 
družbo. 
 
Pranje denarja, ki ga je obravnavalo ODT Ljubljana, se nanaša tudi na navidezne posle in gospodarske 
družbe v zvezi z naftnimi posli. Gre za posle slovenskega obdolženca z uporabo gospodarske družbe 
»Influenz Entertaitment Limited Ltd.« s sedežem v Londonu in storilca iz Litve. Čeprav slovenski 
obdolženec, po zatrjevanju obtožnega akta, ni imel nobenega pooblastila za podpis pogodbe, je bila 
nafta plačana v vrednosti 402.247,50 evrov, ne pa tudi dobavljena. Slovenski storilec je denar nakazal 
na bančni račun že omenjene družbe v Londonu in na njen račun v Gradcu v Avstriji, nato pa ga je 
prenakazal v Banko Soronas v Vilni v več delih. ODT v Ljubljani je v tej zadevi vložilo obtožnico. 
 
Kaznivo dejanje pranje denarja sta izvršila tudi storilca, ki ju je sodišče spoznalo za kriva goljufivega 
ravnanja pri prodaji nepremičnine. Storilca sta denar, ki je predmet goljufije, isti dan položila in nato 
dvignila iz poslovalnice Hypo Alpe Adria Bank d.d. v Ljubljani in s tem zakrila poreklo 65.000 evrov. 
Izrečena je bila enotna kazen štiri leta in deset mesecev zapora. ODT v Ljubljani je poleg tega še 
vložilo obtožnico, iz katere je razvidno, da je storilec sprejel nakazila za storitve, ki jih lastniki družbe 
niso nikoli opravili. Plačila je obtoženi sprejel na svoj transakcijski račun, kamor jih je sam prenakazal. 
Gre za nekaj sto tisoč evrov. Sicer pa je zanimiv primer s področja filmske umetnosti, saj je ODT v 
Ljubljani vložilo obtožnico zoper dve osebi, ki sta v zvezi z zastopstvom filmske družbe ARENA B 52 
filmska produkcija preslepila davčni organ o umestnosti odbitka DDV ter je eden izmed njiju od 
Zavoda ARENA B 52 prejel znesek, s katerim je razpolagal na način pranja denarja. 
 
Na podoben način si je prilastila denar tudi storilka kaznivega dejanja pranja denarja, ki ga je 
obravnavalo ODT v Mariboru. V času od 25. 2. 2013 do 21. 2. 2014 si je obdolžena storilka kot tržnik-
referentka na sedežu NKBM d.d. protipravno prilaščala denar v vrednosti 103.630,94 evrov iz Sklada 
investicijskih kuponov skladov Infond. Trije storilci so sprejeli, hranili in razpolagali z denarjem prav z 
namenom, da omogočijo prvi storilki predhodnega denarja zakritje izvora sredstev, ki si jih je 
prilaščala. ODT Maribor je vložilo obtožna akta še zoper dva storilca, ki sta na spletnih straneh 
oglaševala, da prodajata tovorno vozilo DAF za 105.460 evrov in dosegla nakazilo 50.000 evrov, 
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čeprav kot prodajalca z vozilom sploh nista razpolagala, nato pa sta denar nakazala na tujo banko v 
Gradcu v Avstriji. Zakrila sta izvor sredstev v višini 89.500 evrov. 
 
ODT Maribor je poročal še o dveh osumljenih storilcih, ki naj bi prala denar iz kaznivega dejanja 
davčne zatajitve v višini 275.204,47 evrov. 
 
ODT v Mariboru je doseglo tudi obsodilno sodbo I K 8167/2014 Okrajnega sodišča v Mariboru, iz 
katere je razvidno, da je obsojeni storilec z vdorom v računalniški sistem nakazal denar, za katerega je 
vedel, da je pridobljen s kaznivim dejanjem, na ustrezne transakcijske račune v Ukrajini. Gre za primer 
t. i. avtonomnega pranja denarja, saj zoper storilca predhodnega dejanja ni tekel kazenski postopek 
niti v Sloveniji, niti v kakšni drugi državi. 
 
Večji zneski so tudi predmet aktivnosti ODT Celje na področju kaznivih dejanj pranja denarja. Tako je 
vložena obtožnica, ki kaže na to, da je storilec denar, ki ga je pridobil z zlorabo svoje gospodarske 
dejavnosti – trgovine z avtomobili (tudi na podlagi leasinga), opral z manipulacijami, ki so mu 
omogočile, da je razpolagal z denarjem v višini 235.760,60 evrov. Obtožba je postala pravnomočna 
prav za kaznivo dejanje pranja denarja. 
 
ODT v Murski Soboti je uvedlo preiskavo zaradi utemeljenega suma, da je osumljenec kot direktor 
gospodarske družbe preslepil samostojnega podjetnika glede prodaje vozila znamke Audi za 42.000 
evrov, ker si je vozilo v dejanski vrednosti 39.900 evrov s poneverbo preprosto prilastil in ga niti ni 
nameraval prodati. Izkupiček za nezakonit posel navidezne prodaje pa je bil dvignjen zato, da 
oškodovana družba ne bi mogla ugotoviti, komu in kam je bil denar izročen. Vložena je tudi obtožnica 
za kazniva dejanja davčne zatajitve, v zvezi s katero sta osumljena storilca za posamezna davčna 
obdobja predložila davčnemu organu obračune DDV, v katerih sta lažno in zato neupravičeno prikazala 
vstopni DDV ter prala denar v višini izognitve plačila, to je v višini 133.115,36 evrov.  
 
ODT v Kopru je obtožni akt, ki se nanaša na kaznivo dejanje pranja denarja, vložilo glede 
nezakonitega razpolaganja z denarjem za nakup vozila znamke Mercedes Benz, denar pa je bil 
pridobljen in zakrit na podlagi netransparentnega javnega naročila.  ODT Koper je obravnavalo tudi 
malverzacije v zvezi s pridobitvijo in prodajo zemljišč, pri čemer je podan utemeljen sum, da je 
osumljenec kljub vednosti, da s tem prikriva izvor sredstev, najprej zamenjal kupnino v 508.800,00 
USD, nato pa je denar nakazal na račun družbe Capital Partner d.d. iz Prage, da bi kupil vrednostne 
papirje in s tem zakril izvor denarja. 
 
Sodna odločba o uvedbi preiskave tudi za kaznivo dejanje pranja denarja je bila dosežena tudi v zvezi 
z aktivnostjo ODT v Slovenj Gradcu, to tožilstvo pa je doseglo tudi začasno zavarovanje 
premoženjskopravnega zahtevka s prepovedjo razpolaganja s prestižnimi avtomobili. 
 
ODT v Novem mestu je obravnavalo več zadev, ki v zvezi s pranjem denarja vsebujejo mednarodni 
element. Sodna preiskava je bila uvedena v zadevi, ki kaže na utemeljen sum, da je storilec z vdorom 
v računalniški sistem Bitali v elektronsko bančništvo banke v kraju Noale, Italija, prišel do denarja, ki 
ga je zaradi prikritja njegovega izvora vložil v Raiffeisen banko d.d. v Novi Gorici. Druga zadeva kaže 
na poslovanje osumljenca na italijanskem trgu lesa, na katerem je njegova gospodarska družba zato, 
da bi se izognila davku na dobiček prikazala za 3.214.658,37 evrov manjšo davčno osnovo, denar v tej 
višini pa je storilec zadržal. Druga oseba, družbenica v isti gospodarski družbi, pa je denar polagala na 
transakcijske račune Abanke Vipa d.d. v višini okoli 100.000 evrov. Podoben primer, ki sicer nima 
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mednarodnega elementa, pa je razviden tudi v zadevi, za katero je značilno pranje denarja, 
pridobljenega na podlagi pogodb o nelegalnem kreditiranju oziroma asignacijah v višini 664.650,36 
evrov. 
 
Kot avtonomno pranje (brez predhodnega dejanja), ki ga je obravnavalo ODT v Novem mestu, je 
treba omeniti še zadevo v postopku sodne preiskave, v zvezi s katero je storilec poskusil zamenjati 
dolarske bankovce ZDA v Deželni banki Slovenije, kar je bilo ocenjeno kot pranje denarja. Za pranje 
denarja pa je šlo tudi v primeru, ko je osumljenec sestavil devetnajst lažnih pogodb, s katerimi je želel 
prikazati, da je gotovino, ki jo je dvignil s bančnega računa svoje družbe, ki je bila zgolj slamnata 
družba oziroma »missing trader« družba, uporabil kot posojila, drugi storilec pa je kot direktor druge 
družbe ta denar dvignil in z njim razpolagal, čeprav je vedel, da so posojilne pogodbe le navidezni 
pravni posli. 
 
ODT Kranj je vložilo obtožnico zoper storilca predhodnega dejanja, ki je hkrati tudi storilec kaznivega 
dejanja pranja denarja, ker je utemeljeno sumljiv, da je podpisal fiktivno pogodbo o prevzemu dolga 
drugih dveh storilcev zlorabe položaja ali pravic po drugem in prvem odstavku 244. člena KZ-1, nato 
pa sta tretji in četrti storilec ta denar v višini 120.180.27 evrov dvignila in z njim razpolagala, čeprav 
nihče ni bil nikomur ničesar dolžan. 
 

Tudi ODT v Krškem je bilo z obtožnimi akti uspešno. Obsojena sta bila dva storilca, ki sta prala denar, 
pridobljen iz kaznivega dejanja davčne zatajitve v višini 32.916 evrov. Za zadevo so značilne 
neopravljene storitve ali dobave blaga, s katerimi sta storilca zmanjšala davčno osnovo. Obsodilno 
sodbo je izreklo sodišče tudi za dva obdolženca, ki sta v obdobju od 7. 2. 2014 do 19. 6. 2014 v 
poslovalnicah NLB d.d. v Celju, Sevnici in Litiji preko sistema hitrih plačil Western Union opravila po 
navodilih storilcev predhodnih kaznivih dejanj devet denarnih nakazil v skupni višini 4.642,67 evrov, 
kar kaže na deloma avtonomno pranje denarja, ker obdolženca nista poznala predhodnega kaznivega 
dejanja. Druga dva storilca sta z nadaljevanim kaznivim dejanjem uporabe ponarejenega 
negotovinskega plačilnega sredstva po prvem odstavku 247. člena KZ-1 prišla do denarja, s katerim 
sta razpolagala za nakup in preprodajo cigaret prestižnih znamk, denar pridobljen s takšno prodajo v 
višini nekaj tisoč evrov pa je bil prenakazan v Vietnam v več zaporednih obrokih. Nadaljnja obsodilna 
sodba je bila izrečena v zadevi, v kateri je eden izmed storilcev po navodilih drugih dveh nagovoril 
četrtega, da je ta v NLB d.d. odprl transakcijski račun, na katerega so nakazali 20.000 evrov, to je 
znesek, ki je bil pridobljen z vdorom v računalniški sistem. 
 
Tudi ODT Nova Gorica je pred sodiščem v Novi Gorici izposlovala obsodilno sodbo II K 30762/2012 z 
dne 17. 6. 2014, ki se nanaša na kaznivo dejanje pranja denarja v višini 140.899,64 evrov, 
pridobljenega na podlagi neobstoječih fiktivnih gospodarskih pogodb. 
 
Podobno zadevo je v letu 2014 obravnavalo tudi ODT na Ptuju, saj je obdolženec utemeljeno sumljiv, 
da je sprejel dvanajst denarnih nakazil v skupnem znesku 18.726,75 evrov, ki je bil nakazan za 
neopravljene storitve in neizvršene dobave za občino Podlehnik ter s tem denarjem razpolagal. 
 
Prikazane konkretne zadeve vsekakor dajejo podlago za zaključek, da so bila državna tožilstva na 
območju Slovenije uspešna pri pregonu storilcev kaznivih dejanj pranja denarja, ki so podvržena 
povečanemu interesu mednarodne skupnosti in še posebej že v uvodu tega poglavja navedenih 
organov EU, Sveta Evrope in OECD. 
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Državna tožilstva so posvetila zadosti pozornosti začasnim zavarovanjem premoženjskopravnih 
zahtevkov ali odvzemom opranega denarja, če so za takšne ukrepe bili izpolnjeni zakonski pogoji. 
 
V letu 2014 so državna tožilstva v Sloveniji obravnavala vse najznačilnejše tipologije pranja denarja, 
kakor jih identificira tudi Urad RS za preprečevanje pranja denarja: 
 

− uporaba fizičnih oseb za pranje denarja, 
− uporaba slamnatih podjetij za pranje denarja, 
− uporaba off-shore podjetij za pranje denarja, 
− zamenjava ali uporaba sistemov za prenos denarja (npr. Western Union), 
− uporaba posojil za pranje denarja, 
− uporaba računov družb in fizičnih oseb v povezavi s sredstvi in družbami iz sosednjih in drugih 

držav, 
− uporaba navideznih pravnih poslov kot predhodnega (kaznivega) dejanja, 
− drobljenje zneskov po posameznih transakcijskih računih. 

 

Z uspešnim pregonom kaznivih dejanj pranja denarja v letu 2014 so bila državna tožilstva glede na 
prikazane podatke uspešna tudi v preventivni vlogi, vendar pa je uspeh na tem ožjem področju boja 
proti kriminaliteti odvisen tudi od drugih dejavnikov.  

8.8 Korupcijska kazniva dejanja  

V skupino korupcijskih kaznivih dejanj spadajo: nedovoljeno sprejemanje daril po 241. členu KZ-1 
(247. člen KZ), nedovoljeno dajanje daril po 242. členu KZ-1 (248. člen KZ), jemanje podkupnine po 
261. členu KZ-1 (267. člen KZ), dajanje podkupnine po 262. členu KZ-1 (268. člen KZ), sprejemanje 
daril za nezakonito posredovanje po 263. členu KZ-1 (269. člen KZ) in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje po 264. členu KZ-1 (269.a člen KZ). Med ta dejanja spadajo še kazniva dejanja kršitev 
proste presoje volivcev iz 151. člena KZ-1 (162. člen KZ) in sprejemanje podkupnine pri volitvah iz 
159. člena KZ-1 (168. člen KZ). Korupcijska kazniva dejanja so se v skladu s sprejeto politiko pregona 
tudi v letu 2014 prednostno obravnavala.  
 
V zadnjih letih se je intenziteta in uspešnost obravnavanja tovrstnih kaznivih dejanj na tožilstvih 
povečala. V letu 2014 se je glede na prejšnja leta povečalo število prejetih sodb, prav tako pa tudi 
uspeh obtoževanja. Ti rezultati so posledica večjega števila vloženih obtožnih aktov v preteklih letih, ki 
so posledica večjega tožilskega poudarka temu področju. V letu 2014 je tožilstvo prejelo kazenske 
ovadbe zoper fizične in pravne osebe skupno za 159 korupcijskih kaznivih dejanj, kar je dve dejanji 
manj kot v letu 2013, ko so bile podane ovadbe za 161 dejanj. Državni tožilci so v letu 2014 vložili 
obtožne akte zaradi 56 korupcijskih kaznivih dejanj, kar je dve dejanji manj kot v letu 2013. Število 
ovadb in vloženih obtožnih aktov je tako na primerljivi ravni z letom 2013, je pa nižje kot v letu 2012. 
Zmanjšanje števila vloženih obtožb za korupcijska kazniva dejanja v zadnjih dveh letih glede na leto 
2012, je posledica manjšega števila prejetih kazenskih ovadb. Se je pa v letu 2014 v primerjavi s 
prejšnjimi leti povečalo število obsodb za korupcijska kazniva dejanja. Tožilstva so v letu 2014 prejela 
sodbe glede 96 korupcijskih kaznivih dejanj, kar je za 68 % več kot v letu 2013 in trikrat toliko kot v 
letu 2012. Analiza prejetih sodb pokaže, da so bile pravne in fizične osebe v letu 2014 obsojene skupaj 
za 84 korupcijskih kaznivih dejanj, kar je za 115 % več kot v letu 2013 in za 250 % več kot v letu 
2012. V letu 2014 je bilo več obsodb za korupcijska kazniva dejanja kot v vseh petih letih pred tem 
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skupaj. Večje število obsodilnih sodb v zadnjih treh letih sledi večjemu številu vloženih obtožnih aktov 
tako v obravnavanem obdobju kot tudi že v letih pred tem.  
 
Največ ovadb zoper polnoletne storilce je bilo za kazniva dejanja nedovoljenega sprejemanja (34) in 
dajanja daril (38) ter jemanja podkupnine (62) in sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje 
(50). Največ obtožnih aktov zoper polnoletne storilce je bilo vloženih glede dajanja podkupnine, in 
sicer zaradi 31 kaznivih dejanj. Največ obsodilnih sodb pa je bilo za kaznivi dejanji jemanja 
podkupnine (38) in dajanja podkupnine (28). Število obsojenih polnoletnih storilcev za kaznivo dejanje 
jemanja podkupnine se je skoraj desetkrat povečalo (s štirih kaznivih dejanj na 38). Podobno velja 
tudi za kazniva dejanja dajanja podkupnine, saj se je število obsodb povečalo za 3,5-krat (z osmih na 
28 kaznivih dejanj).  

Tabela 18: Korupcijska kazniva dejanja  

Leto 
Prejete 
ovadbe 

Vloženi 
obtožni akti 

Prejete 
sodbe 

Uspeh 
obtoževanja 
(obsodilne 
sodbe) 

2010 186 39 22 3 

2011 198 24 18 5 

2012 192 84 33 24 

2013 161 58 57 39 

2014 159 56 96 84 

 
Splošna značilnost korupcijskih kaznivih dejanj je v izredni težavnosti njihovega odkrivanja, nato pa v 
dokazovanju teh kaznivih dejanj, saj se brez uporabe prikritih preiskovalnih ukrepov zelo težko 
odkrijejo in na sodišču tudi dokažejo. Osebe, od katerih se podkupnina terja, se redko odločajo za 
podajo kazenskih ovadb, saj se bojijo, da bo tudi zoper njih sprožen kazenski pregon. Olajšano pa je 
dokazovanje teh kaznivih dejanj, kadar kdo od udeležencev storitev očitanega mu kaznivega dejanja 
prizna in nato priča proti drugim.  
 
Spodaj navedeni primeri prikazujejo vsebinske značilnosti korupcijskih kaznivih dejanj. 
 
V letu 2011 so se novinarji britanskega časopisa Sunday Times v Strasbourgu in Bruslju sestali z več 
poslanci Evropskega parlamenta ter jim ponudili finančno korist v višini 100.000 evrov v obliki 
plačanega članstva v mednarodnem svetovalnem odboru v zameno za vložitev dopolnil k predlogu 
direktive EU. Novinarji so vsa srečanja slikovno posneli ter nato povzetek pogovorov, fotografije in 
videoposnetke objavili v članku o korupciji v Evropskem parlamentu. Med evropskimi poslanci, do 
katerih so pristopili novinarji, je bil tudi evropski poslanec iz Slovenije, ki je odstopil s položaja 
evropskega poslanca kmalu po razkritju dejanja v medijih. Na podlagi navedenih objav je SDT RS 
začelo predkazenski postopek, v katerem so bili dokazi pridobljeni iz tujine, poskušano je bilo 
mednarodno sodelovanje z institucijami EU. V okviru svojih pooblastil je preiskavo izvedel tudi 
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), vendar je prišel do zaključka, da niso izpolnjeni znaki 
korupcije. S takšnim mnenjem se tožilstvo ni moglo strinjati in je zato nadaljevalo predkazenski 
postopek. V letu 2012 je bila zoper eno fizično osebo vložena zahtevo za preiskavo zaradi kaznivega 
dejanja jemanja podkupnine po drugem odstavku 261. člena KZ-1. Po pravnomočnosti sklepa o uvedbi 
preiskave je bila v letu 2014 vložena obtožba, z obdolženim pa je bil podpisan tudi sporazum o 
priznanju krivde in sporazum o kazni. Obdolženi je v celoti priznal krivdo za storitev očitanega 
kaznivega dejanja jemanja podkupnine po drugem odstavku 261. člena KZ-1. Po opravljenem naroku 
za izrek kazenske sankcije je bila obdolženemu izrečena obsodilna sodba v skladu s sklenjenim 
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sporazumom, s katero se mu je izreklo: zaporna kazen dve leti in šest mesecev zapora (način 
izvrševanja vikend zapor), stranska denarna kazen v višini 32.250 evrov, plačilo prispevka v korist 
pediatrične kirurgije v višini 15.000 evrov, varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer 
vsakega poklica, ki predstavlja izvrševanje javne funkcije, na položaju funkcionarja in uradnika, v 
obsegu kot ta dva pojma opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za čas trajanja pet 
let. Obdolženemu so bili v plačilu naloženi tudi stroški postopka. 
 
Zoper šest fizičnih oseb in dve pravni osebi je bila maja 2013 vložena obtožnica zaradi kaznivih dejanj 
nedovoljenega sprejemanja daril po drugem odstavku 241. člena KZ-1 in nedovoljenega dajanja daril 
po drugem odstavku 242. člena KZ-1 ter pomoči k temu dejanju. Avgusta 2013 je bil vložen še 
dodaten obtožni predlog zoper tri fizične osebe zaradi kaznivih dejanj pomoči pri nedovoljenem 
dajanju daril po drugem odstavku 242. člena KZ-1 v zvezi z 38. členom KZ-1. Okrožno sodišče je obe 
zadevi združilo v enotno obravnavanje. V avgustu 2013 je bil opravljen še predobravnavni narok, na 
katerem sta dva obdolženca krivdo za vsa dejanja po obtožbi priznala. Prvemu je bila izrečena enotna 
kazen eno leto zapora in 17.000 evrov stranske denarne kazni, drugemu pa enotna kazen eno leto 
zapora in 12.000 evrov stranske denarne kazni. Zaporna kazen se je obema nadomestila s 360 urami 
dela v splošno korist, odobrilo se je tudi obročno odplačevanje denarne kazni. Ostali obdolženci na 
predobravnavnem naroku krivde niso priznali. Obramba je zatrjevala nezakonitost dokazov, zbranih s 
prikritimi preiskovalnimi ukrepi, in predlagala, da se izločijo iz sodnega spisa. Sodišče je na več narokih 
izvajalo dokaze o zakonitosti uvedbe in izvedbe ukrepov in marca 2014 odločilo, da so dokazi, ki jih je 
predložilo tožilstvo, zakoniti. Obramba se je pritožila, a je tudi višje sodišče potrdilo zakonitost 
pridobljenih dokazov. Decembra 2014 se je s podajo zagovorov začela glavna obravnava. 
 
Zoper eno fizično osebo je bila v letu 2013 vložena obtožnica zaradi kaznivega dejanja nedovoljenega 
sprejemanja daril po drugem odstavku 241. člena KZ-1. Obtoženi je bil v vlogi sodnega izvedenca po 
odredbi okrožnega sodišča zadolžen za izdelavo izvedeniškega mnenja v civilnem gospodarskem 
sporu, vendar je za izdelavo izvedeniškega mnenja za dogovorjeno vsebino in v korist tožeče stranke, 
zahteval od tožeče stranke posebno nagrado v višini 3.000 evrov. V obravnavani zadevi je SDT RS z 
obtoženim sklenilo sporazum o priznanju krivde, v katerem so bili dogovorjeni višina kazni (glavna 
kazen dve leti zapora in stranska denarna kazen v višini 140 dnevnih zneskov), način izvršitve kazni 
(delo v splošno korist) ter stroški kazenskega postopka. Sodišče prve stopnje je sporazum sprejelo, 
vendar je izreklo nižjo kazen od dogovorjene, in sicer kot glavno kazen eno leto in šest mesecev 
zapora, ki se izvrši z delom v splošno korist, ter kot stransko denarno kazen v višini 140 dnevnih 
zneskov. Višje sodišče je v juniju 2014 ugodilo pritožbi tožilstva in izpodbijano sodbo sodišča prve 
stopnje spremenilo tako, da je na prvi stopnji izrečeno kazen zapora zvišalo na dve leti zapora. Iz 
odločitve višjega sodišča izhaja, da sodišče prve stopnje sporazuma ne bi smelo sprejeti, če se z njim 
ni strinjalo, saj nima zakonskega pooblastila, da bi ga spreminjalo. Ravno zato, ker gre pri sklenitvi 
sporazuma za pogodbeni odnos med strankama, zakonodajalec sodišču ni podelil pravice posegati v 
sporazum in ga vsebinsko spreminjati. Sporazum je bil kot dogovor med strankama sklenjen izključno 
zato, ker je bil zaradi dogovorjenih pogojev sprejemljiv za obe strani.   
 
V obravnavani zadevi v zvezi s terjanjem in sprejemanjem daril oziroma dajanjem daril pri izbiri 
izvajalca v postopku javnega naročila za izgradnjo novega Centra za kontrolo zračnega prometa na 
letališču Ljubljana je bilo v letu 2013 sedem fizičnih oseb pravnomočno obsojenih zaradi kaznivega 
dejanja nedovoljenega sprejemanja daril po drugem v zvezi s prvim odstavkom 247. člena KZ, 
kaznivega dejanja nedovoljenega sprejemanja daril po 1. odstavku 247. člena KZ, kaznivega dejanja 
nedovoljenega dajanja daril po prvem odstavku 248. člena KZ v zvezi s členom 25 KZ, kaznivega 
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dejanja nedovoljenega dajanja daril po prvem odstavku 248. člena KZ v zvezi s členom 25 KZ, 
kaznivega dejanja nedovoljenega dajanja daril po drugem odstavku 248. člena KZ v zvezi s členom 25 
KZ, kaznivega dejanja pomoči h kaznivemu dejanju nedovoljenega sprejemanja daril po drugem v 
zvezi s prvim odstavkom 247. člena KZ v zvezi s členom 27 KZ, kaznivega dejanja pomoči h kaznivemu 
dejanju nedovoljenega dajanja daril po prvem odstavku 248. člena KZ v zvezi s členom 27 KZ. V letu 
poročanja je Vrhovno sodišče RS zavrnilo zahteve za varstvo zakonitosti, ki so jih vložili zagovorniki 
obsojenih.  
      
V letu poročanja je postala pravnomočna sodba okrožnega sodišča, s katero je bil obdolženi, v času 
izvrševanja očitanih mu kaznivih dejanj sodnik Okrožnega sodišča v Celju, obsojen zaradi 
nadaljevanega kaznivega dejanja jemanje podkupnine po 1. odstavku 261. člena KZ-1 v zvezi s 
členom 54 KZ-1. Višje sodišče je v septembru 2014 izdalo sodbo, s katero je delno ugodilo pritožbi 
obsojenega in mu kazen znižalo na pet let zapora. V času poročanja se obtoženi že nahaja na 
prestajanju zaporne kazni.  
 
V drugi zadevi je obravnavanih 15 fizičnih oseb zaradi kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril 
po 241. členu KZ-1, nedovoljenega dajanja daril po 242. členu KZ-1 in pranja denarja po 245. členu 
KZ-1. Po do sedaj zbranih podatkih naj bi bila s strani komercialistov in vodilnih oseb družb, ki se 
ukvarjajo s prodajo medicinskih izdelkov in pripomočkov, dana darila bodisi na transakcijske račune 
bodisi v gotovini na roko šestim zdravnikom in dvema vodjema lekarn, zaposlenih v različnih 
bolnišnicah po celotnem območju Slovenije, kot protiusluga za pridobitev ali ohranitev posla. V zadevi 
je bil podan predlog za izdajo odredbe po 156. členu ZKP, na Nacionalni preiskovalni urad (NPU) pa 
posredovana zahteva za dopolnitev kazenske ovadbe. Gre namreč za obsežno in odmevno zadevo, 
kjer se pridobivajo podatki tudi iz Avstrije, Švice in Hrvaške, v zadevi pa je bila ustanovljena tudi 
specializirana preiskovalna skupina. V okviru skupine se opravljajo koordinacijski posveti in sestanki, 
ves čas pa poteka aktivno sodelovanje s kriminalisti NPU in s predstavniki FURS.  
 
Okrožno sodišče v Ljubljani je eno osebo spoznalo krivo kaznivega dejanja podkupnine po prvem 
odstavku 268. člena KZ, ker je uradni osebi ponudila nagrado, da bi v mejah svojih uradnih pravic 
opravila uradno dejanje, ki ga ne bi smela opraviti in da ne bi opravila uradnega dejanja, ki bi ga 
morala opraviti s tem, da je kriminalistu, ki je obdolženca obravnaval zaradi suma kaznivega dejanja 
prikrivanja po 221. členu KZ, ponudila devet milijonov SIT (37.500 evrov), da bi kriminalist vrnil 
zaseženi vozili znamk Fiat in Audi ter da bi napisal tako kazensko ovadbo zoper obdolženca »ki bo 
padla« in napeljevanja h kaznivemu dejanju krive izpovedbe po prvem odstavku 289. člena KZ v zvezi 
s 26. členom KZ, ker je kriminalista nagovarjal, da bi na sodišču »omiljeno pričal«. Sodišče je 
obtoženca za napeljevanje h kaznivemu dejanju krive izpovedbe določilo kazen šest mesecev zapora 
ter za kaznivo dejanje dajanja podkupnine eno leto zapora ter izreklo enotno kazen eno leto in pet 
mesecev zapora ter denarno kazen 2.500 evrov. Zoper sodbo se je tožilstvo pritožilo zaradi odločbe o 
kazenski sankciji, ker je po mnenju tožilstva prenizka, saj je bil obdolženi že pravnomočno obsojen ter 
je tožilstvo v pritožbi predlagalo za kaznivo dejanje dajanja podkupnine kazen treh let zapora, za 
kaznivo dejanje napeljevanja h kaznivemu dejanju krive izpovedbe po drugem odstavku 26. člena KZ v 
zvezi s tretjim odstavkom 289. člena KZ je tožilstvo predlagalo v pritožbi kazen enega leta in dveh 
mesecev zapora ter enotno kazen štirih let zapora. 
 
Državni tožilec je v drugi zadevi vložil obtožnico zoper zdravnika zaradi kaznivega dejanja jemanja 
podkupnine po prvem odstavku 261. člena KZ-1, zoper dve drugi osebi pa zaradi kaznivega dejanja 
dajanja podkupnine po prvem odstavku 262. člena KZ-1 oziroma zaradi napeljevanja k temu 
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kaznivemu dejanju. V obravnavani zadevi se zdravniku očita, da je zaradi sprejema nagrade v višini 
500 evrov izdal osem lažnih bolniških listov, na podlagi katerih so udeleženci fiktivne prometne 
nesreče zahtevali plačilo odškodnine za domnevno dobljene telesne poškodbe. Obdolženec, ki je 
obtoženemu zdravniku dal podkupnino, je krivdo v postopku pogajanj priznal in se s tožilstvom v 
sklenjenem sporazumu dogovoril, da se mu za storitev kaznivega dejanja dajanja podkupnine po 
prvem odstavku 262. člena KZ-1 izreče kazen eno leto zapora in stranska denarna kazen v višini 165 
dnevnih zneskov, ki se nadomesti z delom v splošno korist. Okrožno sodišče je sklenjen sporazum 
potrdilo in mu izreklo dogovorjeno kazensko sankcijo. 
 
Obdolženec je bil spoznan za krivega kaznivega dejanja po prvem odstavku 264. člena KZ-1, da je kot 
direktor družbe direktorju bolnišnice osebno ponudil nagrado v vrednosti 10 % posla oziroma 
30.000 evrov in dva defibrilatorja za bolnišnico. Nagrado je ponudil, da bi direktor bolnišnice uporabil 
svoj položaj, kot direktor bolnišnice in vpliv, zaradi osebnega poznanstva z ministrom za zdravje ter bi 
pri strokovni komisiji, ki je bila imenovana za vodenje postopka javnega naročila, posredoval na način, 
da strokovna komisija v svoji odločitvi, zaradi nepravilnosti v postopku javnega naročila, ne bi izbrala 
nobenega ponudnika ter da bi se direktor bolnišnice na sestanku z ministrom dogovoril, da javnega 
naročila zaradi nepravilnosti v postopku javnega naročila, ne odda nobenemu ponudniku oziroma, da 
se postopek oddaje javnega naročila razveljavi. To pa bi omogočilo oddajo javnega naročila po 
postopku s pogajanji brez predhodne objave ter bi se pogodba sklenila z družbo, katere direktor je bil 
sam.  
 
Tožilstvo je zoper eno osebo vložilo zahtevo za preiskavo zaradi kaznivega dejanja jemanja 
podkupnine po 261. členu KZ-1. Podan je bil utemeljen sum, da je obdolženec, ki je zdravnik, zato, da 
bi v mejah svojih pravic opravil uradno dejanje, zahteval nagrado, in sicer s tem, da je od pacienta 
zahteval, da mu za opravljeni internistični pregled izroči 70 evrov, kar mu je pacient tudi izročil, nato 
pa od njega zahteval, da mu za opravljeni pregled izroči še dodatnih 20 evrov.  
 
Specializirano državno tožilstvo RS je obravnavalo primer korupcije v zvezi z avtošolami. Prvo 
obsojena A je bila učiteljica vožnje, ki je na podlagi 35. člena Zakona o voznikih imela veljavno 
dovoljenje za učitelja vožnje, pridobljeno od Upravne enote Ljubljana ter je na podlagi podjemne 
pogodbe v Avtošoli X in Avtošoli Y v skladu s členom 27 Zakona o voznikih opravljala usposabljanje 
kandidatov za voznike motornih vozil ter je bila na podlagi tretjega odstavka 8. člena Pravilnika o 
programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil dolžna učne ure vpisovati v evidenčni 
karton vožnje ter dnevni razvid vožnje ter je bila torej druga oseba, ki opravlja posamezne uradne 
naloge na podlagi pooblastil, ki jih daje zakon in na podlagi zakona izdani predpisi, torej kot uradna 
oseba. Obsojeni B je bil direktor družbe, ki je imela pooblastilo za izvajanje programa dodatnega 
usposabljanja za varno vožnjo, izdano od Javne agencije za varnost prometa, torej oseba, ki opravlja 
posamezne uradne naloge, na podlagi pooblastil, ki jih daje zakon. Obsojeni C je bil učitelj predpisov, 
ki ima na podlagi člena 35 Zakona o voznikih veljavno dovoljenje za učitelja predpisov, izdano od 
Upravne enote Ljubljana, ki v Avtošoli X, opravljal usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, 
torej kot uradna oseba, ki opravlja posamezne uradne naloge na podlagi pooblastil, ki jih daje zakon.  
 
V tej zadevi je Okrožno sodišče v Ljubljani dvanajst oseb spoznalo za krive kaznivega dejanja jemanje 
podkupnine po prvem odstavku 261. člena KZ-1, pri čemer je A za sedemnajst kaznivih dejanj jemanja 
podkupnine po členu 261/I KZ-1 sodišče izreklo enotno kazen pet let zapora ter za vsako kaznivo 
dejanje jemanja podkupnine še denarno kazen v višini 1.000 evrov ter nato enotno denarno kazen 
10.000 evrov. Sodišče je A na podlagi člena 71 KZ-1 za štiri leta po pravnomočnosti sodbe 
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prepovedalo opravljati poklic v zvezi z opravili pridobivanja vozniških dovoljenj, skladno z Zakonom o 
voznikih. B je za pet kaznivih dejanj jemanja podkupnine po prvem odstavku 261. člena KZ-1 izreklo 
enotno kazen dve leti zapora ter enotno denarno kazen v višini 6.000 evrov; kazen dve leti zapora se 
izvrši z delom v splošno korist. Tudi obtoženi C je bil zaradi kaznivega dejanja jemanja podkupnine po 
prvem odstavku 261. člena KZ-1 obsojen na enotno kazen enega leta in dveh mesecev zapora, ki se 
izvrši z delom v splošno korist ter enotno denarno kaznijo 3.000 evrov ter se mu na podlagi člena 71 
KZ-1 za tri leta izreče varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica v zvezi z vsemi opravili pri 
pridobivanja vozniških dovoljenj, skladno z Zakonom o voznikih. Ostali obtoženci so bili obsojeni na 
različne pogojne zaporne kazni ter nepogojne denarne kazni. 
 
Na pogojno zaporno kazen so bili v tej zadevi obsojeni: D, ki je bila referentka na upravni enoti, 
Sektor za upravne notranje zadeve, Izpitni center, torej kot uradnica upravne enote, ki je na podlagi 
Zakona o javnih uslužbencih tisti javni uslužbenec, ki v državnem organu opravlja javne naloge, ki so 
neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali z varstvom javnega interesa in ki je med drugim 
izvajala postopek priglasitve kandidata za voznika motornih vozil na vozniški izpit in ki v primeru 
izpolnjenih pogojev in dokazil v skladu s 66. členom Zakona o voznikih in 3. členom Pravilnika o 
vozniškem izpitu potrdi prijavnico, ki je pogoj da izpitna komisija kandidatu omogoči opravljanje 
teoretičnega oziroma praktičnega dela vozniškega izpita, D kot referent na UE, prav tako zaposlen v 
upravni enoti, Izpitni center, tedaj kot oseba, ki je pri državnem organu opravljal uradne naloge, na 
podlagi tretje točke prvega odstavka 99. člena KZ-1 ter je E ponudil, obljubil in dal prek posrednice A 
nagrado B in C ter A kot uradnim osebam, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravile uradno 
dejanje, ki ga ne bi smeli opraviti. To je storil s tem, da je v času, potem ko mu je bilo odvzeto 
vozniško dovoljenje, izročil osebi F nagrado v višini 1.150 evrov, ki bi jo ta izročil uradnim osebam za 
izdajo potrdil, potrebnih za priglasitev na praktični del vozniškega izpita, ne da bi obdolženi E 
usposabljanje dejansko opravil, torej za izdajo potrdila o opravljeni obveznosti programa dodatnega 
usposabljanja za varno vožnjo, potrdila v evidenčnem kartonu o opravljenem teoretičnem delu 
usposabljanja v šoli vožnje in potrdila v evidenčnem kartonu o opravljenem praktičnem usposabljanju 
v šoli vožnje. Tako je A kot posrednica za B in C ter zase sprejela ponudbo nagrade, da bi B kot 
direktor družbe izdal potrdilo o opravljanju obveznosti programa dodatnega usposabljanja za varno 
vožnjo, da bi C v evidenčnem kartonu potrdil, da je v šoli obdolženi E opravil teoretični del 
usposabljanja, ki je pogoj za priglasitev k teoretičnemu delu vozniškega izpita, ter da bi A v 
evidenčnem kartonu potrdila, da je obdolženi E opravil praktično usposabljanje v šoli vožnje, kar je 
bilo sicer pogoj za priglasitev kandidata k opravljenemu praktičnemu delu vozniškega izpita, ne da bi 
se E usposabljanja dejansko udeležil, s čimer so vsi opravili uradno dejanje, ki ga ne bi smeli opraviti.  
 
V drugi zadevi je okrožno sodišče obdolženega kot uradno osebo, zaposleno na sodišču kot kurir, 
spoznalo za krivega storitve nadaljevanega kaznivega dejanja uničenja uradnih listin po prvem in 
drugem odstavku 265. člena KZ, ker je na okrajnem sodišču najmanj štiri sodne spise, ki so mu bili 
zaupani, da jih odnese na višje sodišče, uničil oziroma skril tako, da jih na višjem sodišču kot 
pritožbenem organu nikdar niso prejeli ter da je kot uradna oseba preko drugih obdolženih zase terjal 
in prejel nagrado ter za drugega korist, da bi v mejah svojih uradnih pravic ne opravil uradnega 
dejanja, ki bi ga moral opraviti ali drugače zlorabil svoj položaj ter mu je sodišče za nadaljevano 
kaznivo dejanje jemanja podkupnine po prvem odstavku 261. člena KZ-1 in štiri kazniva dejanja 
uničenja uradnih listin izreklo enotno kazen osem let zapora in denarno kazen 2.500 evrov. Obsojeni 
sodni kurir je terjal in sprejemal nagrado za to, da je sodne spise uničeval oziroma skril, ostali 
obtoženci pa so bili bodisi posredniki, bodisi dajalci podkupnine, torej osebe, ki so bile zaradi 
prometnega prekrška kaznovani na denarno kazen in na odvzem vozniškega dovoljenja in so imeli 
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interes, da se sodni spis z navedeno sankcijo na poti na pritožbeno sodišče »izgubi«, za kar je 
poskrbel prvo obsojeni. V navedeni zadevi je drugo obtoženi krivdo za kaznivo dejanja po prvem 
odstavku 262. člena KZ-1 priznal ter mu je bila izrečena kazen eno leto zapora z delom v splošno 
korist. A je bil obsojen za nadaljevano kaznivo dejanje dajanja podkupnine po prvem odstavku 262. 
člena KZ-1 na enotno kazen eno leto zapora z delom v splošno korist ter denarno kaznijo 400 evrov; 
obdolženi B je bil za kaznivo dejanje dajanja podkupnine po prvem odstavku 262. člena KZ-1 obsojen 
na eno leto in tri mesece zapora in denarno kazen 1.200 evrov; C pa za kaznivo dejanje dajanja 
podkupnine na eno leto in tri mesece zapora in denarno kazen 1.200 evrov; obdolženi D pa za kaznivo 
dejanje dajanja podkupnine po prvem odstavku 262. člena KZ-1 na prav tako eno leto in tri mesece 
zapora in denarno kazen 500 evrov.  
 
V drugi zadevi je tožilstvo doseglo obsodilno sodbo zoper dve osebi zaradi kaznivega dejanja jemanja 
podkupnine. V zadevi je šlo podkupovanje tehničnih kontrolorjev, ki so opravljali tehnične preglede. 
Prvi je bil kontrolor, ki je po predhodnem dogovoru s strankami potrjeval zapisnike o tehničnem 
pregledu vozil vedoč, da gre za neizpravna vozila, katerih pregled ni niti opravil, bodisi je namesto njih 
pregledal druga, izpravna vozila, v zameno pa prejel podkupnino v višini 50 evrov. Prejem podkupnine 
mu je bilo moč dokazati v treh primerih, za vse ostale primere pa se mu je očitala storitev kaznivega 
dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Drugi je bil stranka in je bil obtožen zaradi 
kaznivega dejanja dajanja podkupnine, ker je kontrolorju izročil 50 evrov za potrditev tehnične 
brezhibnosti dejansko neizpravnega vozila. Oba obdolžena sta na predobravnavnem naroku krivdo 
priznala. Enako velja tudi za tretje obdolženega, ki je bil obtožen enega kaznivega dejanja zlorabe 
uradnega položaja ali uradnih pravic. Prvi je bil obsojen zaradi desetih kaznivih dejanj zlorabe 
uradnega položaja ali uradnih pravic po prvem odstavku 257. člena KZ-1, enega kaznivega dejanja 
jemanja podkupnine po tretjem v zvezi s prvim odstavkom 261. člena KZ-1 in dveh kaznivih dejanj 
jemanja podkupnine po prvem odstavku 261. člena KZ-1, drugi pa zaradi kaznivega dejanja dajanja 
podkupnine po prvem odstavku 262. člena KZ-1. Prvemu je bila izrečena enotna kazen enega leta in 
štirih mesecev zapora, ki se je oziroma se bo izvršila z delom v splošno korist ter stranska denarna 
kazen v višini 2.650 evrov. Prav tako mu je bila odvzeta protipravno pridobljena premoženjska korist v 
višini 150 evrov. Drugemu je bila izrečena pogojna obsodba z določeno kaznijo dveh mesecev zapora 
ob preizkusni dobi enega leta in šestih mesecev ter stranska denarna kazen v višini 1.750 evrov.  
 
Tožilstvo je zoper nekdanjega župana vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja jemanja podkupnine 
po drugem odstavku 261. člena KZ-1, zoper dve drugi osebi pa zaradi kaznivega dejanja dajanja 
podkupnine po drugem odstavku 261. člena KZ-1 ter zoper eno osebo zaradi kaznivega dejanja 
zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po četrtem v zvezi s tretjim odstavkom 257. člena KZ-1. 
V obravnavani zadevi je direktor javnega podjetja družbi A omogočil prenos stavbne pravice na 
zemljišču, ki je predstavljalo javno dobro v lasti občine, na leasing družbo, ki je zemljišče oddala v 
najem pravni osebi B, s tem pa je družbi A pridobil veliko premoženjsko korist v višini 1,5 milijona 
evrov. Župan je zaradi obljube nagrade od soobdolženih občinskemu svetu predlagal povečanje 
obsega dovoljenega zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna, torej tudi družbe B, ki 
je zato lahko začela leasing družbi plačevati bistveno višjo najemnino, soobdolženi, družbenik in 
prokurist družbe A in še drug soobdolženi pa sta županu kot nagrado za očitano mu ravnanje izročila 
umetniško sliko v vrednosti 13.000 evrov. 
 
V drugi zadevi je okrožno sodišče direktorja javnega zavoda in ravnatelja šole spoznalo za krivega 
storitve nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 
prvem odstavku 240. člena KZ-1 in kaznivega dejanja nedovoljenega sprejemanja daril po drugem v 
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zvezi s prvim odstavkom 241. člena KZ-1. Korupcijsko kaznivo dejanje je storil s tem, da je od mizarja 
še pred sklenitvijo pogodb za mizarske storitve v skupni višini 40.000 evrov zahteval provizijo v višini 
10-15 % vrednosti del, kar pa je mizar zavrnil. Sodišče mu je za storitev obeh kaznivih dejanj izreklo 
pogojno obsodbo, v kateri mu je določilo enotno kazen osem mesecev zapora s preizkusno dobo dveh 
let in pod posebnim pogojem povračila škode oškodovani šoli v višini 1.700 evrov. Zoper izrečeno 
kazensko sankcijo se je tožilstvo pritožilo in predlagalo izrek osem mesečne zaporne kazni, ki se 
nadomesti z delom v splošno korist. Višje sodišče je sodbo sodišča prve stopnje potrdilo.  
 
Tožilstvo obravnavalo kazensko ovadbo zoper pripadnika Slovenske vojske, ki je na službovanju v 
tujini vojaškemu policistu ponudil 1.000 evrov, da bi se izognil preizkusu z alkotestom. Državni tožilec 
se je glede na okoliščine primera in dejstvo, da osumljeni še ni kaznovan, odločil za izvedbo postopka 
pogajanj za sklenitev sporazuma o priznanju krivde. Osumljenec je bil konec decembra 2014 
povabljen na pogajanja o priznanju krivde za kaznivo dejanje dajanja podkupnine po prvem odstavku 
262. člena KZ-1.  
 
Tožilstvo je obravnavalo kazensko ovadbo zoper osumljenca, predsednika ribiške družine, ki je od 
prokurista neke pravne osebe, ki je želela na reki graditi manjšo hidroelektrarno, zato, da bi ribiška 
družina izdala pozitivno mnenje, ki je bilo potrebno za izgradnjo, zahteval 750 evrov zase in 750 evrov 
za ribiško družino. V obravnavani zadevi so bila predlagana posamezna preiskovalna dejanja. 
 
Zahtevana je bila preiskava (o kateri sodišče še ni odločilo) zoper predsednika uprave delniške družbe 
zaradi kaznivega dejanja nedovoljenega sprejemanja daril po prvem odstavku 241. člena KZ-1. 
Obdolženemu se očita, da je v letu 2007 zase in za izvršnega direktorja družbe sprejel ponudbo 
nedovoljene nagrade ter druge koristi iz posla, po kateri bi si v okviru predvidene vrednosti projekta 
izgradnje fotovoltaične elektrarne, ki bi ga izvedla novoustanovljena hčerinska družba, del vplačanega 
zneska denarja v to novo hčerinsko družbo v višini enega milijona evrov kot nagrado razdelili med 
seboj. Obdolženi ter še dve fizični in ena pravna oseba bi si razdelili denar, tako da bi dobil vsak po 
250.000 evrov. Prav tako pa bi si po dogovoru obdolženi in še tri fizične osebe, med katerimi je tudi 
izvršni direktor, delili po 25% od dobička registrirane sodružbenice v tej novoustanovljeni družbi. 
Zaradi tega dogovora so ustanovili hčerinsko družbo, pri tem pa je obdolženi zanemaril koristi delniške 
družbe, ki ji je predsedoval, saj je pod krinko vplačila zagonskih sredstev projekta izgradnje elektrarne 
v projekt vplačala znesek v vrednosti 2,7 milijona evrov, s katerim je njena hčerinska družba 
razpolagala v druge namene. Ta znesek pa je bil nato po medsebojnem dogovoru spremenjen v 
stvarni vložek v osnovni kapital družbe, zato da ga hčerinska družba ne bi bila zavezana vrniti. 
Dogovorjena nagrada ter tudi korist iz dobička predsedniku delniške družbe ni bila dovoljena po 
določbi 271. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki članom uprave delniške družbe brez soglasja 
nadzornega sveta prepoveduje sklepanje poslov za svoj ali tuj račun, on pa takega soglasja ni imel. 
Prav tako je bila v nasprotju z določilom pogodbe o zaposlitvi, ki mu je prepovedovala izkoriščanje 
poslovnih priložnosti v zvezi s poslovanjem družbe zase, dogovorjena korist izvršnemu direktorju pa je 
bila nedovoljena, ker v izvedbo projekta ni vložil ničesar, za svoje delo v zvezi s tem pa je dobival 
plačo iz pogodbe o zaposlitvi v delniški družbi. Nagrado sta mu ponudila prokurist družbe, ki bi po 
dogovoru tudi bila deležna 250.000 evrov in direktor v novoustanovljeni hčerinski družbi, ki bi bil po 
dogovoru deležen 250.000 evrov in 25 % dobička te družbe.  
 
V kazenski zadevi zoper štiri obdolžence zaradi kaznivih dejanj po 269. in 269.a členu KZ, ki so jih 
storili v zvezi s postopkom nabave pehotnih bojnih vozil - osemkolesnikov, je v letu 2014 višje sodišče 
potrdilo prvostopenjsko sodbo, ki je tri osebe obsodilno na zaporne in denarne kazni. Po 
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pravnomočnosti sodbe so obsojeni vložili zahteve za varstvo zakonitosti. Vrhovno sodišče RS je še v 
letu 2014 zahteve za varstvo zakonitosti zavrnilo kot neutemeljene in s tem potrdilo sodbi sodišč prve 
in druge stopnje. Po koncu obdobja poročanja, v aprilu 2015, je Ustavno sodišče RS sodbe Vrhovnega 
sodišča RS, višjega sodišča in okrajnega sodišča razveljavilo ter zadevo dodelilo v ponovno sojenje 
drugemu sodniku na sodišču prve stopnje.  

8.9 Zatajitve davčnih in drugih finančnih obveznosti 

8.9.1 Statistika in splošne ugotovitve  

Okrožna državna tožilstva so v letu 2014 prejela v obravnavanje 258 ovadb, ki so se nanašale na 
sume storitve kaznivih dejanj, ki so jih storile fizične osebe, kazniva dejanja pa sodijo v sklop Zatajitve 
davčnih in drugih finančnih obveznosti in zadevajo kaznivo dejanje davčne zatajitve (254. člen KZ, 
249. členu KZ-1) in kaznivo dejanje goljufije na škodo EU (229. člen KZ-1). Vseh zadev iz tega 
segmenta, ki so se obravnavale po vseh tožilstvih po Sloveniji je bilo 516. V teh zadevah je bilo na 
sodiščih izdanih 37 obsodilnih in 20 oprostilnih sodb. Kar zadeva kazniva dejanja davčne zatajitve, 
storjena v hudodelski združbi (peti odstavek 249. člena KZ-1 in 249. člen KZ-1B), pa so okrožna 
državna tožilstva v letu 2014 prejela v obravnavanje štiri ovadbe zoper polnoletne storilce, vsega 
skupaj se je po vseh tožilstvih obravnavalo šest zadev, nobena zadeva pa pred sodiščem v letu 2014 
ni dosegla epiloga. Zoper pravne osebe je bilo naslovljenih 64 kazenskih ovadb in se trenutno zoper 
njih po vseh tožilstvih v Sloveniji obravnava skupno 135 zadev.  

8.9.2 Kaznivo dejanje davčne zatajitve (254. člen KZ, 249. člen KZ-1) 

V primerjavi z letom 2013 je v letu 2014 opazno precejšnje povečanje števila prejetih ovadb. 
Zavrženja v letu 2014 so bila v glavnem še vedno posledica spremembe kazenske zakonodaje, zaradi 
katere se je zvišal prag kaznivosti teh dejanj na najmanj 50.000 evrov zatajenih davčnih obveznosti. 
Pogosto se v povezavi z navedenimi kaznivimi dejanji pojavljata tudi kaznivo dejanje ponareditve ali 
uničenja poslovnih listin po 235. členu KZ-1 in kaznivo dejanje ponarejanja listin po 251. členu KZ-1. 
Odkrivanje in dokazovanje navedenih kaznivih dejanj navadno otežuje tudi okoliščina, da zavezanci 
pogosto ne vodijo dokumentacije o svoji dejavnosti oziroma jo prikrivajo, ali pa celo uničijo. Novih 
pojavnih oblik v obdobju poročanja nismo zaznali in enaka je tudi ugotovitev, da se ta kazniva dejanja 
odkrivajo veliko časa po izvršitvi, ko pravni subjekt praktično ne posluje več in na sedežu družbe ni 
nikakršne dokumentacije. Za kaznivo dejanje zatajitve davčnih in finančnih obveznosti je značilno, da 
ga izvršujejo predvsem polnoletne osebe moškega spola. Pogosto storilci niso zakoniti zastopniki 
družbe, ampak imajo nameščene »slamnate« direktorje, sami pa obvladujejo družbo v ozadju.  
 
Gre za utaje različnih davčnih obveznosti, in sicer: davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), 
davka od dobička pravnih oseb, izognitvi plačilu davčnega odtegljaja iz naslova akontacij dohodnine 
od dohodka iz zaposlitve in prispevkov za socialno varnost. Gre za storilce v različnih udeležbenih 
povezavah v okviru opravljanja gospodarske dejavnosti. Oškodovan je proračun Slovenije. Na območju 
ODT Nova Gorica zlasti italijanski državljani ustanavljajo družbe zgolj zato, da pridobijo davčno 
številko in nato zlorabljajo davčne predpise in se izogibajo in izognejo DDV. Nemalokrat se izkaže, 
zlasti v povezavi z ugotovitvami pridobljenimi preko Eurojusta, da gre za sistemske in mednarodne 
utajevalce DDV, ki so v predkazenskih in kazenskih postopkih v drugih državah članicah EU ali so v teh 
državah tudi že pravnomočno obsojeni za povezana kazniva dejanja (gre v nekem smislu za 
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nadaljevano kaznivo dejanje velikih razsežnosti). V zvezi s temi dejanji, ki bi smiselno in vsebinsko 
sodila (posli pri nas so zgolj fiktivni) v pristojno obravnavo drugih držav članic EU, pa je potrebno 
poudariti, da se druge države (običajno je to Italija) zelo redko odločajo za prevzem obravnave zadeve 
s pojasnilom, da družbe in storilci pri nas nimajo premoženja, ki bi ga bilo moč zaseči. Tako nam 
(tožilstvu in sodiščem) ostajajo zadeve v reševanju, kjer je zaključek kazenskega postopka vprašljiv in 
odvzem pridobljene premoženjske koristi že v naprej obsojen na neuspeh. V opisanih primerih je 
največkrat oškodovan proračun Italije. 
 
Že nekaj časa tožilci opozarjamo, da bo treba dopolniti 249. člen KZ-1 (kaznivo dejanje davčne 
zatajitve), ker opažamo, da sedanja dikcija zakona ne krepi delovanja države pri odkrivanju in 
kazenskem pregonu storilcev in storilk tovrstnih kaznivih dejanj. S strani VDT RS je bila tako 
predlagana dopolnitev 249. člena KZ-1, katere bistvo je drugačna opredelitev časovnih dimenzij 
izvršitve kaznivega dejanja. Sodišča je namreč v primeru periodičnih davčnih obveznosti (npr. mesečni 
obračun DDV, mesečno uveljavljanje zahtevkov za vračilo trošarine) nepravilno ali nepopolno 
prikazovanje dejstev pri izpolnjevanju take davčne obveznosti štelo kot eno prepovedano ravnanje, ki 
je dokončano vsakokrat, ko storilec z aktivnim ravnanjem ali opustitvijo preslepi davčni organ o svoji 
davčni obveznosti, kar pomeni, da mora znesek vsake posamezne utajitve presegati 50.000 evrov. 
Vrhovno sodišče RS je sprejelo tudi stališče, da takega ravnanja ni mogoče pravno opredeliti kot 
kaznivega dejanja na podlagi instituta nadaljevanega kaznivega dejanja (54. člen KZ-1), saj uporaba 
tega instituta predpostavlja, da je v določenem obdobju storjenih več kaznivih dejanj (in ne morda 
prekrškov).  

8.9.3 Predstavitev posameznih zanimivih primerov 

V nadaljevanju so predstavljeni posamezni primeri, ki so jih izpostavila posamezna okrožna državna 
tožilstva in ki prikazujejo vsebinske značilnosti kaznivih dejanj davčne zatajitve. 
 
Na ODT Celje so obravnavali primer nadaljevanega kaznivega dejanja davčne zatajitve po prvem 
odstavku 249. člena KZ-1 v zvezi s 54. členom KZ-1, s katerim je bila dosežena premoženjska korist v 
skupni višini 173.380,29 evrov. Na podlagi priznanja krivde je bila obtožencu izrečena zaporna kazen 
eno leto in štiri mesece zapora, pri čemer je bilo hkrati določeno tudi, da se bo kazen izvršila tako, da 
bo lahko obtoženec še naprej delal in prebival na svojem naslovu razen v prostih dneh, praviloma ob 
koncu tedna, ko mora biti v zavodu za prestajanje kazni zapora. V ostalih treh primerih so bile 
izrečene pogojne obsodbe. 
 
Iz primera na ODT Koper izhaja, da je bila vložena obtožnica zoper dva obdolženca, od katerih je imel 
eden prijavljeno dejavnost samostojnega podjetnika in je bil torej davčni zavezanec, drugi pa je pod 
to prijavljeno dejavnostjo dejansko posloval. Dogovorila sta se, da v nasprotju z davčno zakonodajo 
davčnemu uradu ne predložita obračunov DDV, davka pa tudi nista odvedla v proračun. Do 
31. 1. 2008 Davčnemu uradu v Kopru nista predložila obračuna DDV za plačila opravljenih storitev, 
prejeta decembra 2007, v skupnem znesku 600.156,03 evrov z 20% DDV, ki na plačanih računih 
obračunan v skupnem znesku 100.026 evrov ni bil vplačan v proračun države, s čimer sta se tej 
obveznosti v navedenem znesku izognila in dosegla veliko premoženjsko korist. 
 
Iz primera na ODT Kranj izhaja, da je obdolženi kot dejanski poslovodja družbe, zato, da bi se družba 
izognila plačilu davka od dohodka pravnih oseb, v obdobju do 31. 3. 2013, ni Davčni upravi RS (v 
nadaljevanju: DURS) predložil obračuna davka od dohodka pravnih oseb med 1. 1. 2012 in 
31. 12. 2012 in ga tudi ni plačal in se je tako družba izognila plačilu davka v višini 76.793,70 evrov in 
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si v tej višini pridobila premoženjsko korist, za kar je obdolženemu tudi šlo. Družba je bila 
ustanovljena leta 2011, do leta 2013 je zamenjala tri zakonite zastopnike, ki so bili hkrati tudi 
družbeniki. Denar za ustanovitveni kapital je dal obdolženi. Iz zbranih obvestil od zakonitih 
zastopnikov izhaja, da niso imeli vpliva na poslovanje, da je vse obvladoval obdolženi, ki je posloval 
predvsem z gotovino in bil pooblaščen za razpolaganje s sredstvi na bančnem računu družbe. DURS je 
oceno prihodkov za leto 2012 naredil na podlagi izvedenih knjigovodskih listin, saj je vse izvirne 
knjigovodske listine obdolženi odnesel iz knjigovodskega servisa. V zadevi je vložena zahteva za 
preiskavo zaradi kaznivega dejanja davčne zatajitve po drugem in prvem odstavku 249. člena KZ-1. 
 
V zadevi, obravnavani na ODT Ljubljana, je sodišče tri obdolžene zaradi kaznivega dejanja zatajitve 
finančnih obveznosti po drugem in tretjem odstavku 254. člena KZ v zvezi s 25. členom KZ in 
kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin po členu 240 KZ v zvezi s 25. členom KZ, 
obsodilo vsakega za kaznivo dejanje zatajitve finančnih obveznosti po drugem in tretjem odstavku 
254. člena KZ na zaporno kazen eno leto in deset mesecev zapora, za kaznivo dejanje ponareditve ali 
uničenja poslovnih listin po drugem odstavku 240. člena KZ v zvezi s 25. členom KZ na štiri mesece 
zapora ter nato izreklo enotno kazen, vsakemu dve leti zapora. Vsi trije obtoženi so nerazdelno dolžni 
Sloveniji plačati 740.532 evrov.  
 
Obtožena je bila edina lastnica in direktorica družbe, ki je bila zavezanka za DDV ter je leta 2006 v 
imenu svoje družbe predložila obrazec DDV-O za obračun davka na dodano vrednost za tretji in četrti 
kvartal, ter je v rubriki »Vrednost nabav« pod postavko 26 »pridobitev blaga znotraj Skupnosti« 
vpisala vrednost nič; v rubriki o obračunu DDV pod postavko 37 »od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti 20 %« pa prav tako vrednost nič, čeprav je njeno podjetje v omenjenem obdobju iz držav 
EU, zlasti iz Nemčije, Avstrije in Belgije nabavljalo rabljene avtomobile brez plačila DDV in jih naprej 
prodajalo domačim kupcem z obračunanim DDV v višini 20 % od prodajne cene in to ceno so kupci 
skupaj z obračunanim DDV tudi plačali, potem pa prejetega zneska vplačanega davka ni odvedla 
davčni upravi. Prav tako pa je davčnemu organu prikrila, da je od kupcev prejela tudi davek v znesku 
120.117 evrov in tako proračun oškodovala za 740.532 evrov, kar je velika premoženjska korist. Dve 
soobsojeni osebi sta bili spoznani za krivi kaznivega dejanja v sostorilstvu, ker sta odločilno prispevali 
k izvršitvi kaznivega dejanja prvo obsojene, saj je slednja v zameno za mesečno nagrado 1.500 evrov 
dovolila, da sta drugo in tretje obsojeni poslovala v imenu njene družbe in sta se dejansko onadva 
ukvarjala s trgovino z rabljenimi avtomobili, od katere ni bil plačan DDV in davek na motorna vozila 
(DMV) ter sta enkrat eden, enkrat drugi usmerjala prvo obsojeno, da je z bančnega računa svoje 
družbe dvigovala denar in jima ga v gotovini izročala in po potrebi opravljala razna administrativna in 
kurirska opravila za družbo. Sodba še ni pravnomočna.  
 
V drugi ljubljanski zadevi je bil obdolženi obsojen zaradi kaznivega dejanja zatajitve finančnih 
obveznosti po prvem odstavku 249. člena KZ-1 B na kazen eno leto in šest mesecev zapora ter na 
plačilo 102.795,03 evrov, ki ustreza s kaznivim dejanjem pridobljeni premoženjski koristi, ki jo je 
obtoženi pridobil s tem, ko je DURS predložil napoved za odmero dohodnine, v kateri v nasprotju z 
Zakonom o dohodnini ni prijavil svojega dohodka, doseženega v obliki drugih osebnih prejemkov, ki 
ga je dosegel tako, da je kot direktor in dejanski lastnik družbe in kot tak tudi pooblaščen za dvig 
gotovine s tekočega računa družbe, s tekočega računa za svoje lastne potrebe dejansko kot svoj 
dohodek dosežen v obliki drugih osebnih prejemkov, dvignil 77.665.900 tolarjev, te dvige pa v 
poslovnih listinah prikazal kot fiktivna povračila materialnih stroškov, fiktivna povračila stroškov 
delavcem in fiktivna povračila potnih stroškov. Dejansko pa je šlo za dvige zanj osebno in ne za 
družbo oziroma zaposlene ter se je na ta način izognil obveznosti plačila dohodnine v višini 102.795,03 
evrov.  
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V naslednji ljubljanski zadevi je bil obdolženi na Višjem sodišču v Ljubljani spoznan za krivega 
nadaljevanega kaznivega dejanja davčne zatajitve po prvem in drugem odstavku 249. člena KZ-1B ter 
mu je bila izrečena zaporna kazen štiri leta in deset mesecev zapora ter denarna kazen 35.000 evrov 
ter naloženo plačilo protipravno pridobljene premoženjske koristi v višini 2.043.016,66 evrov. 
Obtoženega je sodišče spoznalo za krivega, da je kot zakoniti zastopnik in dejanski poslovodja družbe, 
ob predložitvah mesečnih obračunov DDV in DMV, posredoval DURS-u lažne podatke o vrednosti 
izvršenega prometa družbe iz naslova prodaje rabljenih motornih vozil ter drugega blaga, ker ga je 
prikazoval v manjši vrednosti od dejanske ter s tem davčni organ preslepil o višini davčne obveznosti 
DDV ter DMV in s tem dosegel, da se je njegova družba izognila plačilu davka na dodano vrednost v 
skupni višini 1.673.419,74 evrov ter DMV v višini 288.729,13 evrov, tedaj skupno 1.962.148,78 evrov, 
kar predstavlja veliko premoženjsko korist oziroma škodo ter opustil prijavo DMV v višini 80.867,79 
evrov.  
 
Spet v drugi zadevi na ODT Ljubljana je višje sodišče obtoženega spoznalo za krivega kaznivega 
dejanja davčne zatajitve po drugem in prvem odstavku 249. člena KZ-1B ter mu kazen eno leto in šest 
mesecev zapora znižalo na eno leto zapora. Obtoženi je kot direktor družbe uvažal avtomobile iz 
drugih držav EU, kupcem avtomobilov zaračunal ob ceni vozila tudi DDV in DMV ter je tako s kaznivim 
dejanjem davčne zatajitve nastala škoda 145.998 evrov. S sodbo višjega sodišča je bila kazen 
prvostopenjskega sodišča v višini eno leto in šest mesecev zmanjšana na eno leto zato, ker je prvo 
sodišče v okviru mesečno zatajenih davčnih seštevalo tako DDV in DMV, ki sta skupaj presegala 
50.000 evrov; višje sodišče pa je zavzelo stališče, da mora vsaka davščina posebej preseči 50.000 
evrov ter so tako vsi zatajeni zneski DMV odpadli in ker je bila skupna kriminalna količina manjša, je 
bila tudi kazen ustrezno znižana.  
 
V zadevi, ki se obravnava na ODT Maribor, je bila vložena obtožnica, ker naj bi obdolženi, z namenom, 
da bi se delno izognil plačilu predpisanih obveznosti pravnih oseb in sicer plačilu davka na dodano 
vrednost, davčnemu organu, pristojnemu za odmero tega davka v mesečnih obračunih DDV predložil 
lažne podatke o okoliščinah, ki vplivajo na ugotovitev davka, torej o dejanskih vrednostih vozil, ki so 
temeljili na prikazovanju fiktivnih poslov in računov, z namenom prevalitve davčne obveznosti na dva 
neposlujoča gospodarska subjekta (missing trader) in se s tem izognil plačilu DDV v skupni višini 
125.500 evrov, s tem pa dosegel veliko premoženjsko korist in mu je šlo za to, da takšno korist 
doseže. Soobdolženi pa naj bi junija 2008 naklepoma pomagal obdolženemu pri storitvi kaznivega 
dejanja zatajitve finančnih obveznosti po tretjem in prvem odstavku 254. člena KZ, ko je kot direktor 
ene od neposlujočih gospodarskih družb izdal fiktivni račun.  
 
V drugi mariborski zadevi je bila vložena obtožnica, ker naj bi obdolženi v letu 2004 in 2005 kot 
dejanski poslovodja gospodarske družbe z namenom, da bi se ta družba deloma izognila plačilu davka 
na dodano vrednost, dal lažne podatke o drugih okoliščinah, ki vplivajo na ugotovitev davkov, in sicer 
o vrednosti opravljenih dobav blaga, ki vplivajo na ugotovitev navedenega davka, s čemer je lažno 
prikazal večjo vrednost nabav od dejansko doseženih, v zvezi s tem neupravičeno uveljavil pravico do 
odbitka vstopnega DDV, s čimer se je družba izognila plačilu davka na dodano vrednost ter s tem 
preslepil organ, pristojen za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem teh obveznosti, s tem pa je 
družba po posameznih navedenih davčnih obdobjih na škodo državnega proračuna pridobila veliko 
premoženjsko korist, ki v skupnem znesku znaša 130.266.490,35 tolarjev oziroma 543.592,43 evrov in 
mu je šlo za to, da doseže takšno premoženjsko korist. Pri tem naj bi mu pomagala soobdolženka, ki 
mu je navedeno družbo, preko katere je bilo storjeno kaznivo dejanje, dala na razpolago. 
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V tretji zadevi sta soobdolžena v času od 21. 07. 2004 do 29. 12. 2004 v sostorilstvu s sodelovanjem 
pri izvršitvi z namenom, da se gospodarska družba izogne plačilu trošarine, dala lažne podatke o 
okoliščinah, ki vplivajo na ugotovitev predpisanih obveznosti, s tem, da je prvoobdolženi v vlogi v 
skladu z zahtevo 18. člena Pravilnika o izvajanju zakona o trošarinah navedel lažne podatke o 
predvidenem obsegu - količini trošarinskih izdelkov, ki jih bo družba prejela v obdobju 12 mesecev, na 
osnovi tako navedenih podatkov pa sta nato zavedla Carinski urad Maribor, da je družbi odmeril 
zavarovanje plačila trošarine z bančno garancijo samo v višini 4.000.000 tolarjev in na tej osnovi izdal 
dovoljenje, na podlagi katerega je družba oktobra in novembra uvozila kurilno olje, plinsko olje, 
motorni bencin, v posledici česar se je družba izognila obveznostim plačila trošarine in proračun 
oškodovala za 258.967.129,85 tolarjev oziroma sedaj 1.080.650,68 evrov, družba pa pridobila 
protipravno premoženjsko korist v enaki višini. 
 
V četrti zadevi je bila vložena obtožba, ker sta soobdolžena kot direktorja družbe, zato da bi se ta 
izognila plačilu davka na dodano vrednost, dala organu, ki je pristojen za odmero in nadzor nad 
obračunavanjem teh obveznosti lažne podatke o stroških, ki vplivajo na ugotovitev višine davkov na ta 
način, da sta v evidenci prejetih računov in posledično v obračunu DDV za davčno obdobje junij 2009, 
ki sta ga vložila na Davčni urad Maribor, izkazala visoke stroške nabave blaga in storitev od dveh 
družb, čeprav sta vedela, da gospodarski družbi, v računih navedenih gradbenih storitev in nabave 
blaga nista izvršili, na podlagi teh računov pa je družba uveljavila pravico do odbitka vstopnega DDV, 
in se na ta način izognila plačilu DDV v višini 119.726,17 evrov.  
 
V prvi zadevi, ki je bila obravnavana na ODT Nova Gorica, je bila vložena obtožba zaradi kaznivih 
dejanj davčne zatajitve po četrtem v zvezi z drugim odstavkom 249. člena KZ-1 in ponareditve ali 
uničenja poslovnih listin po prvem in drugem odstavku 235. člena KZ-1. Obtoženi kot direktor družbe 
ni opravil popravka odbitka DDV, zaradi česar se je družba na škodo proračuna izognila plačilu 
400.000 evrov DDV. Družba je namreč kot davčni zavezanec sklenila tri pogodbe o finančnem leasingu 
za nepremičnine, nato je na podlagi računov, izstavljenih s strani leasing družb, odbijala vstopni DDV, 
katerega zneski so ji bili na njeno zahtevo tudi nakazani na transakcijski račun. Pogodbe o leasingu so 
bile kasneje razvezane (dve sporazumno, ena pa zaradi enostranskega odstopa leasingodajalca, ker 
družba ni izpolnjevala svojih pogodbenih obveznosti), zaradi česar bi moral davčni zavezanec opraviti 
popravek prvotno odbitega vstopnega DDV in ga vrniti (oziroma vplačati) v državni proračun. 
Obdolženi je podpisal izjavi, da je odbitek vstopnega DDV v svojih davčnih evidencah popravil in na 
podlagi teh izjav je leasing družba na sedež družbe poslala ustrezna dobropisa. Čeprav je obdolženi 
vedel, da mora v obračunu DDV izvesti popravek vstopnega DDV za razdrte leasing pogodbe, tega ni 
storil, ampak je računovodji naročil, naj odda tako lažno izpolnjen obrazec za obračun DDV, kot da 
družba v obdobju sploh ni poslovala. S tem je izpolnil tudi vse znake kaznivega dejanja ponareditve ali 
uničenja poslovnih listin.  
 
V drugi zadevi pa obtoženi kot fizična oseba davčnemu organu za leti 2005 in 2006 ni prijavil 
prihodkov v skupni višini 925.000 evrov izvirajočih iz provizij, ki jih je prejemal od avstrijske družbe za 
opravljene storitve posredovanja pri prodaji gradbenih delovnih strojev, opravljenih v Sloveniji. 
Provizije so bile plačane na njegov transakcijski račun na banki v Avstriji. Z ne prijavljanjem provizij se 
je v naši državi izognil plačilu dohodnine v skupnem znesku 404.000 evrov. V tej zadevi je davčni 
organ obnovil postopek odmere dohodnine za leto 2006, za predhodno leto pa ne zaradi izteka 
objektivnega roka, v katerem je dopustno obnoviti postopek po Zakonu o splošnem upravnem 
postopku. Neplačana dohodnina je tako znašala za leto 2005 kar 228.000 evrov. V zvezi s to zadevo je 
potrebno opozoriti na neustreznost določb ZKP, ki urejajo začasno zavarovanje zahtevka za odvzem 
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premoženjske koristi. Namreč, ob zahtevi za preiskavo smo vložili tudi predlog za odreditev začasnega 
zavarovanja s prepovedjo razpolaganja z obdolženčevimi denarnimi sredstvi na bančnem računu in s 
prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremičnin. Sodišče je predlog zavrnilo z obrazložitvijo, da ni 
izkazano aktivno ravnanje obdolženca v smeri onemogočanja oziroma oteževanja odvzema 
premoženjske koristi po končanem kazenskem postopku. Neuspešno smo se tudi na odločitev pritožili 
in v nadaljevanju je obtoženi vse nepremičnine odtujil, kar posledično pomeni, da ne bo mogoče 
odvzeti pridobljene premoženjske koristi s tem kaznivim dejanjem.  
 
V zadevi, vodeni na ODT Ptuj se med drugim enemu storilcu očita utaja davka na dodano vrednost v 
znesku 190.000 evrov, pri čemer se dvema storilcema očita pomoč pri tem kaznivem dejanju. 
Razpisana je bila glavna obravnava, vendar sodba v obravnavni zadevi še ni bila izdana. Poleg 
kaznivega dejanja zatajitve finančnih obveznosti po prvem odstavku 249. člena KZ-1 se tem storilcem 
očita tudi kaznivo dejanje zatajitve finančnih obveznosti po tretjem v zvezi s prvim odstavkom 249. 
člena KZ-1, ko so storilci izvrševali kazniva dejanja z namenom, da bi preprečili ugotovitev dejanske 
davčne obveznosti, kar so izvrševali s predložitvijo izdanih fiktivnih računov.  
 
Epilog pa je na ODT Ptuj dosegla zadeva, v kateri je bila izdana obsodilna sodba zaradi nadaljevanega 
kaznivega dejanja zatajitve finančnih obveznosti po tretjem v zvezi s drugim odstavkom 254. člena KZ. 
Sodba je že postala pravnomočna. Obdolžencu, moškemu, staremu 55 let sta izrečeni pogojna 
obsodba, v kateri mu je bila določena kazen dve leti zapora in preizkusna doba treh let ter denarna 
kazen 100 dnevnih zneskov, pri čemer je bila višina dnevnega zneska določena na 90 evrov. 
Obdolženec je deloval sam kot direktor gospodarske družbe, katere edini družbenik je bil in je v letih 
od 2004 do 2008 pristojnemu davčnemu uradu, predložil obračune davka od dobička pravne osebe za 
preteklo poslovno leto, v katerih je zato, da bi se družba izognila plačilu davkov, dal lažne podatke o 
zakonito pridobljenih prihodkih in odhodkih družbe, ki vplivajo na višino davčne obveznosti, kar je 
imelo za posledico znižanje davčne osnove družbe, zaradi česar je bila družbi odmerjena nižja davčna 
obveznost – nižji davek od dobička pravnih oseb, kot bi ga sicer, glede na dejansko dosežene dohodke 
in odhodke, družba morala poravnati. Tako je dosegel, da se je družba izognila plačilu davka od 
dobička v skupni višini 500.673 evrov. Obdolženec je obveznosti družbe izpolnil in v celoti poravnal 
zatajeno davčno obveznost davka od dobička po izdani odmerni odločbi, kar pa je bilo upoštevano pri 
izbiri in odmeri predlagane kazenske sankcije, ki je bila dogovorjena v sporazumu o priznanju krivde, 
ki jo je obdolženec sklenil s tožilstvom.  
 
V kazenski zadevi, ki se je vodila na ODT Slovenj Gradec je bila v letu 2013 vložena obtožnica zoper 
samostojnega podjetnika za kaznivo dejanje davčne zatajitve po četrtem v zvezi s prvim odstavkom 
249. člena KZ-1. V obtožbi je bilo samostojnemu podjetniku očitano, da je kot samostojni podjetnik z 
namenom, da bi se deloma izognil plačilu davkov (dohodnine), v nasprotju z 48. členom Zakona o 
dohodnini v zvezi z 12. členom Zakona davkov o dohodkov pravnih oseb, dal lažne podatke o 
pridobljenih dohodkih, stroških in drugih okoliščinah, ki vplivajo na ugotovitev davkov, ter na tak način 
preslepil davčni organ, z obveznostmi, ki se jim je izogibal, pa je bila dosežena velika premoženjska 
korist in je tako premoženjsko korist tudi hotel doseči, s tem, da je pristojnemu davčnemu organu 30. 
3. 2009 predložil in prijavil podpisan in žigosan obračun akontacije dohodnine od dohodka, 
doseženega z opravljanjem dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008, v katerega pa ni 
vključil skupno 17 računov za storitve, katere je prejemnikom računov dejansko opravil, ter so mu 
račune tudi poravnali. Z navedenim pa teh 17 računov ni izkazal kot prihodke, temveč jih je v 
nasprotju s Slovenskimi računovodskimi standardi št. 12.7, 18.11 in 18.12 neopravičeno izkazal kot 
kratkoročno odložene prihodke. S tem je zmanjšal davčno priznane prihodke za znesek 442.316,05 
evrov in se s tem izognil plačilu obveznosti dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem 
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dejavnosti, v znesku 180.931,32 evrov, saj mu pristojni davčni urad zaradi opisane preslepitve za leto 
2008 ni odmeril obveznosti plačila dohodnine v tem znesku. V letu 2014 je pred okrožnim sodiščem 
tekel kazenski postopek. Po izvedenem dokaznem postopku pa je sodišče obdolžencu izreklo 
oprostilno sodbo iz razloga tretje točke 358. člena ZKP. V zadevi so vložili pritožbo, o kateri pa višje 
sodišče v dobi poročanja še ni odločilo. 
 
V drugi zadevi, ki se je vodila na ODT Slovenj Gradec, je bila v letu 2013 vložena obtožba za kaznivo 
dejanje po četrtem in prvem odstavku 249. člena KZ-1 zoper moškega, ki se mu očita, da je kot 
direktor gospodarske družbe z namenom, da bi se ta družba deloma izognila plačilu davka na dodano 
vrednost, v nasprotju s 33., 66. in 87. členom Zakona o davku na dodano vrednost dal lažne podatke 
o okoliščinah, ki vplivajo na ugotovitev davkov, ter na tak način preslepil davčni organ in je bila z 
dejanjem dosežena velika premoženjska korist, ki jo je tudi hotel doseči, s tem da je v decembru 2008 
pristojnemu davčnemu uradu predložil in prijavil podpisan in žigosan obračun DDV za november 2008, 
v katerega je vključil račun v vrednosti 390.136,80 evrov, po katerem je obračunan DDV znašal 
65.022,80 evrov. Kot izdajatelj tega računa je bila navedena gospodarska družba, za katero se je 
izkazalo, da storitev, ki jih je s tem računom zaračunala, dejansko ni opravila, temveč je del 
zaračunanih storitev opravila druga družba, del zaračunanih storitev pa nikoli ni bil opravljen. Očitek v 
obtožbi je, da je obdolženi na ta način dosegel, da je gospodarski družbi, katere direktor je bil, z 
opisano preslepitvijo davčnega urada pridobil veliko premoženjsko korist v višini 65.022,80 evrov. V 
dobi poročanja je sodišče v navedeni zadevi že odločilo. Obdolženi je krivdo za kaznivo dejanje po 
obtožbi priznal, za to kaznivo dejanje mu je bila določena kazen eno leto zapora, v povezavi z drugim 
kaznivim dejanjem pa nato izrečena enotna kazen eno leto in štiri mesece zapora. Prav tako je bila 
obdolženemu izrečena stranska denarna kazen v višini 20.000 evrov, ki jo mora plačati v roku treh 
mesecev po pravnomočnosti sodbe.  
 
V tretji zadevi, ki se je vodila na ODT Slovenj Gradec, je bila prav tako v letu 2013 vložena obtožba 
zoper dve fizični osebi, moška, zoper enega med drugim tudi zaradi kaznivega dejanja davčne 
zatajitve po četrtem v zvezi s prvim odstavkom 249. člena KZ-1, zoper drugega pa zaradi kaznivega 
dejanja pomoči pri kaznivem dejanju davčne zatajitve po četrtem v zvezi s prvim odstavkom 
249. člena KZ-1. Prvo obdolženemu se v obtožnici očita, da je kot družbenik, pooblaščen za 
zastopanje družbe, zato da bi se družba deloma izognila plačilu DDV, v nasprotju s 63. in 87. členom 
Zakona o davku na dodano vrednost dal lažne podatke o drugih okoliščinah, ki vplivajo na ugotovitev 
davkov ter s tem preslepil pristojen organ za odmero davkov. Z obveznostmi, ki se jim je izogibal, je 
bila dosežena velika premoženjska korist in je takšno korist tudi hotel doseči, s tem da je 14. 5. 2009 
pristojnemu davčnemu organu predložil in prijavil ponarejen obračun DDV za obdobje od 1. 4. 2009 
do 30. 4. 2009, v katerega je vključil fiktivni račun, ki ga je izdal drugi soobdolženi, ki se mu očita 
pomoč k navedenemu naklepoma storjenemu kaznivemu dejanju davčne zatajitve. Račun je glasil na 
znesek 1.161.069,12 evrov, obračun DDV po tem računu je znašal 98.690,88 evrov, ter je tako bil 
skupni znesek računa 1.259.760 evrov. Račun pa je bil izdan za storitev dobave silažne koruze, ki pa 
dejansko nikoli ni bila opravljena. S tem je prvo obtoženi preslepil pristojni davčni organ, da družbi ni 
odmeril obveznosti plačila DDV v znesku 98.690,88 evrov, čeprav ta družba zaradi fiktivnosti računa 
navedenega odbitka DDV ne bi smela zahtevati. Drugo obdolženemu pa se očita, da je z izdajo 
ponarejenega računa prvo obdolženemu omogočil storitev naklepnega kaznivega dejanja zatajitve 
davčne obveznosti. V dobi poročanja je sodišče razpisalo predobravnavni narok, na katerem pa 
obdolžena krivde nista priznala, zato se je kazenski postopek nadaljeval z razpisanimi naroki glavne 
obravnave, ki pa se nadaljujejo tudi v letu 2015. O zadevi tako še ni odločeno. 
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V kazenski zadevi, ki jo je obravnaval SDT RS, gre za tri sklope kaznivih dejanj goljufij in davčnih 
zatajitev ter z navedenimi kaznivimi dejanji povezano pranje denarja. Za vsa kazniva dejanja je 
značilno oškodovanje državnega proračuna in to na izredno prefinjen, vnaprej organiziran sistem 
zlorabe sistema davka na dodano vrednost. V vseh primerih se je kot sredstvo izvršitve očitanih 
kaznivih dejanj uporabilo večje število podjetji t.i. missing traderjev, slamnatih direktorjev družb ter 
ene leasing hiše. Predmet, s pomočjo katerega so se goljufije izvajale, pa so bile v vseh primerih iste 
jahte ter njihova večkratna preprodaja. V kazenskem postopku je bilo na podlagi 502. člena ZKP 
odrejeno začasno zavarovanje na osebnih vozilih, nepremičninah, vrednostnih papirjih in gotovini. Po 
izvedeni preiskavi je bila vložena obtožnica, nato pa je bil z glavnimi obtoženimi sklenjen sporazum o 
priznanju krivde. Na podlagi sporazuma so bile izrečene večletne zaporne kazni, pri čemer se nekatere 
izvršujejo na alternativni način, obtoženim pa so bile izrečene tudi visoke denarne kazni, skupaj v 
višini čez 300.000 evrov. Prav tako je bila obtoženim odvzeta protipravna premoženjska korist v višini 
slabih 700.000 evrov, odvzeto pa jim je bilo tudi zaseženo premoženje (gotovina 150.000 evrov, tri 
osebna vozila visokega razreda, stanovanja). Za dva obtožena, ki nista sklenila sporazuma, je bila po 
koncu glavne obravnave izrečena visoka zaporna kazen, za prvega zaradi kaznivega dejanja goljufije 
na škodo države, za drugega pa zaradi kaznivega dejanja pranja denarja iz malomarnosti. 
 
Epilog je dobila na SDT RS zadeva, v kateri je bila marca 2013 vložena obtožnica na okrožno sodišče 
zoper tri fizične osebe in dve pravni osebi, zaradi kaznivih dejanj goljufije po drugem odstavku v zvezi 
z prvim odstavkom 217. člena KZ, kaznivih dejanj poskusa goljufije po drugem odstavku v zvezi z 
prvim odstavkom 217. člena KZ v zvezi z 22. členom KZ, kaznivih dejanj ponareditve poslovnih listin 
po prvem odstavku 240. člena KZ in pranja denarja po tretjem, drugem in prvem odstavku 252. člena 
KZ. Pri vseh kaznivih dejanjih, ki se nanašajo na davčno goljufijo, izstopa namen obdolženih, da 
gospodarske družbe, ki so jih obdolženci zastopali, ustvarijo pri davčnem organu lažno predstavo o 
upravičenosti do vračila presežka vstopnega davka na dodano vrednost nad izstopnim in temu 
posledično na nezakonit način pridobijo na škodo državnega proračuna denarna sredstva, katera 
dejansko sploh niso posledica ustvarjenih presežkov vstopnega DDV nad izstopnim, temveč so v 
pretežni meri posledica lažnivega prikazovanja poslovnih dogodkov in s temu ustreznimi davčnimi 
implikacijami. Ravnanja obdolžencev v pretežni meri sploh niso bila usmerjena v izognitev plačilu 
davka na dodano vrednost temveč v njegovo neupravičeno pridobitev. Kazniva dejanja so se 
praviloma vsakokrat začela s sprožitvijo fiktivnega poslovnega dogodka, nato je sledila izdaja 
fiktivnega računa in predložitev lažnega davčnega obračuna. Končni cilj obdolžencev pa je bil na škodo 
proračuna pridobiti gospodarskima družbama denarna sredstva, ki mu je sledilo nezakonito 
razpolaganje enega obdolženega s temi denarnimi sredstvi v okviru kaznivega dejanja pranja denarja. 
Obdolženci so delovali v vsem obravnavanem časovnem obdobju izjemno usklajeno in njihova 
posamezna ravnanja so bila že vnaprej natančno dogovorjena in usmerjena k točno določenemu cilju, 
to je preslepitvi davčnega organa in temu posledični pridobitvi protipravne premoženjske koristi iz 
naslova neupravičenega vračila presežka vstopnega davka na dodano vrednost na izstopnim davkom. 
Po vložitvi obtožnice je v postopku obramba poskušala izločiti listine, pridobljene tekom davčnega 
inšpekcijskega postopka, vendar neuspešno, saj predlogu za izločitev dokazov sodišče ni ugodilo. Pred 
pričetkom glavne obravnave so bili z obdolženci sklenjeni sporazumi o priznanju krivde, obtožba pa je 
bila umaknjena zoper pravni osebi zaradi tekočih insolventnih postopkov in zelo slabega finančnega 
stanja obeh pravnih oseb. Sporazumi so bili s strani sodišča v celoti sprejeti, obdolženim je bila 
izrečena zaporna kazen, ki se izvaja alternativno. Obdolženci so se v sporazumih zavezali povrniti tudi 
korist, ki jo je prejela pravna oseba, katere direktorji so bili, en obdolženec pa je k povrnitvi škode 
nastale s kaznivimi dejanji pristopil že pred sprejemom sporazuma s strani sodišča skladno s petim 
odstavkom 450.c člena ZKP. Sodba v zadevi je že pravnomočna.  
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8.9.4 Davčna sekcija 

Davčna sekcija, ki deluje pri Kazenskem oddelku VDT RS, je bila v letu 2014 aktivna in vsi njeni člani 
so kooperativni in angažirani. Nadaljevali smo z nadaljnjim notranjim specialističnim izobraževanjem. S 
svojimi predlogi, kritičnimi stališči, aktivnim spremljanjem sodne prakse na tem področju, smo 
sodelovali pri iskanju odgovorov na vprašanje pravne narave davčnega dolga in predlogih za 
spremembo 249. člena KZ-1, kjer smo sodelovali z Kazenskim oddelkom VDT RS. Spremljali smo tudi 
razvoj kaznovalne politike na davčnem področju. Ugotavljamo, da je pri intenzivnem delu sekcije 
potrebno vztrajati, področja dela razvijati in aktivno delo članov primerno vzpodbujati.  

8.9.5 Goljufije na škodo EU 

Kaznivo dejanje goljufije na škodo EU predstavlja precej novo obliko kaznivega dejanja, ki je bilo v 
slovenski pravni sistem uvedeno s sprejetjem KZ-1 leta 2008. Namen ureditve je zaščita finančnih 
interesov EU. Pred tem se je oškodovanje evropskih sredstev lahko preganjalo v okviru kaznivega 
dejanja preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti po 235. členu KZ in drugih kaznivih dejanj. Od 
uvedbe kaznivega dejanja goljufije na škodo EU naprej se število na tožilstvo podanih kazenskih ovadb 
s strani posameznikov in policije počasi povečuje, število prejetih ovadb pa je znatneje naraslo šele v 
zadnjih dveh letih. Zaradi novosti samega kaznivega dejanja ter na drugi strani velikih zneskov, ki se 
praviloma dodeljujejo v razpisih za evropska sredstva, bo zato bistveno, da organi, pristojni za 
preverjanje pravilnosti poteka razpisov, pravočasno in natančno preverjajo izvajanje dogovorjenih 
aktivnosti in pravilno uporabo sredstev ter o morebitnih odkritih kršitvah pravočasno in izčrpno 
obveščajo organe pregona. Hitra reakcija pri sporočanju pa olajša tudi zbiranje dokazov in tek samega 
kazenskega postopka.  
 
Kot pri vsakem novem kaznivem dejanju pa se pojavljajo posamezna pravna vprašanja, ki se sprotno 
rešujejo ob obravnavi posameznega primera. Kot primer takega vprašanja, ki se pojavlja ob 
preiskovanju predmetnega kaznivega dejanja v praksi, je mogoče navesti vprašanje obarvanega 
naklepa, torej izrecnega namena storilcev, da s svojim ravnanjem pridobijo prav evropska sredstva. Če 
tega naklepa ni, predmetno kaznivo dejanje ni podano in je bilo lahko v posamezni situaciji storjeno 
kvečjemu kakšno drugo kaznivo dejanje. V zvezi z izpostavljenim vprašanjem se problemi še posebej 
pojavljajo v primerih, ko ni ne na slovenski ravni, ne na nivoju EU jasno, na kakšen način se pravilno 
koristi evropska sredstva dodeljena za konkreten, specifičen namen, ali pa so v zadevah na Evropsko 
sodišče celo postavljena predhodna vprašanja s strani vrhovnih sodišč držav članic o pravilnem načinu 
izrabe podeljenih sredstev.   
 
Pri predmetnem kaznivem dejanju ob razreševanju pravnih vprašanj glede obstoja kaznivega dejanja 
sicer ni v veliko pomoč sodna praksa drugih držav EU, saj v državah članicah pregon kaznivega 
dejanja goljufije na škodo EU ni enotno urejen. Države članice to kaznivo dejanje urejajo na različne 
načine, z različno zagroženimi kaznimi za storjeno kaznivo dejanje in v različnih oblikah zakonodajnih 
aktov. Zato je v postopku sprejemanja Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti 
goljufijam, ki škodijo finančnim interesom EU, z uporabo kazenskega prava, katere cilj je poenotiti 
pregon na področju kaznivega dejanja goljufije na škodo EU z namenom zmanjšanja tveganja različnih 
sodnih praks.  
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8.9.6 Predstavitev posameznih zanimivih primerov 

V nadaljevanju so predstavljeni posamezni primeri, ki so jih izpostavila posamezna okrožna državna 
tožilstva in ki prikazujejo vsebinske značilnosti kaznivih dejanj goljufije na škodo EU: 
 
V kazenski zadevi SDT RS zoper tri fizične osebe in eno pravno osebo zaradi kaznivega dejanja po 
tretjem, drugem in prvem odstavku 229. člena KZ-1 ter kaznivega dejanja poslovne goljufije po 
drugem in prvem odstavku 228. člena KZ-1, so bili z vsemi obdolženimi sklenjeni sporazumi o 
priznanju krivde, ki jih je okrožno sodišče sprejelo in aprila 2013 izdalo obsodilno sodbo. Pri kaznivih 
dejanjih gre za neupravičen zahtevek oziroma predložitev vloge za sofinanciranje investicije v 
turistične kapacitete iz sredstev Evropskega sklada na podlagi gradbenih situacij z lažno vsebino, ki so 
se nanašale na obseg in vrednost izvedenih del, ki dejansko niso bila izvedena. Z navedenim so 
obdolženi neupravičeno pridobili sredstva v znesku 3.500.000 evrov. Z obsodilno sodbo je sodišče 
ugodilo zahtevku tožilstva za odvzem protipravne premoženjske koristi v višini 3.500.000 evrov 
obdolženi pravni osebi, ki je bila ob izreku sodbe v stečaju, ter je pravni osebi naložilo plačilo tega 
zneska v korist proračuna. Zoper sodbo o odvzemu protipravne premoženjske koristi se je pritožil 
zagovornik obsojene pravne osebe. Višje sodišče je v decembru 2013 zavrnilo pritožbo obdolžene 
pravne osebe in potrdilo prvo stopenjsko sodbo. Sodišče je sledilo argumentaciji tožilstva, da 
protipravna premoženjska korist ne sme biti obravnavana kot premoženje stečajnega dolžnika in služiti 
poplačilu upnikov kot del stečajne mase. Stečajni upravitelj pravne osebe je zoper sodbo višjega 
sodišča vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, o kateri Vrhovno sodišče RS še ni odločilo. Pravnomočna 
sodba o odvzemu premoženjske koristi je bila v postopku davčne izvršbe dejansko izvršena v letu 
poročanja, in sicer na zadnji dan decembra 2014, ko je bil odvzet znesek dejansko nakazan na račun 
sodišča. Gre za pomembno pravno stališče, po katerem stečajni postopek ni ovira za odvzem 
premoženjske koristi. Pomembno je, da se premoženjska korist ne more šteti za del stečajne mase in 
ne sme služiti za poplačilo upnikov v stečaju. 
 
Na ODT Kranj se obravnava zadeva, v kateri sta obdolžena skupaj v letu 2009 kot direktor in dejanski 
poslovodja družbe poslala Slovenskemu podjetniškemu skladu zahtevek za sofinanciranje livarskega 
stroja, kar je podpisal prvi obdolženec kot direktor, drugi obdolženec pa je pripravil dokumentacijo, 
skupaj z računom o nakupu livarskega stroja, ki pa je bil v celoti lažen, saj družba stroja ni kupila, na 
tej podlagi pa je Slovenski podjetniški sklad družbi izplačal 170.000 evrov iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in 30.000 evrov subvencije iz državnega proračuna. Drugi obdolženi je ponaredil tudi 
mednarodne tovorne liste, s katerimi je izkazoval prevoz stroja. V zadevi je vložena zahteva za 
preiskavo zaradi kaznivega dejanja goljufije na škodo EU po tretjem, drugem in prvem odstavku 
229. člena KZ-1 v zvezi z 20. členom KZ-1, kaznivega dejanja preslepitev pri pridobitvi posojila in 
ugodnosti po prvem odstavku 230. člena KZ-1 v zvezi z 20. členom KZ-1 in kaznivega dejanja 
ponareditve in uničenja poslovnih listin po 235. členu KZ-1. 
 
Zadeva na ODT Nova Gorica bila konec leta 2014 še v fazi predkazenskega postopka. Sum kaznivega 
dejanja je bil septembra 2012 posredovan s strani Urada RS za nadzor proračuna, ki je po opravljeni 
reviziji projekta ocenil, da so bile pri porabi sredstev evropskih strukturnih skladov storjene določene 
nepravilnosti. Gospodarska družba iz Solkana je uveljavljala izdatke nakupa nove medicinsko 
diagnostične opreme v vrednosti 1.320.000 evrov, pri čemer je družba iz javnih sredstev pridobila 
660.000 evrov oziroma 50 % vrednosti nakupa. V nadaljevanju pa je bilo ugotovljeno, da nabavljena 
oprema ni bila nova, pač pa stara in so bile nanjo zgolj pritrjene nove in ponarejene oznake 
proizvajalcev te opreme. Za staro opremo pa osumljena pravna oseba ne bi bila upravičena do 
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sofinanciranja, upoštevajoč pravila črpanja evropskih sredstev. Podan je torej sum, da je bilo s strani 
navedene družbe in odgovornih oseb storjeno kaznivo dejanje goljufije na škodo EU.  
 
V zadevi, ki se obravnava na ODT Ptuj pa gre za storilca in hkrati odgovorno pravno osebo, katere 
direktor je navedeni storilec, ko je ta v letu 2009 pri poslovanju osumljene pravne osebe predložil 
lažne izjave in dokumente in tako v korist družbe skušal pridobiti proračunska sredstva, ki se 
upravljajo v imenu EU. Premoženjska korist, ki jo je skušal na ta način pridobiti, bi znašala 200.000 
evrov. Dejanje je ostalo pri poskusu, ker so delavci Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v 
postopku preverjanja ugotovili lažno zatrjevanje in posledično zahtevek za izplačilo zavrnili. 

8.10 Zlorabe v javnem in zasebnem sektorju 

Kazniva dejanja zlorab v javnem in zasebnem sektorju so predvsem preslepitve pri pridobitvi in 
uporabi posojila ali ugodnosti po 230. členu KZ-1 (235. člen KZ), preslepitve pri poslovanju z 
vrednostnimi papirji po 231. členu KZ-1 (236. člen KZ), zlorabe notranje informacije po 238. členu 
KZ-1 (243. člen KZ), zlorabe trga finančnih instrumentov po 239. členu KZ-1, zlorabe položaja ali 
pravic oziroma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 (244. člen 
KZ), poneverbe po 245. členu KZ in poneverbe v službi po 263. členu KZ oziroma poneverbe in 
neupravičene uporabe tujega premoženja po 209. členu KZ-1, zlorabe uradnega položaja ali uradnih 
pravic po 257. členu KZ-1 (261. člen KZ-1) in oškodovanja javnih sredstev po 257.a členu KZ-1.  
 
Državna tožilstva so v letu 2014 prejela kazenske ovadbe zoper polnoletne storilce za 2.109 tovrstnih 
kaznivih dejanj, kar je za 16 % več kot v letu 2013 (1.819 ovadb). Z ovadbami iz prejšnjega obdobja 
pa so državni tožilci v letu 2014 obravnavali 3.677 kaznivih dejanj, ki so jih storili polnoletni storilci 
oziroma za 15 % več kot v letu 2013 (3.192 ovadb). Pravne osebe so bile v istem obdobju ovadene za 
133 (155 v letu 2013) tovrstnih kaznivih dejanj, skupaj s prenesenimi ovadbami iz prejšnjega obdobja 
pa so državni tožilci obravnavali pravne osebe zaradi 289 kaznivih dejanj (253 v letu 2013).  
 
Tako kot v prejšnjih letih sta bili tudi v letu 2014 s tega področja najpogosteje obravnavani kaznivo 
dejanje zlorabe uradnega položaja ali pravic po 257. členu KZ-1 (261. člen KZ) ter kaznivo dejanje 
zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ oziroma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski 
dejavnosti po 240. členu KZ-1, kot je zdaj v KZ-1 opredeljeno po naravi stvari podobno oziroma enako 
kaznivo dejanje. 
 
V letu 2014 so državna tožilstva prejela kazenske ovadbe zoper polnoletne storilce za 772 kaznivih 
dejanj zlorabe uradnega položaja ali pravic po 257. členu KZ-1 (261. člen KZ) ter zoper pravne osebe 
zaradi devetih kaznivih dejanj. Državna tožilstva so glede na leto 2013 (671 ovadb) prejela za 13 % 
več kazenskih ovadb za kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali pravic. Skupaj s kazenskimi 
ovadbami iz prejšnjih let so državni tožilci obravnavali ovadbe zoper polnoletne storilce glede 1.347 
kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali pravic, zoper pravne osebe pa glede 24 kaznivih dejanj. 
Tožilstvo je tako obravnavalo za 21 % več kazenskih ovadb zoper polnoletne storilce kot v letu 2013, 
ko je obravnavalo 1.112 kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali pravic.  
 
Glede kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ oziroma zlorabe položaja ali 
zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 smo v letu 2014 prejeli ovadbe zoper 
polnoletne storilce za 559 kaznivih dejanj, kar je za 2 % več kot v letu 2013, ko smo obravnavali 549 
kaznivih dejanj. Pravne osebe so bile ovadene zaradi 79 kaznivih dejanj (87 v letu 2013). Skupaj z 
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ovadbami iz prejšnjih let smo obravnavali ovadbe zoper polnoletne storilce zaradi 1030 kaznivih dejanj 
zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ oziroma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski 
dejavnosti po 240. členu KZ-1 (za 24 % več kot v letu 2013, ko je bilo 862 kaznivih dejanj). Za ta 
kazniva dejanja so bile pravne osebe obravnavane zaradi 289-krat.  
 
Naslednje najpogostejše kaznivo dejanje so poneverbe po 245. členu KZ in poneverbe v službi po 
263. členu KZ oziroma poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja po 209. členu KZ-1, kot 
je opredeljeno to kaznivo dejanje v KZ-1. Na državna tožilstva smo v letu 2014 prejeli kazenske 
ovadbe zoper polnoletne storilce za tri kazniva dejanja poneverbe po 245. členu KZ, skupaj z 
ovadbami iz prejšnjih obdobij pa so tožilstva obravnavala 4 kazniva dejanja po 245. členu KZ. Za 
kaznivo dejanje poneverbe v službi po 263. členu KZ v obdobju poročanja ni bilo prejetih ovadb. 
Državni tožilci so v letu 2014 prejeli kazenske ovadbe za 450 kaznivih dejanj poneverbe in 
neupravičene uporabe tujega premoženja po 209. členu KZ-1 (358 v letu 2013). Zoper pravne osebe 
smo prejeli 25 ovadb. Skupaj s prenesenimi ovadbami iz prejšnjih let so državni tožilci obravnavali 
polnoletne osebe glede 741 kaznivih dejanj in pravne osebe glede 48 kaznivih dejanj.  
 
V letu 2014 se je ustavil trend povečevanja števila kazenskih ovadb zaradi kaznivega dejanja 
nevestnega dela v službi po 258. členu KZ-1 (262. člen KZ). V letu 2014 so tožilci prejeli ovadbe glede 
226 kaznivih dejanj po 258. členu KZ-1 po 262. členu KZ, v letu 2013 pa 249. Skupaj s prenesenimi 
zadevami so imeli državni tožilci v delu kazenske ovadbe zoper polnoletne storilce 408 tovrstnih 
kaznivih dejanj.  
 
Med preostalimi kaznivimi dejanji s tega področja je potrebno omeniti še kaznivo dejanje preslepitve 
pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti po 230. členu KZ-1 (235. člen KZ). Prejeli smo kazenske 
ovadbe zoper polnoletne storilce za 64 (v letu 2013 za 37) tovrstnih kaznivih dejanj. Skupaj z 
ovadbami iz prejšnjih obdobij so državni tožilci polnoletne storilce v letu 2014 obravnavali za 98 
kaznivih dejanj po 230. členu KZ-1 (235. člen KZ).  
 
Državna tožilstva so v letu 2014 prejela ovadbe zoper fizične osebe glede kaznivega dejanja 
oškodovanja javnih sredstev po 257.a členu KZ-1 glede 24 kaznivih dejanj. Skupaj s prenesenimi 
ovadbami so obravnavali 33 kaznivih dejanj. Sklepe o zavrženju so izdali glede 22 kaznivih dejanj, v 
dveh primerih pa so na sodišče vložili zahtevo za preiskavo.  
 
Tožilstva prejmejo veliko število ovadb za kazniva dejanja nevestnega dela v službi po 258. členu KZ-1 
(262. člen KZ), vendar pa gre v velikem delu za neutemeljene kazenske ovadbe, ki zgolj izražajo 
nezadovoljstvo strank z odločitvami upravnih organov, tožilstev in sodišč. Skupno so tožilstva v letu 
2014 obravnavala 408 tovrstnih primerov (od tega 226 na novo prejetih). Ovadbe so bile zavržene v 
251 primerih, v treh je bil vložen obtožni predlog, dvakrat neposredna obtožba in enkrat zahteva za 
preiskavo. V šestih primerih so sodišča izrekla obsodilne sodbe, za eno kaznivo dejanje pa oprostilno.  

8.11 Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic  

Najpogosteje obravnavano kaznivo dejanje s področja zlorab v javnem in zasebnem sektorju je bilo 
tudi v letu 2014 kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu KZ-1 (261. 
členu KZ). Državna tožilstva so tako v letu 2014 prejela ovadbe zoper polnoletne storilce za 772 
kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali pravic po 257. členu KZ-1 (261. člen KZ) ter zoper 
pravne osebe zaradi devetih kaznivih dejanj. Skupaj s kazenskimi ovadbami iz prejšnjih let so državni 
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tožilci obravnavali ovadbe zoper polnoletne storilce glede 1.347 kaznivih dejanj zlorabe uradnega 
položaja ali pravic, zoper pravne osebe pa glede 24 kaznivih dejanj.  
 
Od 1.347 obravnavanih kaznivih dejanj, ki so bila očitana polnoletnim storilcem so tožilci glede 622 
kaznivih dejanj kazenske ovadbe zavrgli. Tako, kot je bilo že v prejšnjih letih, je bil tudi v letu 2014 
delež zavrženih ovadb relativno visok (46 %). Razlog je v številu neutemeljenih ovadb, ki jih vlagajo 
osebe, ki so nezadovoljne z odločitvijo organov v različnih uradnih postopkih ter vložijo ovadbo zoper 
uradno osebo - tisto, ki je postopek vodila ali v njem sodelovala na drug način. Tako so pogosto 
ovadeni tudi sodniki ali tožilci. Stanke, nezadovoljne z odločitvami, se poslužujejo (neutemeljenih) 
kazenskih ovadb, čeprav imajo na voljo ustrezna pravna sredstva. Med ostalimi uradnimi osebami, ki 
so pogosto ovadene, so: župani, uradniki občinskih uprav, funkcionarji in uradniki na ministrstvih in 
upravnih enotah, inšpektorji ter policisti. Značilnost večine takih ovadb je, da ovaditelji očitajo 
obdolženemu, da je pri izdaji odločbe (sodbe, odločbe, sklepa itd.) v konkretni zadevi namenoma kršil 
določbe zakonov in tako zainteresiranemu onemogočil uveljavljati svojo pravico. Očitajo se tudi 
osebne ali poklicne povezave s tistimi, ki naj bi po mnenju ovaditeljev na njihovo škodo, s 
protipravnim ravnanjem uradne osebe pridobili kakšno korist. Nekateri ovaditelji so pri tem tudi 
izjemno nekritični in v nekaterih primerih žaljivi.  
 
Osebne značilnosti storilcev kaznivih dejanj so v skladu z naravo kaznivega dejanja zlorabe uradnega 
položaja ali uradnih pravic, ki inkriminira določena ravnanja uradnih oseb pri izvrševanju uradnih 
dolžnosti. Ovadene osebe so večinoma moški srednjih let, čeprav je visok tudi delež žensk. Praviloma 
gre za univerzitetno ali višješolsko izobražene storilce. Tožilci so zahtevali uvedbo preiskave ali vložili 
obtožne akte zoper župane, stečajne upravitelje, druge občinske uradnike, javne uslužbence ter 
direktorje občinskih in državnih skladov in zavodov.  
 
Tovrstne ovadbe je pogosto potrebno dopolnjevati ali pa državni tožilci od sodišča zahtevajo izvedbo 
posameznih preiskovalnih dejanj. Državni tožilci so v letu 2014 vložili zahteve za preiskavo zoper 
polnoletne storilce glede 81 kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu 
KZ-1 in 261. členu KZ. Glede 60 kaznivih dejanj so vložili obtožni akt, sodišča pa so v istem obdobju 
izdala 41 sodb. Izmed vseh prejetih sodb je bilo več kot polovico obsodilnih (59 %). Sodišča so izrekla 
obsodilno sodbo v 24 primerih, v 12 so izrekla oprostilno sodbo, v petih pa zavrnilno.  
 
V letu 2014 smo na tem področju obravnavali več primerov, s katerimi lahko ilustriramo značilnosti 
tovrstnih kaznivih dejanj. 
 
Tožilstvo je vložilo zahtevo za preiskavo zaradi treh kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali 
uradnih pravic po tretjem v zvezi s četrtim odstavkom 261. člena KZ zoper direktorja stanovanjskega 
sklada. Obdolženi je obdolžen, da je sklenil z družbo A prodajno pogodbo o nakupu nepremičnin v 
vrednosti 6.000.000 evrov, ki jih je družba A kupila od prodajalca v skupni vrednosti 3.000.000 evrov, 
in sicer z odloženim plačilom, pogojenim s plačilom stanovanjskega sklada na družbo A preko 
fiduciarnega računa notarja. Obdolženi je pogodbo sklenil v nasprotju z objavljenimi pogoji v javnem 
pozivu za nakup gradbenih parcel, drugih urbanih zemljišč in nepremičnin ter skupin stanovanj in kljub 
temu da bi lahko v imenu stanovanjskega sklada sklenil neposredne prodajne pogodbe z lastniki 
zemljišč. Ob tem pa so bile nepremičnine še obremenjene s služnostno pravico do gradnje, 
obratovanja, nadzora in obnove elektroenergetskega kabla v korist elektropodjetja. Soobdolžena B kot 
svetovalec direktorja družbe A in C kot direktor pa sta odločilno prispevala k izvršitvi kaznivega 
dejanja, tako da je družba A opravila nakup zemljišč, ki jih je nato prodala po bistveno višji ceni, 
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čeprav v času od nakupa in nadaljnje prodaje zemljišč stanovanjskemu skladu na zemljiščih ni bilo 
opravljenih nobenih investicijskih del, ki bi vrednost zemljišč povečala. Z dejanjem so obdolženi družbi 
A pridobili veliko premoženjsko korist v višini 3.000.000 evrov ter za isti znesek oškodovali 
stanovanjski sklad. 
 
Tudi v drugi zadevi je šlo za enak "modus operandi". Vložena je bila obtožnica zoper dve fizični osebi 
zaradi dveh kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po tretjem v zvezi s četrtim 
odstavkom 261. člena KZ v zvezi s 25. členom KZ. Vsebinsko se zadeva nanaša na preprodajo 
zemljišč, in sicer na prvotni odkup zemljišč od fizičnih oseb in nadaljnjo odprodajo stanovanjskemu 
skladu po od 70 % do 90 % višji ceni.  
 
Tožilstvo je zoper bivšega rektorja univerze in bivšega glavnega tajnika univerze vložilo zahtevo za 
preiskavo zaradi storitve dveh kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po tretjem 
odstavku 257. člena KZ-1 v zvezi z 20. členom KZ-1, ter zoper dve drugi osebi zaradi napeljevanja k 
navedenima kaznivima dejanjema. V obravnavani zadevi je šlo za ustanovitev t. i. univerzitetnih družb 
z omejeno odgovornostjo, da se zaobide prisilne določbe Zakona o javnem naročanju. Rektor in glavni 
tajnik sta dve javni naročili za dobavo pisarniškega materiala in čiščenje prostorov članic univerze 
oddala po pravilih postopka oddaje naročil z notranjim razmerjem (»in house« naročila) družbi, ki jo je 
univerza ustanovila z namenom, da bi preko nje samostojno sklepala pravne posle za različne storitve 
brez objave javnih razpisov oziroma javnih naročil. Tako je bilo vnaprej dogovorjeno, kdo bo dejansko 
izvajal storitve čiščenja in dobavljal pisarniški material, družba pa je s posredovanjem posla pridobila 
premoženjsko korist. 
 
Tožilstvo je v letu 2014 predlagalo posamezna preiskovalna dejanja, in sicer postavitev izvedenca v 
zadevi, kjer je ovaden župan in njegove sodelavke zaradi kaznivega dejanja po 257. členu KZ-1. 
Županu ovadba očita zlorabo uradnega položaja pri izgradnji in rekonstrukciji stadiona, pri izboru 
financerja in nato dejanskega izvajalca rekonstrukcije. Občinski poračun naj bi bil zaradi tega 
oškodovan za 1.500.000 evrov. S to zadevo je povezan tudi očitek pranja denarja, saj naj bi bil del 
denarja porabljen za plačilo del iz drugega pravnega posla, in sicer za izgradnjo hotela. 
 
Tožilstvo je v letu 2014 vložilo zahtevo za preiskavo zoper vodjo občinskega urada za šport zaradi 
storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po tretjem odstavku 
257. člena KZ-1. Tožilstvo vodji urada očita, da je sebi podrejenemu uslužbencu naročil, da eno 
društvo doda na seznam izvajalcev športa v občini, kljub temu da ni izpolnjevalo pogojev, saj je bilo z 
dokončno odločbo že izločeno iz nadaljnjega postopka javnega natečaja, s tem pa je navedenemu 
društvu omogočil neupravičeno dodelitev javnih sredstev. 
 
Vložena je bila obtožba za preiskavo zoper župana zaradi kaznivih dejanj po tretjem in petem 
odstavku 257. člena KZ-1 in po 245. členu KZ-1. Postopek je v teku, obdolžencu pa se očita, da je 
prikrojil javne razpise za opravo manjših gradbenih del, tako da je bil na razpisih kot najugodnejši 
izbran ponudnik, s katerim je bil obdolženi že vnaprej dogovorjen in je nato v nadaljevanju obdolženi 
izbranemu ponudniku pridobil 62.000 evrov, sebi pa 36.000 evrov protipravne premoženjske koristi, 
izvor katere je prikril z nakupom vozila. Kazenski postopek teče tudi zoper najugodnejšega ponudnika, 
in sicer zaradi kaznivega dejanja pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe položaja zaradi dajanja daril za 
nezakonito posredovanje po prvem odstavku 264. člena KZ-1 in zaradi dajanja podkupnine po drugem 
odstavku 262. člena KZ-1. V postopku pa je tudi županov brat, ki se mu očita kaznivo dejanje 
sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje po prvem odstavku 263. člena KZ-1. 
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V februarju 2014 je bila zoper tujega državljana na zahtevo državnega tožilca na okrožnem sodišču 
uvedena preiskava, ki je še v teku. V maju 2013 je bila namreč na okrožno sodišče posredovana 
zahteva, da se opravi kazenska preiskava zoper eno fizično osebo in zoper gospodarsko družbo iz 
Nemčije zaradi kaznivega dejanja napeljevanja h kaznivemu dejanju zlorabe uradnega položaja ali 
uradnih pravic po tretjem in četrtem odstavku 261. člena KZ v zvezi s prvim odstavkom 26. člena KZ. 
Storilec je sedaj že pokojna fizična oseba, ki je v času storitve kaznivega dejanja opravljala funkcijo 
ministra.  
 
Zoper župana je okrožno sodišče leta 2014 izdalo sodbo, s katero ga je spoznalo za krivega storitve 
kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, storjenega pri prodaji občinskega 
zemljišča. S poslom naj bi bila občina oškodovana za 4,7 milijona evrov. Po pritožbi zagovornikov je 
višje sodišče sodbo razveljavilo in vrnilo v ponovno odločanje.  
 
V drugi kazenski zadevi je tožilstvo v letu 2014 vložilo obtožni predlog zoper uradno osebo, direktorico 
občinske uprave, ki ji je bilo očitano, da je zato, da bi sinu takratnega župana pridobila 
nepremoženjsko korist, in sicer zaposlitev za določen čas, zlorabila svoj položaj s tem, ko je kadrovski 
službi na občini odredila, da se razpis za delovno mesto svetovalca za pripravo projektov, ki ga je 
občina objavila, pri zahtevani izobrazbi vnese diskriminatorni pogoj, in sicer samo »profesor športne 
vzgoje«, ki je bila izobrazba županovega sina, čeprav je akt občine za to delovno mesto predpisoval 
»najmanj visokošolsko izobrazbo« in se je delovno mesto razpisalo zaradi zaposlitve v zvezi s 
projektom gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja. Na razpis se je kot 
edini prijavil županov sin in bil s sklepom, ki ga je obdolžena podpisala, tudi izbran, nato pa je 
obdolžena z njim sklenila še pogodbo o zaposlitvi za zgoraj navedeni projekt. Že ob prejemu kazenske 
ovadbe, ki je na tožilstvo prispela med sodnimi počitnicami, je obstajala velika verjetnost, da lahko 
pride do zastaranja kazenskega pregona. Sodišče je prvo glavno obravnavo razpisalo kratek čas po 
vložitvi obtožnega predloga, jih v nadaljevanju razpisovalo vsak teden, vendar je do zastaranja 
kazenskega pregona vseeno prišlo, ker je najprej na podlagi navedb obdolžene, da se ji je poslabšalo 
zdravstveno stanje, bilo potrebno ugotoviti njeno zmožnost za prisostvovanje na glavnih obravnavah. 
V nadaljevanju pa je ključna priča, bivši župan občine, v času, ko bi moral priti na sodišče, bil neznano 
kje in mu ni bilo mogoče vročiti sodnega pisanja niti realizirati zaslišanja. Brez njegovega pričanja pa 
meritorna odločitev o zadevi ni bila mogoča. Po nastopu zastaranja kazenskega pregona pa je sodišče 
lahko ugotovilo zgolj nastop tega dejstva. 
 
Vložena je bila obtožnica zoper šest fizičnih oseb, med drugim tudi zoper stečajnega upravitelja 
družbe. Stečajni upravitelj je bil v tej zadevi v priporu zaradi pripornih razlogov po prvi in tretji točki 
prvega odstavka 201. člena ZKP. Zoper stečajnega upravitelja je bila vložena obtožnica zaradi več 
kaznivih dejanj, in sicer tudi storitev nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja po 
tretjem in četrtem odstavku 257. člena KZ-1, v sklopu katerega je bilo več izvršitvenih dejanj. Kot prvo 
se v zvezi z zlorabo uradnega položaja stečajnemu upravitelju očita, da je preslepil stečajni senat s 
predlogom za prodajo terjatve, ki je bila zavarovana s hipoteko na dveh nepremičninah, in sicer iz 
razloga, da je na prvem mestu zavarovana terjatev s hipoteko, ki je po višini glavnice višja od 
vrednosti nepremičnine, zaradi česar družba v stečaju iz tega zavarovanja ne bo poplačana, čeprav je 
vedel, da temu ni tako in da je vrednost nepremičnine dejansko nekajkrat višja. Zaradi njegovega 
ravnanja je bila predlagana prodaja odobrena, terjatev družbe v stečaju v vrednosti 16 milijonov 
tolarjev pa je bila prodana za polovično ceno, kupec terjatve pa nato v celoti poplačan, zaradi česar 
mu je bila pridobljena premoženjska korist v znesku 34.000 evrov.  
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Kot drugo se mu je v zvezi z zlorabo uradnega položaja očitalo, da se je dogovoril z obdolženko, da bo 
pridobila drugo obdolženo fizično osebo, ki bi s svojo družbo odkupovala terjatve stečajnega dolžnika 
po povprečni vrednosti 14,70 % z njegovim denarjem in ga tako prikrila kot novega upnika te družbe 
zato, da bo s poplačilom iz stečajne mase dosegel višje poplačilo. Družba obdolženke je tako v 
obdobju od decembra 2006 do novembra 2007 na ta način odkupila formalno zase, dejansko pa za 
stečajnega upravitelja, terjatve v vrednosti 2 milijonov evrov in to za 300.000 evrov nižjo ceno ter mu 
tako pridobila protipravno premoženjsko korist. Kot tretjo pa se mu v zvezi z zlorabo uradnega 
položaja očitalo, da je stečajnemu senatu zamolčal, da je z odkupovanjem terjatev postal novi upnik 
stečajnega dolžnika in je zato nastopil izločitveni razlog, zaradi katerega bi moral biti kot stečajni 
upravitelj razrešen, z namenom da bi pridobil nagrado kot stečajni upravitelj, do katere sicer ne bil 
upravičen, s čimer je pridobil premoženjsko korist v višini nagrade za delo v postopku v vrednosti 
120.000 evrov. 
 
Soobtoženi v tej zadevi so bili tudi štirje pomagači pri kaznivem dejanju zlorabe uradnega položaja po 
tretjem in četrtem odstavku 257. člena KZ-1, ki so z uporabo bančnih računov svojih družb omogočili, 
da so se zneski kupnine od stečajnega upravitelja na gospodarske družbe prenašali kot posojilo tako, 
da so pomagali obtoženega zakriti kot dejanskega kupca. Prav tako pa se je obtoženim v zadevi 
očitala storitev kaznivega dejanja pranja denarja po prvem, drugem in tretjem odstavku 245. člena 
KZ-1, saj so premoženje, ki je bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem oprali tako, da je stečajni 
upravitelj iz stečajne mase izplačeval na bančni račun družbe v Avstrijo poplačila odkupljenih terjatev 
kot razdelitev stečajne mase, od koder se je del tako izplačanega denarja v višini kupnine terjatev vrnil 
po isti poti kot vračilo posojil, čeprav dejansko ni šlo za posojila. 
 
Dve obtoženki sta očitana kazniva dejanja priznali in je bil z njima sklenjen sporazum o priznanju 
krivde, sodišče pa jima je po opravljenem predobravnavnem naroku izreklo dogovorjene kazni, in sicer 
vsaki dve leti zapora, ki ga prestaneta z delom v splošno korist in denarne kazni v višini 30.000 evrov 
oziroma 20.000 evrov. Okrožno sodišče je s sodbo v aprilu 2014 vse obtožene spoznalo za krive 
očitanih kaznivih dejanj in jim izreklo zaporne kazni, dva obtožena pa je oprostilo glede dela očitkov, 
in sicer da sta pomagala stečajnemu upravitelju pri kaznivem dejanju pomoči k zlorabi položaja. Prav 
tako je podaljšalo pripor stečajnemu upravitelju in odločilo, da se mu odvzame premoženjska korist v 
vrednosti 2.250.000 evrov, in sicer z odvzemom treh vozil v njegovi lasti in nepremičnino v Hrvaški, 
presežek vrednosti do višine premoženjske koristi pa je dolžan plačati v roku dveh let po 
pravnomočnosti sodbe. 
 
Višje sodišče je nato v novembru 2014 prvostopno sodbo spremenilo tako, da je stečajnega 
upravitelja oprostilo kaznivega dejanja poslovne goljufije po prvem in drugem odstavku 228. člena KZ-
1, prav tako je dva obtožena oprostilo tudi kaznivega dejanja pranja denarja, enemu obtoženemu pa 
je znižalo kazen za kaznivo dejanje pranja denarja na eno leto zapora. V preostalem delu pa je 
potrdilo sodbo sodišča, s čimer je postal stečajni upravitelj pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zlorabe položaja in pranja denarja, in sicer na enotno kazen šest let zapora in stransko 
denarno kazen v višini 45.000 evrov, pri čemer mu je bila odvzeta tudi premoženjska korist in izrečen 
varnostni ukrep prepovedi opravljanja dolžnosti stečajnega upravitelja za dobo pet let.  

8.12 Zloraba položaja ali pravic 

Državna tožilstva so v letu 2014 prejela kazenske ovadbe zoper polnoletne storilce skupaj za 559 
kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ in kaznivih dejanj zlorabe položaja ali 



87 

zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1. Število prejetih ovadb je za 21 % višje kot v 
letu 2013 (462 kaznivih dejanj). Obravnavala pa so, vključno z ovadbami iz prejšnjega obdobja, 1030 
kaznivih dejanj. Zoper pravne osebe je bilo podanih 79 ovadb, skupaj pa je bilo v reševanju 169 
ovadb.  
 
Pri obravnavanju teh kaznivih dejanj je izkazana večja aktivnost tožilcev glede dopolnjevanja ovadb in 
pridobivanju podatkov z opravljanjem posameznih preiskovalnih dejanj. Pregled podatkov o rešitvah 
pokaže, da so državni tožilci ovadbe zoper polnoletne storilce kaznivih dejanj po 244. členu KZ in 240. 
členu KZ-1 zavrgli ovadbe glede 227 kaznivih dejanj, glede 197 kaznivih dejanj so od sodišča zahtevali 
preiskavo, za šest kaznivih dejanj so vložili obtožne predloge, za 11 kaznivih dejanj so vložili 
neposredne obtožnice, glede 88 kaznivih dejanj pa je bila vložena obtožnica po opravljeni sodni 
preiskavi. Sodišča so izrekla obsodilno sodbo glede 58 kaznivih dejanj, oprostilno glede 14 kaznivih 
dejanj, glede 11 pa so izdala zavrnilne sodbe. Tudi v letu 2014 se struktura storilcev tovrstnih kaznivih 
dejanj ni bistveno spremenila. Gre za osebe, ki imajo srednješolsko, pogosto pa višješolsko in 
univerzitetno izobrazbo. Starost storilcev se v večini primerov giblje med štiridesetim in 
petinpetdesetim letom. Ovadene so osebe z vodstvenimi (direktorji, prokuristi, predsedniki uprav) in 
nadzornimi funkcijami v posameznih gospodarskih družbah. Premoženjske koristi se gibljejo v zelo 
širokem razponu, in sicer od nekaj tisoč evrov do milijona in več evrov. 
 
Pri tem kaznivem dejanju gre zelo pogosto za zahtevno problematiko tako glede dejanskega stanja kot 
tudi pravnih vprašanj. V takih primerih je zelo pomembno sodelovanje med organi odkrivanja in 
pregona že v zgodnji fazi predkazenskega postopka. Kazenska procesna zakonodaja to omogoča in v 
letu 2014 se je nadaljevalo preiskovanje nekaterih kaznivih dejanj v okviru specializiranih preiskovalnih 
skupin, ki so bile ustanovljene že v prejšnjih obdobjih poročanja. Specializirano preiskovalno skupino 
vodi državni tožilec, ki usmerja delovanje policije, v njej pa sodelujejo lahko tudi drugi organi, kot 
npr.: Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS), Urad za preprečevanja pranja denarja itd. Pri 
tovrstnih kaznivih dejanjih gre za tipične načine izvrševanja kot npr.: poslovanje slamnatih podjetij, 
fiktivni posli in finančni tokovi, ki ne temeljijo na opravljeni storitvi ali prometu blaga, ki jih izvršujejo 
storilci, ki imajo dobra znanja s področij ekonomije in prava ter vodenja in nadzorovanja poslovnih 
procesov, imajo pa tudi ekonomsko moč, dejanja pa so pogosto povezana s tujino. Zahtevnost 
tovrstnih zadev pa se izkazuje tudi v postopkih pred sodišči.  
 
Zahtevnost obravnavanih zadev pa kažejo spodaj navedeni primeri.  
 
V letu 2014 je tožilstvo zoper eno osebo zahtevalo preiskavo zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja 
in pravic pri gospodarski dejavnosti po drugem v zvezi s prvim odstavkom 240. člena KZ-1. 
Obdolženemu se očita, da je kot direktor gospodarske družbe – javnega podjetja v času pri 
opravljanju gospodarske dejavnosti, zato da bi drugi družbi pridobil protipravno premoženjsko korist, 
zlorabil svoj položaj in dano zaupanje glede razpolaganja s tujim premoženjem, upravljanja podjetja in 
vodenja gospodarske dejavnosti. To je storil tako, da je prekoračil pravice in opustil dolžnosti, ki jih je 
imel na podlagi zakona in ustanovne listine javnega podjetja, glede razpolaganja s tujim 
premoženjem, upravljanja ter zastopanja in je javnemu podjetju povzročil veliko premoženjsko škodo 
s sprejemom poslovnih odločitev o sklenitvi pogodb o obdelavi odpadkov in o prevzemu preostanka po 
obdelavi mešanih komunalnih odpadkov od druge družbe. Zaradi razlik pri obračunanih količinah 
pripeljanih odpadkov in odpeljanih izločenih frakcij je javno podjetje oškodoval za 400.000 evrov, 
oškodovanje zaradi prenizke cene za odlaganje preostankov po obdelavi mešanih komunalnih 
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odpadkov za drugo družbo pa znaša dodatno najmanj 875.000 evrov. Preiskava v letu 2014 še ni bila 
končana. 
 
Zoper štiri fizične osebe ter dve pravni osebi je bila v oktobru 2013 vložena obtožba zaradi kaznivega 
dejanja zlorabe položaja po drugem in prvem odstavku 244. člena KZ, pomoči h kaznivemu dejanju 
zlorabe položaja po drugem in prvem odstavku 244. člena KZ, kaznivega dejanja pranja denarja po 
tretjem odstavku 252. člena KZ in pomoči pri kaznivemu dejanju pranja denarja po tretjem odstavku 
252. člena KZ. Dva obdolženca sta ob pomoči dveh oseb na sedežu zdravstvene zavarovalnice in to 
kot predsednik uprave oziroma član uprave, na podlagi vnaprejšnjega dogovora med njima o načinu in 
obsegu postopno izvršenih preplačil pri desetih pogodbah na škodo zdravstvene zavarovalnice v korist 
gospodarske družbe ter nato pri nakazilih teh preplačil preko dveh povezanih družb izrabila svoj 
položaj predsednika in člana uprave. Obdolženca sta v okviru izvajanja poplačil iz naslova pogodbeno 
prevzetih obveznosti v skupni višini 3,8 milijona evrov z namenom pridobiti protipravno korist povezani 
družbi oziroma sebi ter oškodovati zdravstveno zavarovalnico odobrila preplačilo dejanske vrednosti 
dobavljene opreme in storitev najmanj v višini 550.000 evrov, nezakonita preplačila pa so se nato 
prelila na računa gospodarske družbe, katere izključni lastnik je eden izmed obdolženih. S tem sta 
obdolžena oziroma povezana zasebna družba pridobila protipravno premoženjsko korist v tej višini. 
Obdolženi, ki je tudi direktor vpletene gospodarske družbe, je nato ta znesek, za katerega je vedel, da 
je bil pridobljen z opisanim kaznivim dejanjem, dvignil z računov te družbe in opravil pranje denarja, 
saj je izvor denarja prikril z nakupom nepremičnin na otoku v Hrvaški v skupni vrednosti 550.000 
evrov. V zadevi od oktobra 2014 dalje poteka glavna obravnava, hkrati pa je odrejeno tudi začasno 
zavarovanje premoženjske koristi po 502. členu ZKP. 
 
V drugi zadevi sta bili na sodišče vloženi dve zahtevi za preiskavo. Najprej je bila v novembru 2014 
zoper deset fizičnih oseb in dve pravni osebi vložena zahteva za preiskavo zaradi kaznivih dejanj 
zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ in kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin 
po 240. členu KZ, nato pa zoper tri fizične osebe še ena zahteva za preiskavo zaradi kaznivega dejanja 
pranja denarja po 245. členu KZ-1. Obdolženi je namreč ob pomoči drugih oseb zlorabil svoj položaj v 
gospodarski družbi, tako da je drugi vnaprej predvideni družbi omogočil pridobitev poslov pri izgradnji 
energetskih objektov, pri čemer ponudba druge družbe ni ustrezala razpisnim pogojem, zaradi česar je 
bila cena za energetski objekt bistveno previsoka. S tem ravnanjem pa je družbi, ki jo je vodil, 
povzročil veliko premoženjsko škodo, sebi in ostalim obdolžencem pa pridobil veliko premoženjsko 
korist. Z denarjem, ki ga je pridobil s kaznivim dejanjem, je z namenom prikritja njegovega izvora, ob 
pomoči drugih storilcev, tudi razpolagal. Sodišče je v zadevi opravilo določena preiskovalna dejanja ter 
odredilo pripor iz razloga koluzijske nevarnosti. Zunajobravnavni senat sodišča je pripor podaljšal še za 
dva meseca. Pripor je bil nato odpravljen konec decembra 2014, saj so bile do takrat zaslišane vse 
priče. Vrhovno sodišče RS je v decembru 2014 razveljavilo sklep o odreditvi pripora iz razloga, ker 
preiskovalni sodnik v njem ni presodil, ali iz dokazov, ki jih je navedlo in predložilo tožilstvo, izhaja 
utemeljen sum o storitvi kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ. Enako je ravnal 
tudi zunajobravnavni senat sodišča, ki je razveljavil sklep preiskovalnega sodnika o uvedbi preiskave 
za kaznivo dejanje pranje denarja, zato ker v sklepu o preiskavi niso bili navedeni konkretni dokazi, iz 
katerih naj bi izhajal utemeljen sum o storitvi predhodnih kaznivih dejanj, to je kaznivih dejanj zlorabe 
položaja ali pravic po 244. členu KZ. Vrhovno sodišče RS in zunajobravnavni senat sklepov nista 
razveljavila zato, ker ne bi obstajal utemeljen sum o storitvi očitanih kaznivih dejanj. Tožilstvo je 
namreč v obeh zahtevah za preiskavo navedlo in obširno obrazložilo dokaze, iz katerih izhaja 
utemeljen sum storitve vseh očitanih kaznivih dejanj, dokaze pa je tudi posredovalo sodišču kot 
priloge zahtevam za preiskavo. 
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V zadevi je bil direktor zdravstvenega doma spoznan za krivega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali 
zaupanja pri gospodarski dejavnosti po drugem in prvem odstavku 240. člena KZ-1 ter obsojen na 
zaporno kazen enega leta in šest mesecev zapora. Obsojen je bil, ker je pri vodenju gospodarske 
dejavnosti, zato da bi sebi pridobil veliko premoženjsko korist, zlorabil svoj položaj glede razpolaganja 
s tujim premoženjem s tem, da je kot direktor v imenu javnega zdravstvenega zavoda sklenil s 
podjetjem A kreditno pogodbo, s katero je podjetju posodil prosta denarna sredstva zdravstvenega 
doma v višini 160.000 evrov s 5 % letno obrestno mero. To pa je storil z namenom, da je prejemnik 
kredita že čez dva dni od prejetega zneska nakazal v izvršilnem postopku 146.000 evrov obdolženčevi 
zasebni upnici, obdolžencu kot fizični osebi pa preostanek do 160.000 evrov, in sicer oboje kot plačilo 
po prodajni pogodbi za nepremičnino med njim kot zasebnim prodajalcem in družbo A kot kupcem. 
Nato je kot direktor zdravstvenega doma in kot zasebnik sklenil z družbo A tristransko pogodbo o 
odstopu terjatev, s katero je zdravstveni dom njemu kot zasebniku odstopil svojo terjatev do družbe A 
v smislu kreditne pogodbe, obdolženi kot zasebnik pa je nato to terjatev do A kompenziral s svojo 
privatno obveznostjo, da družbi A vrne znesek are v višini 160.000 evrov, ker je odstopil od zgoraj 
navedene kupoprodajne pogodbe za nepremičnino. Tako je obsojeni na škodo zdravstvenega doma 
pridobil veliko premoženjsko korist. 
 
Tožilstvo je v drugi zadevi že v letu 2013 vložilo obtožnico, da je obdolženi kot direktor oškodovane 
družbe ob pomoči dveh fizičnih in dveh pravnih oseb sklepal škodljive posle na škodo družbe ter s 
svojim ravnanjem pridobival korist povezani družbi, v kateri je sam imel lastniški in upravljavski 
položaj. Tako je za nizko ceno prodal embalažne enote oškodovane družbe, ki jih je družba za svoje 
delo nujno potrebovala, ter takoj nato za mnogo višjo ceno iste embalažne enote najel ter s tem 
povezani družbi kot kupcu embalažnih enot pridobil premoženjsko korist v višini 390.000 evrov. Več 
kot štiri leta je obdolženi plačeval povezani družbi storitve, ki niso bile nikoli opravljene ali pa jih nihče 
ni potreboval, ter s takšnim ravnanjem povezani družbi pridobil premoženjsko korist v višini 230.000 
evrov. Nadalje je obtoženi podal zahtevo za podelitev patenta ter pridobil patent za povezano družbo, 
čeprav bi moral patent za izum pridobiti za oškodovano družbo, ker je izum med delovnim procesom 
razvila skupina strokovnjakov oškodovane družbe skupaj z zunanjimi izvajalci. S takšnim ravnanjem je 
obdolženi povezani družbi pridobil premoženjsko korist v višini 1.500.000 evrov. Sodišče je 
obdolženemu zaradi treh kaznivih dejanj zlorabe položaja po drugem in prvem odstavku 244. člena KZ 
s sodbo v oktobru 2013 izreklo enotno kazen dve leti in 11 mesecev zapora ter 150.000 evrov 
stranske denarne kazni. Eden izmed soobdolženih je na predobravnavnem naroku krivdo priznal, 
sodišče je priznanje sprejelo in mu izreklo enotno zaporno kazen dve leti in šest mesecev zapora z 
načinom izvršitve v obliki vikend zapora ter 80.000 evrov stranske denarne kazni, medtem ko je 
drugega obdolženca očitkov oprostilo. Višje sodišče je s sodbo v aprilu 2014 ugodilo pritožbi tožilstva 
in spremenilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje v odločbi o kazenski sankciji, tako da je 
obdolžencu – direktorju oškodovane družbe - izrečeno enotno kazen zvišalo na štiri leta in sedem 
mesecev zapora. Tako je sodišče direktorju oškodovane družbe zaradi oškodovanja družbe v zgoraj 
opisanih okoliščinah izreklo skupno devet let in sedem mesecev zapora ter 170.000 evrov stranske 
denarne kazni.  
 
V kazenski zadevi je bila zoper skupno osem fizičnih oseb in dve pravni osebi v letu 2012 vložena 
obtožnica. Sodišče je razdelilo celotno zadevo v dva sklopa, pri čemer je v zvezi s prvim sklopom 
zadeve, ki se nanaša na šest fizičnih oseb in eno pravno osebo zaradi več kaznivih dejanj, in sicer 
nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po drugem in prvem odstavku 244. člena 
KZ ter napeljevanja in pomoči k temu kaznivemu dejanju, nadaljevanega kaznivega dejanja 
ponareditve ali uničenja poslovnih listin po prvem odstavku 240. člena KZ, nadaljevanega kaznivega 
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dejanja pranja denarja po tretjem in prvem odstavku 252. člena KZ v juliju 2013 obdolženim osebam 
izreklo obsodilno sodbo, ki je postala pravnomočna na podlagi sodbe višjega sodišča maja 2014. 
 
V drugem sklopu zadeve zoper tri fizične osebe in eno pravno osebo zaradi več kaznivih dejanj, in 
sicer zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti 
po drugem in prvem odstavku 240. člena KZ-1 ter pomoči k temu kaznivemu dejanju, zaradi pomoči 
pri nadaljevanem kaznivem dejanju zloraba položaja ali pravic po drugem in prvem odstavku 244. 
člena KZ v zvezi z 27. členom KZ, je sodišče novembra 2014 zoper dve fizični osebi in pravno osebo 
izreklo obsodilno, zoper eno fizično osebo zaradi pomoči pri nadaljevanem kaznivem dejanju zloraba 
položaja ali pravic po 244. členu KZ v zvezi z 27. členom KZ pa oprostilno sodbo. Prvemu obdolžencu 
je bila ob upoštevanju obsodilne sodbe iz prvega sklopa izrečena enotna kazen devet let in devet 
mesecev zapora, drugemu obdolžencu je bila izrečena kazen dve leti in šest mesecev zapora. 
Obdolženi pravni osebi je bila izrečena kazen 50.000 evrov. 
 
V letu 2014 je postala pravnomočna obtožba zoper dekana fakultete in direktorico fakultete zaradi 
kaznivega dejanja po prvem in drugem odstavku 244. člena KZ-B. Tožilstva obtoženima očita, da sta v 
letih od 2005 do 2007 zlorabila svoj položaj poslovodnega organa fakultete in je zaradi tega referat za 
študijske zadeve prek 700 študentov proti plačilu šolnine in drugih stroškov vpisoval v absolventski 
staž v nasprotju s predpisi o visokem šolstvu in je na ta način fakulteta pridobila za najmanj 508.000 
evrov protipravne premoženjske koristi.  
 
V obdobju poročanja je bila vložena tudi obtožba zoper moškega, ki je zlorabil svoj položaj pomočnika 
direktorja splošne bolnišnice, tako da je posameznim administratorkam naročil, da so iz evidenc 
ambulantno obravnavanih pacientov prenesle v evidenco akutne bolnišnične obravnave paciente z 
namenom, da se zaračunajo neopravljene storitve akutne bolnišnične obravnave različnim 
zdravstvenim zavarovalnicam, s čimer pa jim povzročil škodo v višini 137.000 evrov ter v isti višini 
splošni bolnišnici pridobil veliko protipravno premoženjsko korist. 
 
V zadevi sta obravnavana dva sklopa kaznivih dejanj zlorabe položaja, izvršenih na škodo velikih družb 
s področja telekomunikacije. Pri obeh sklopih so obdolženi takratni direktorji navedenih družb, pri 
čemer kot napeljevalec v enem primeru nastopa predsednik nadzornega sveta obvladujoče družbe, v 
preostalem delu pa ta ista oseba nastopa kot pomagač. Modus izvršitve kaznivih dejanj v obeh 
primerih je isti, in sicer gre za navidezna poslovna sodelovanja - fiktivne storitve svetovanja, pri čemer 
so bili v enem primeru uporabljeni tudi tuji državljani in tuje podjetje. V okviru preiskave so se 
pridobili tudi podatki iz Švice, ki dodatno izkazujejo pranje denarja velike vrednosti s strani dveh 
obdolženih. Po izvedeni preiskavi je bila vložena obtožnica zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja in 
zaradi pranja denarja, zoper katero so bili vloženi ugovori. Vsi ugovori so bili zavrnjeni, s čimer je 
postala obtožnica pravnomočna. Zaradi predpisanega načina ravnanja pri vabljenju in vročanju pisanj 
sodišča v zvezi s pravico do uporabe lastnega jezika (prevajanje in vročanje vabil tujim državljanom in 
v tujino), se je v enem delu postopek izločil. Po izvedenih narokih glavne obravnave je sodišče 
spoznalo bivšega direktorja za krivega storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po 244. 
členu KZ, ter mu izreklo pogojno obsodbo, ki je že pravnomočna. Drugi del kazenske zadeve se nahaja 
v fazi vabljenja na predobravnavni narok, pri čemer ima sodišče velike težave z vabljenjem, saj je 
vabila potrebno vročati v arabskih državah. 
 
V drugi zadevi gre za tri sklope kaznivih dejanj zlorabe položaja, izvršenih na škodo velike gradbene 
družbe, ter eno kaznivo dejanje preprečevanja dokazovanja. Pri vseh štirih sklopih so obdolženi 
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predsednik uprave družbe, dva izvršna direktorja družbe ter vodja gradbišča, pri čemer kot pomočnika 
nastopata osebi, katere korist je pridobilo njuno podjetje. Modus izvršitve kaznivih dejanj v treh 
primerih zlorabe položaja je isti, in sicer gre za navidezna poslovna sodelovanja – fiktivne storitve 
svetovanja, v primeru preprečevanja dokazovanja pa gre za oviranje delovanja policije in posledično 
pravosodnih organov v zvezi z dokazovanjem očitanih kaznivih dejanj. Po izvedeni preiskavi je bila 
vložena obtožnica, ki je že pravnomočna, podaljšano pa je bilo tudi začasno zavarovanje po 502. členu 
ZKP na premoženju enega izmed obdolženih. Izveden je bil predobravnavni narok, pri čemer je 
obramba poskušala kot nezakonite izločiti določene dokaze, kar pa je sodišče zavrnilo. Zoper sklep o 
zavrnitvi izločitev dokazov so bile vložene pritožbe, ki jih je višje sodišče v celoti zavrnilo. V zadevi so 
se glavne obravnave že začele, vendar so bile preložene zaradi neudeležbe dveh obdolženih, pri obeh 
zaradi zatrjevanih hujših zdravstvenih težav. Zoper enega obdolženega je tožilstvo, ker je ocenilo, da 
gre za neutemeljeno opravičilo, predlagalo pripor, o katerem pa sodišče še ni odločilo. 
 
V letu 2013 je bila uvedena preiskava zoper tri osebe zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic 
po prvem in drugem odstavku 244. člena KZ v zvezi s 25. členom KZ, od tega zoper eno odgovorno 
osebo leasingodajalca. Obdolženim se je očitalo, da so v postopku pridobitve finančnega leasinga za 
nakup delovnega stroja predložili oziroma sprejeli prirejeno dokumentacijo navideznega posrednika pri 
nakupu stroja, z namenom t.i. zidanja cene, s čimer so dosegli preplačilo nabavljenega stroja v višini 
1.400.000 evrov ter pridobili protipravno premoženjsko korist v enaki višini. Preiskava je zoper dva 
obdolženca še vedno v teku, zoper odgovorno osebo leasingodajalca pa je tožilstvo zaradi 
pomanjkanja dokazov odstopilo od pregona, zaradi česar je sodišče v januarju 2014 v tem delu 
zadeve izdalo sklep o ustavitvi preiskave. V preiskavi se rešuje zaprosilo za mednarodno pravno 
pomoč, ki ga je slovensko sodišče naslovilo na pravosodne organe ene od držav članic EU, zaradi 
zaslišanja treh prič v tej državi. 
 
Zoper ista storilca je bila v novembru 2013 vložena še ena zahteva za preiskavo, v kateri se njima in 
še enemu dodatnemu obdolžencu očita istovrstno kaznivo dejanje, ki je bilo izvršeno z enakim 
načinom, torej s prirejeno dokumentacijo navideznega posrednika pri nakupu delovnega stroja, z 
namenom t.i. zidanja cene, s čimer je bilo doseženo preplačilo nabavljenega stroja v višini nekaj čez 
2.000.000 evrov. V tej zadevi se sicer istima dvema obdolžencema očita še eno dodatno kaznivo 
dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem odstavku 240. člena KZ-1 v 
zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1, skupno štirim obdolžencem pa se očita še kaznivo dejanje 
pranja denarja po tretjem v zvezi s prvim in drugim odstavkom 245. člena KZ-1. Preiskava je bila v tej 
zadevi uvedena v letu 2014 in je še v teku. 
 
Februarja 2014 je bila v zvezi s prevzemom znane in na trgu uveljavljene slovenske gospodarske 
družbe vložena zahteva za preiskavo, in sicer zoper štiri fizične osebe z različnimi vodstvenimi in 
nadzorstvenimi funkcijami v prevzeti gospodarski družbi zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali 
zaupanja pri gospodarski dejavnosti po drugem in prvem odstavku 240. člena KZ-1 v zvezi z 20. 
členom KZ-1, zoper pet fizičnih oseb, uslužbencev iz dveh bank, ki sta financirali prevzem te družbe, 
pa zaradi pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 
drugem in prvem odstavku 240. člena KZ-1 v zvezi z 38. členom KZ-1. Okrožno sodišče je zahtevi za 
preiskavo sledilo in izdalo sklep o preiskavi. Zoper sklep so bile s strani obrambe vložene pritožbe, ki 
pa jih je senat okrožnega sodišča v oktobru 2014 zavrnil kot neutemeljene. Obdolžencem iz prevzete 
družbe se očita, da so s pripojitvijo prevzemne družbe k prevzeti družbi, s čimer je na slednjo prešla 
tudi obveznost vračila kredita, ki ga je prevzemna družba najela prav za ta prevzem pri dveh bankah, 
enemu obdolžencu na škodo prevzete družbe pridobili protipravno premoženjsko korist najmanj v 
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znesku 23.000.000 evrov. Storilci so s tem ogrozili tudi nadaljnji obstoj prevzete družbe. Obdolženim 
bančnikom pa se očita, da so obdolžencem iz ciljne družbe naklepoma pomagali pri storitvi tega 
kaznivega dejanja, saj so jim dali sredstvo, potrebno za storitev tega kaznivega dejanja, in sicer tako, 
da so prevzemni družbi omogočili sklenitev kreditne pogodbe, s katero so financirali prevzem ciljne 
družbe, pri tem pa so vedeli, da bo obveznost vračila kredita v končni fazi prešla na ciljno oziroma 
prevzeto družbo. 
 
V drugi zadevi je bila zoper tri fizične osebe v oktobru 2014 po opravljenih posameznih preiskovalnih 
dejanjih na okrožno sodišče vložena obtožnica zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic po 
drugem odstavku v zvezi s prvim odstavkom 244. člena KZ, ter kaznivih dejanj preslepitve pri 
pridobitvi posojila ali ugodnosti po prvem odstavku 235. člena KZ, v zvezi s 25. členom KZ. Pri prvem 
kaznivem dejanju gre za prelivanje denarnih sredstev iz ene družbe v korist druge gospodarske družbe 
iz Italije, katere lastnik je eden izmed obdolženih, in sicer na podlagi navideznih pogodb v višini pol 
milijona evrov. Pri drugem kaznivem dejanju gre za oškodovanje bank za skoraj 8 milijonov evrov. 
Obtožnica je že postala pravnomočna. 
 
Maja 2014 je bila pravnomočno uvedena preiskava zoper direktorico gradbenega podjetja in njenega 
pooblaščenca zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 
drugem in prvem odstavku 240. člena KZ-1 v zvezi z 20. členom KZ-1 ter poskusa storitve kaznivega 
dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po drugem in prvem odstavku 240. 
člena KZ-1 v zvezi z 20. in 34. členom KZ-1, zoper eno fizično osebo pa na podlagi 37. člena KZ-1 
zaradi napeljevanja k navedenim kaznivim dejanjem. Gre za financiranje rekonstrukcije stanovanjske 
hiše, katere lastnika sta bila vplivna slovenska političarka in njen zunajzakonski partner, ki je obdolžen 
tudi napeljevanja ostalih dveh udeležencev k obravnavanim kaznivim dejanjem. Financiranje 
rekonstrukcije je bilo izvedeno na škodo velikega slovenskega gradbenega podjetja, lastnikoma 
nepremičnine pa je bila na takšen način pridobljena velika protipravna premoženjska korist v višini 
najmanj 120.000 evrov. Obdolženi so naklepoma hoteli pridobiti še dodatno protipravno premoženjsko 
korist v dodatni višini vsaj 286.000 evrov, vendar pa jim pridobitev te dodatne premoženjske koristi 
zaradi objektivnih okoliščin ni uspela. Preiskava je bila končana novembra 2014. 
 
V kazenski zadevi je v dobi poročanja po vloženi obtožbi v letu 2013 zoper dve osebi, zoper eno zaradi 
kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po drugem v zvezi s prvim odstavkom 244. člena KZ in 
zoper drugo zaradi kaznivega dejanja napeljevanja h kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali pravic po 
drugem v zvezi s prvim odstavkom 244. člena KZ v zvezi s 26. členom KZ, v letu 2014 po izvedenem 
postopku sodišče izdalo oprostilno sodbo. V obtožbi se je obdolženima očitalo, da je oseba A kot 
direktor gospodarske družbe A, na prigovarjanje osebe B najmanj v 22 primerih kot zastopnik 
posojilodajalca sklenil z osebo B kot zastopnikom gospodarske družbe B posojilne pogodbe s kratkimi 
nekajmesečnimi roki vračila, nato pa še anekse k tem posojilnim pogodbam, s katerimi je podaljševal 
roke vračila posojila s strani družbe B v skupni višini 21 milijonov evrov. Pri tem pa oseba A ni ravnal s 
skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, saj je posojilne pogodbe sklenil s t.i. tujo 
navidezno gospodarsko družbo ter ni terjal zavarovanja danih posojil oziroma ni zavaroval terjatev 
posojilodajalca niti z enim od instrumentov zavarovanja plačil Gospodarska družba B pa nato svojih 
obveznosti iz naslova posojilnih pogodb ni izpolnila, zaradi česar je za gospodarsko družbo A nastala 
velika premoženjska škoda v skupni višini 21 milijonov evrov, gospodarski družbi B pa je pridobil veliko 
premoženjsko korist v znesku najmanj 4,4 milijona evrov.  
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Vložena je bila zahteva za preiskavo zoper dve osebi, zaradi pomoči in storitve kaznivega dejanja 
zlorabe položaja in pravic po drugem odstavku 244. člena KZ, ker je A napeljal B, da je kot direktorica 
zavoda prodala vrednejša osnovna sredstva zavoda za 12.000.000 evrov, nato pa brez kakršnihkoli 
zavarovanj od tega zneska s kreditno pogodbo 8.000.000 evrov posodila družbi C, katere edina 
družbenica in direktorica je B tudi bila. Pri tem je vedela, da družba C sploh ne posluje in ne bo 
sposobna vrniti kredita. Od prejetega kredita od zavoda pa je še isti dan kot direktorica družbe C 
vrnila kredite, ki jih je njena družba C imela do družbe D v višini 7.000.000 evrov in družbe E v višini 
1.000.000 evrov. A pa je pomagal pri kaznivem dejanju zlorabe položaja osebi B, tako da je kot 
direktor več družb posodil denarna sredstva in kot garant banke jamčil, da bo družba C prejeti bančni 
kredit vrnila ter s svojo aktivnostjo omogočil, da je družba C z nakupom delnic postala 94 % lastnik 
zavoda v vrednosti 7.7 milijona evrov, čeprav družba C z ustanovnim kapitalom 7.500 evrov in brez 
drugega premoženja zavoda ne bi mogla prevzeti.  
 
Zahtevana je bila preiskava zoper štiri fizične osebe in eno pravno osebo zaradi kaznivega dejanja 
zlorabe položaja ali pravic po drugem odstavku 244. člena KZ, ker je A kot prokurist družbe B na 
družbo C brezplačno prenesel celotni poslovni delež hčerinske romunske družbe, vreden 1.1 milijona 
evrov. S pridobiteljem romunske družbe, direktorjem družbe C, pa sta v pogodbo o prenosu celotnega 
poslovnega deleža neresnično napisala, da je kupnina za romunsko družbo že poravnana, kar pa ni 
bilo res. S tem je A ravnal v nasprotju z Zakonom o gospodarskih družbah, ki zahteva, da poslovodja 
ravna s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. D in E pa sta naklepoma pomagala pri 
kaznivem dejanju tako, da sta kot predsednik uprave in kot direktor družbe B sklenila direktorjem 
družbe C in pridobiteljem romunske družbe fiktivni sporazum o zastavi poslovnega deleža v romunski 
družbi Na tej podlagi naj bi družba C poravnala kupnino za romunsko družbo. V času sklenitve 
sporazuma pa zastavitelj sploh ni bil imetnik poslovnega deleža ali družbenik zastavljene romunske 
družbe in je bil sporazum sklenjen le z namenom formalnega pokritja kasnejšega brezplačnega 
prenosa poslovnega deleža v romunski družbi z družbe B. na družbo C.  
 
V drugi zadevi je bila začetka januarja 2014 vložena zahteva za preiskavo ter istočasno predlagan 
pripor za dve fizični osebi zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski 
dejavnosti po drugem in prvem odstavku 240. člena KZ-1. V okviru predkazenskega postopka je bilo 
namreč ugotovljeno, da je več fizičnih oseb storilo kazniva dejanja goljufije. Zaradi nevarnosti, da 
nekatere fizične osebe organom pregona ne bodo več dosegljive, je policija podala kazensko ovadbo 
zoper dva obdolženca zaradi kaznivih dejanj goljufije, ker sta z namenom pridobitve protipravne 
premoženjske koristi in z lažnivim prikazovanjem dejanskih okoliščin spravila oškodovanca v zmoto, 
tako da je le-ta v letu 2011 najprej nakazal 2.160.000 evrov, kasneje pa še 95.000 evrov, pri čemer je 
šele ob podpisu pogodbe, torej po že opravljenem nakazilu, ugotovil, da je kot posojilojemalec 
navedena tuja družba in ne slovenska družba, kot je bilo prvotno dogovorjeno. Zoper obdolžena je 
bila obtožnica vložena februarja 2014. Obdolženca sta na glavni obravnavi priznala krivdo, izrečeni sta 
jima bili zaporni kazni in stranski denarni kazni. V času poročanja je zoper oba obsojenca vložena nova 
zahteva za preiskavo zaradi istovrstnega kaznivega dejanja.  
 
Maja 2014 je tožilstvo vložilo zahtevo za preiskavo zoper eno fizično osebo zaradi kaznivega dejanja 
zlorabe položaja ali pravic po drugem v zvezi s prvim odstavkom 244. člena KZ in zoper eno fizično 
osebo zaradi napeljevanja k izvršitvi navedenega kaznivega dejanja zloraba položaja ali pravic po 
drugem v zvezi sprvim odstavkom 244. člena KZ v zvezi s 26. členom KZ. Obdolžena je kot direktorica 
javnega stanovanjskega sklada zlorabila svoj položaj s tem, da je sklenila z družbo s sedežem v 
Lihtenštajnu pogodbo o posredovanju in svetovanju, za sklenitev katere ni bilo nobenega 
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upravičenega razloga, ter s tem protipravno pridobila premoženjsko korist v skupnem znesku 650.000 
evrov družbi in drugemu obdolžencu. Po opravljenem zaslišanju obeh obdolžencev je bila uvedena 
sodna preiskava, ki še ni zaključena. 
 
Banka Slovenije je podala naznanilo suma kaznivih dejanj, storjenih s strani predsednice in članice 
uprave ene izmed poslovnih bank. Maja 2014 je bila podana kazenska ovadba, septembra 2014 pa je 
tožilstvo zoper dve fizični osebi vložilo obtožni predlog zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja ali 
zaupanja pri gospodarski dejavnosti po tretjem odstavku 240. člena KZ-1. Obdolženima se očita, da 
sta pri zagotavljanju kapitalske ustreznosti banke s podrejenimi obveznicami in delnicami zlorabili 
svoja položaja, da si pridobita nepremoženjsko korist. To sta storili tako, da sta nekaterim kupcem 
obveznic v skupni višini okoli 3,7 milijona evrov zagotovili, da bo banka na njihovo zahtevo te 
obveznice še pred njihovo dospelostjo od njih odkupila po vnaprej določeni ceni, nekaterim kupcem 
delnic pa nudili prepovedano finančno asistenco pri nakupu delnic in jima zagotovili, da bo banka na 
njihovo zahtevo uredila odkup teh delnic. Ta pomoč pri nakupu in obljuba kasnejšega odkupa pa sta 
bili odločilni, da so se dokapitalizanti odločili za nakup delnic. Z opisanim ravnanjem sta si pridobili 
nepremoženjsko korist v obliki izognitve odvzema dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave 
banke in ohranitve položajev predsednice in članice uprave banke ter z njima povezanih 
premoženjskih koristi, saj bi jima Banka Slovenije v skladu z določbami 68. člena Zakona o bančništvu 
odvzela dovoljenji za opravljanje funkcije člana uprave banke, če jima ne bi uspelo zagotoviti 
manjkajočih denarnih sredstev za izpolnitev zahtevane kapitalske ustreznosti banke. Decembra 2014 
je bil opravljen predobravnavni narok, na katerem obdolženki nista priznali krivde.  
 
Novembra 2014 je tožilstvo vložilo zahtevo za preiskavo zoper poslovodno osebo pravne osebe, ki se 
je ukvarjal z odkupom terjatev, ta pravna oseba pa je bila kasneje pripojena eni izmed poslovnih bank 
in nanjo prenesena izguba. Obdolžencu se po prvem in drugem odstavku 244. člena KZ očita, da je 
zlorabil svoj položaj direktorja, ker je v imenu in za račun družbe, čigar interese bi moral varovati, 
sklenil več škodljivih pogodb o odkupu terjatev in odredil plačilo kupnine družbama prodajalkama, 
čeprav je vedel, da glavni dolžniki odkupljenih terjatev niso prejeli blaga, navedenega na računih, zato 
jih dolžniki ne bodo plačali in posledično oškodovana družba ne bo prejela denarja za odkupljene 
terjatve. Z opisanimi dejanji je obdolženec družbama prodajalkama pridobil premoženjsko korist v 
skupnem znesku okoli 13,7 milijona evrov. Pomoč pri kaznivem dejanju se očita tudi odgovorni osebi 
družbe, ki je terjatve prodajala. Oba obdolženca pa sta osumljena tudi storitve dejanja ponareditve 
poslovnih listin po drugem odstavku 240. člena KZ. Sodišče o utemeljenosti zahteve za preiskavo še ni 
odločilo. 

8.13 Poneverba 

V letu 2014 so državna tožilstva za kazniva dejanja poneverb prejela ovadbe za tri kazniva dejanja 
poneverbe po 245. členu KZ, skupaj z ovadbami iz prejšnjih obdobij pa so tožilstva za obravnavala štiri 
kazniva dejanja. Za kaznivo dejanje poneverbe v službi po 263. členu KZ ni bilo prejetih ovadb. 
Tožilstvo je prejelo ovadbe za 450 kaznivih dejanj poneverbe in neupravičene uporabe tujega 
premoženja po 209. členu KZ-1. Skupaj s prenesenimi zadevami iz prejšnjih let so državni tožilci v 
preteklem letu obravnavali 741 kaznivih dejanj poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja 
po 209. členu KZ-1.  
 
To kaznivo dejanje inkriminira KZ v določbah 245. in 263. člena kot protipravno prilaščanje denarja, 
vrednostnih papirjev ali drugih premičnih stvari, ki so posameznikom zaupane v zvezi z njihovim delom 
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pri opravljanju gospodarske dejavnosti oziroma pri poneverbi v službi gre za istovrstno dejanje, ki ga 
stori uradna oseba v zvezi s svojim delom. Po določbi 209. člena KZ-1 je kot kaznivo dejanje določeno 
protipravno prilaščanja denarja, premičnih stvari ali drugih delov tujega premoženja, ki je 
posameznikom zaupano v zvezi z zaposlitvijo, ali pri opravljanju gospodarskih, finančnih ali poslovnih 
dejavnosti, ali pri opravljanju dolžnosti skrbnika, ali jim je prepuščeno kot uradnim osebam v službi.  
 
Pri obravnavanju teh zadev so državni tožilci kazenske ovadbe za 160 kaznivih dejanj zavrgli, glede 28 
kaznivih dejanj so zahtevali preiskavo, glede 142 kaznivih dejanj so vložili obtožne predloge, glede 
enega kaznivega dejanja vložili neposredno obtožbo in glede 17 kaznivih dejanj obtožbe po preiskavi. 
Ti podatki o tožilskem delu v letu 2014 so skoraj na povsem enaki ravni kot v letu 2013. Sodišča so 
izdala obsodilne sodbe zoper polnoletne storilce za 107 kaznivih dejanj, kar je za 30 % manj kot v letu 
2013 (153). Glede 14 kaznivih dejanj so obdolžene oprostila (15 letu 2013), glede 13 pa so izdala 
zavrnilne sodbe.  
 
Osebne značilnosti storilcev tovrstnih kaznivih dejanj se navezujejo na stopnjo izobrazbe, ki se zahteva 
za opravljanje določenih del pri katerih je storilcem zaupano premoženje. Kaznivo dejanje poneverbe 
izvršujejo moški in ženske v približno enakem številu, prevladuje srednješolska izobrazba, starost 
storilcev pa se giblje v precejšnjem razponu. Storilci so zaposleni na različnih delovnih mestih, kot npr. 
vodje lokalov, delavci, blagajničarji, prodajalke, računovodje, bančni uslužbenci, zastopniki 
gospodarskih družb, torej ljudje, ki imajo dostop do tujega premoženja. 
 
Spodaj navedeni primeri prikazujejo temeljne značilnosti obravnavanih zadev. 
 
Obdolženi je bil pred okrožnim sodiščem spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja poneverbe po 
prvem in drugem odstavku 245. člena KZ. Obdolženi si je kot osebni bančnik protipravno prilastil 
denar, ki mu je bil zaupan v zvezi z opravljanjem nalog. To je storil tako, da je opravil neupravičene 
gotovinske dvige z bančnih računov komitentov banke v skupnem znesku 500.000 evrov ter 
neupravičeno nakazal na posamezne račune kot plačilo plač svojim zaposlenim, za pokrivanje svojih 
predhodnih napak in oškodovanj 130.000 evrov. Obtoženi je na predobravnavnem naroku krivdo 
priznal. Zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja poneverbe po prvem in drugem odstavku 245. člena 
KZ, mu je sodišče izreklo triletno zaporno kazen ter obveznost, da banki povrne znesek 600.000 evrov.  
 
V letu 2013 je bila vložena obtožnica zoper eno osebo, zaradi kaznivega dejanja poneverbe in 
neupravičene uporaba tujega premoženja po četrtem v zvezi s prvim odstavkom 209. člena KZ-1 in 
zoper eno osebo, zaradi kaznivega dejanja pomoči k temu kaznivemu. V letu 2014 je sodišče v tej 
zadevi, po opravljenih glavnih obravnavah, izdalo obsodilno sodbo, s katero sta bila obdolžena 
obsojena za očitana jim kazniva dejanja. Prvi je bil tako spoznan za krivega, da je kot voznik viličarja, 
zaposlen v gospodarski družbi, kjer mu je bilo med drugim zaupano razpolaganje ali hramba 
polizdelkov, izdelkov in orodja v lasti oziroma v hrambi te gospodarske družbe, iz njenega skladišča 
vzel aluminijaste materiale, komolčnike in razna orodja za penjenje vzglavnikov v skupni vrednost 
280.000 evrov. Nato jih izročil svoji zunajzakonski partnerki, ki jih je odpeljala na družbo, ki odkupuje 
odpadne surovine in jih prodala. Sama pa je bila obsojena, da mu je naklepoma pomagala pri storitvi 
kaznivega dejanja, ker mu je vnaprej obljubila, da bo prikrila to kaznivo dejanje. Obdolženca sta bila 
obsojena na zaporno kazen, vsak leto dni zapora, naloženo pa jima je bilo tudi plačilo stranske 
denarne kazni v višini 10.000 evrov. Vložila sta pritožbi, o katerih pa v času poročanja še ni odločeno. 
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Vložen je bil obtožni predlog zoper poštarja, ki si je prilastil 3.000 evrov. V tej zadevi je tudi že 
izrečena sodba, po priznanju krivde je bila obdolžencu izrečena denarna kazen 1.000 evrov in vrnitev 
denarja.  
 
Sodišče je v letu 2014 izreklo obsodilno sodbo zoper inštruktorja vožnje pri avtošoli, ki si je prilastil 
več tisoč evrov, ki so jih kandidati za voznika plačali za ure vožnje. Obsojen je bil na 11 mesecev 
zapora. Višje sodišče je sodbo potrdilo.  
 
Varnostnik, zaposlen pri varnostni agenciji, ki je skrbela za prevoz denarja, si je prilastil 18.000 evrov 
gotovine. Po priznanju krivde je bil obsojen na pogojno kazen eno leto in štiri mesece zapora s 
preizkusno dobo štirih let. Pri tem mu je bil določen poseben pogoj, da povrne 18.000 evrov 
oškodovancu (to je bivšemu delodajalcu).  
 
Vložena je bila obtožba za kaznivo dejanje poneverbe po četrtem odstavku 209. člena KZ-1 (in še 
druga kazniva dejanja) zoper vodilnega v zasebnem podjetju, ki si je prilastil za več kot 60.000 evrov 
denarja, ki ga je od strank prejel za podjetje kot plačilo. Na prvi stopnji je bil obsojen na enotno kazen 
tri let in dva meseca zapora in 5.000 evrov denarne kazni.  
 
Tožilstvo je doseglo obsodilno sodbo za prokuristko družbe, ki je za drugo družbo opravljala 
računovodske in administrativne storitve ter izvajanje plačilnega prometa. Iz računov družbe je 
nakazala 265.000 evrov na račun družbe, katere prokuristka je bila, ter še 10.000 evrov na svoj 
osebni račun. Prav tako je bila spoznana za krivo storitve kaznivega dejanja pranja denarja po tretjem 
in drugem v zvezi s prvim odstavkom 245. člena KZ-1, ker je kot prokuristka in dejanska nosilka 
gospodarske dejavnosti družbe, potem ko je s kaznivim dejanjem poneverbe, nakazala denarna 
sredstva, prikrila izvor tega denarja tako, da je z navedenim denarjem plačevala račune in ga 
nakazovala kot plače delavcem družbe, del denarja pa je dvignila v gotovini. Obtoženi je bila po 
priznanju krivde izrečena pogojna obsodba z enotno kaznijo dve leti zapora in denarno kaznijo v višini 
50 dnevnih zneskov in preizkusno dobo pet let in posebnim pogojem, da v roku štirih let in štirih 
mesecev vrne oškodovancu 175.000 evrov. Pravna oseba, družba pa je kazensko odgovorna, ker je 
obsojena dejanje poneverbe storila v njenem imenu in na njen račun. Izrečena ji je bila denarna 
kazen v višini 15.000 evrov. Sodba je pravnomočna. 
 
V drugi zadevi je tožilstvo doseglo obsodilno sodbo zoper računovodkinjo fakultete. Spoznana je bila 
za krivo, da si je v službi za finančne in materialne zadeve brez dovoljenja organov upravljanja in brez 
podlage v verodostojnih knjigovodskih listinah na lastna transakcijska računa nakazala denar fakultete 
v skupnem znesku 230.000 evrov. Zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene 
uporabe tujega premoženja po četrtem in prvem odstavku 209. člena KZ-1 v zvezi s 54. členom KZ-1 
ji je bila izrečena pogojna obsodba z določeno kaznijo dveh let zapora in preizkusno dobo pet let in 
dodatnim pogojem, da v roku štirih let vrne del premoženjske koristi, do katere je prišla s kaznivim 
dejanjem v višini 170.000 evrov. Izrečena je bila še stranska denarna kazen v višini 80 dnevnih 
zneskov po 33 evrov, ki jo je dolžna plačati v roku treh mesecev. Sodba je pravnomočna.  

8.14 Kazniva dejanja na škodo upnikov in potrošnikov 

V to skupino kaznivih dejanj štejemo zlasti kazniva dejanja povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim 
poslovanjem (pred KZ-1B: kaznivo dejanje lažnega stečaja) po 226. členu KZ-1 (232. člen KZ), 
povzročitve stečaja z nevestnim gospodarjenjem po 233. členu KZ, oškodovanja upnikov po 227. členu 
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KZ-1 (234. člen KZ), poslovne goljufije po 228. členu KZ-1 (234.a člen KZ) in organiziranja denarnih 

verig in nedovoljenega prirejanja iger na srečo (pred KZ-1B: organiziranje denarnih verig in 
nedovoljenih iger na srečo) po 212. členu KZ-1 (234.b člen KZ).  
 

V letu 2014 so državna tožilstva prejela kazenske ovadbe zoper polnoletne storilce zaradi 2.183 
kaznivih dejanj na škodo upnikov in potrošnikov, kar je za 10 % manj kot v letu 2013 (2.433 kaznivih 
dejanj). Skupaj s prenesenimi zadevami iz prejšnjih let so tožilci obravnavali 4.140 kaznivih dejanj. 
Tožilci so kazenske ovadbe za 974 kaznivih dejanj zavrgli. Glede 780 kaznivih dejanj so zahtevali 
preiskavo, glede 57 kaznivih dejanj so vložili obtožni predlog (51 v letu 2013), glede 117 kaznivih 
dejanj so vložili neposredno obtožnico (148 v letu 2013) in glede 579 obtožnico po preiskavi (358 v 
letu 2013). Skupno število obtožb se je tako v zadnjem letu povečalo za 35 %, in sicer s 557 na 753. 
Državni tožilci so dosegli obsodilne sodbe za 467 kaznivih dejanj, kar je skoraj enako kot v letu 2013 
(463 obsodb), tudi število oprostilnih sodb (65) je ostalo na primerljivem nivoju kot v letu 2013.  
 
Pri kaznivih dejanjih na škodo upnikov in potrošnikov so pogosto hkrati s fizičnimi osebami za isto 
kaznivo dejanje ovadene tudi pravne osebe. Tožilci so v letu 2014 obravnavali pravne osebe za 921 
novih kaznivih dejanj, skupaj s prenesenimi zadevami pa za 1.729 kaznivih dejanj. V 610 primerih so 
kazenske ovadbe zavrgli, v 213 vložili zahtevo za preiskavo, neposredni obtožni predlog je bil vložen v 
sedmih primerih, v 23 neposredna obtožba, v 84 pa obtožba po preiskavi. Tožilci so glede kaznivih 
dejanj, ki so jih storile pravne osebe, dosegli obsodilno sodbo za 33 kaznivih dejanj (v letu 2013 za 
devet pravnih oseb).  
 

Kot že v prejšnjih letih smo tudi v letu 2014 največ ovadb prejeli zaradi kaznivega dejanja poslovne 
goljufije, in sicer so bile fizične osebe ovadene v 1.937 primerih (v letu 2013 v 2.170 primerih), pravne 
osebe pa v 848 primerih (915 v letu 2013). Za ostala kazniva dejanja s tega področja smo v letu 2014 
prejeli ovadbe zoper polnoletne storilce zaradi 156 kaznivih dejanj oškodovanja upnikov (v letu 2013 
pa 180), zaradi 77 (72 v letu 2013) kaznivih dejanj povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim 
poslovanjem (oziroma lažnega stečaja) in zaradi destih kaznivih dejanj preslepitve kupcev.  

8.15 Poslovna goljufija  

V skupini kaznivih dejanj zoper upnike in potrošnike so bile najpogosteje obravnavane poslovne 
goljufije po 228. členu KZ-1 (234.a člen KZ). Za to kaznivo dejanje so bili v letu 2014 polnoletni storilci 
ovadeni zaradi 1.937 kaznivih dejanj, kar je za 11 % manj kot v letu pred tem (2.170).  
 
Državni tožilci so ovadbe glede 907 kaznivih dejanj zavrgli (614 v letu 2013), za 54 kaznivih dejanj so 
vložili obtožne predloge (47 v letu 2013) in za 110 dejanj neposredne obtožnice (143 v letu 2013). 
Glede 722 kaznivih dejanj so zahtevali preiskavo (782 v letu 2013), po preiskavi pa so vložili obtožnice 
zaradi 543 kaznivih dejanj poslovne goljufije, kar je za 19 % več kot v letu 2013 (458 obtožb). Sodišča 
so izrekla obsodilne sodbe zaradi 449 kaznivih dejanj (441 v letu 2013), oprostilne pa za 61 kaznivih 
dejanj. Pogled na statistične podatke pokaže, da se je glede poslovnih goljufij, ki predstavljajo znaten 
delež vseh kaznivih dejanj, ki jih obravnavajo tožilstva, v letu 2014 povečalo število rešenih zadev, saj 
se je ob manjšem pripadu povečalo tako število izdanih sklepov o zavrženju kot tudi število vseh 
obtožb.  
 
Pri teh ovadbah so v velikem številu primerov hkrati s fizičnimi osebami za isto kaznivo dejanje 
ovadene tudi pravne osebe. Tožilci so v letu 2014 prejeli ovadbe zoper pravne osebe za 848 kaznivih 
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dejanj, skupaj s prenesenimi zadevami pa so obravnavali 1.579 kaznivih dejanj. V 586 primerih so 
kazenske ovadbe zavrgli, v 197 vložili zahtevo za preiskavo, obtožni predlog je bil vložen v sedmih 
primerih, neposredna obtožnica v 20 primerih, po opravljeni preiskavi pa so bile vložene obtožnice še 
v 77 primerih. Pravne osebe so bile po ZOPOKD obsojene za 29 kaznivih dejanj poslovne goljufije.  
 
Pregled obravnavanih zadev pokaže, da veliko število kazenskih ovadb podajajo oškodovanci 
neposredno na državna tožilstva. Tožilci nato zbirajo še dodatne informacije in dokazila, kar vse 
poteka preko preveritev s strani policije, saj oškodovanci podajajo kazenske ovadbe, ki so 
pomanjkljive, pri tem pa ovadbe pogosto podajajo iz razloga, da bi čim prej prišli do poplačila terjatev. 
Vložena kazenska ovadba za upnike pomeni tudi sredstvo pritiska na dolžnike, da bi ti čim prej plačali 
dolgovane zneske in bi tako ne bilo treba začeti civilnih postopkov in prisilne izterjave dolga. V precej 
primerih, ki jih obravnavajo tožilci, se izkaže, da ne gre za kazniva dejanja poslovnih goljufij, temveč 
za civilnopravna, dolžniško-upniška razmerja, ki bi jih morale stranke urediti v ustreznih civilnih 
postopkih, kar pa ima za posledico večje število zavrženih ovadb. Ob naraščajoči plačilni nedisciplini v 
gospodarstvu v zadnjih letih se povečuje tudi število tovrstnih kazenskih ovadb, kar se zlasti odraža v 
večanju števila izdanih sklepov o zavrženju kazenske ovadbe.  
 
Struktura storilcev poslovnih goljufij se ne spreminja. Najpogostejši storilci poslovne goljufije so moški 
srednjih let s srednjo izobrazbo. Običajno gre za samostojne podjetnike, direktorje in prokuriste 
gospodarskih družb, ki v okviru opravljanja svoje dejavnosti, najpogosteje v družbah z omejeno 
odgovornostjo ali pri samostojnih podjetnikih, naročajo blago ali storitve, po dobavi blaga oziroma 
izvedbi storitev pa le-teh, v nasprotju s prej sklenjenim dogovorom, ne plačajo. Gre za dejanja, ki so 
najpogosteje storjena na področju gostinske in gradbene dejavnosti ter v zvezi z leasing pogodbami.  
 
Spodaj navedeni primeri prikazujejo vsebinske značilnosti poslovnih goljufij. 
 
V obdobju poročanja je bila izrečena kazen enega leta zapora fizični osebi zaradi kaznivega dejanja po 
drugem in prvem odstavku 228. člena KZ-1. Dejanje je storilec storil s tem, da je kot direktor dveh 
družb sklenil s predstavnikom oškodovane družbe ustna dogovora za dobavo gradbenega materiala, s 
katerima se je zavezal dobavljeni material tudi plačati. S tem je zavedel direktorja oškodovane družbe, 
da so mu dobavljali material, ki pa ga ni v celoti plačal. Tega namena pa ni imel že ob sklenitvi 
dogovorov, saj je vedel, da sta družbi prezadolženi in nimata finančnih sredstev za poplačilo dobav in 
da tako plačila ne bo mogel izvesti. Z dejanjem je oškodovani družbi povzročil premoženjsko škodo v 
skupnem znesku 60.000 evrov. 
 
V priporni zadevi zoper fizično osebo in njegovo družbo je bila v letu 2014 vložena obtožnica zaradi 
storitve številnih kaznivih dejanj poslovne goljufije po drugem v zvezi s prvim odstavkom 228. člena 
KZ-1. Obtoženemu se očita, da je prevzel opravljanje dejavnosti mesno-predelovalne industrije, nakar 
je pri poslovanju z več družbami prve dobave blaga plačal, zato da si je pridobil zaupanje svojih 
poslovnih partnerjev. Ti pa so mu nato kljub njegovemu nadaljnjemu neplačilu še naprej dobavljali 
naročeno blago. Ker pa je plačilo blaga zgolj obljubljal, je posameznim družbam povzročil več kot 
100.000 evrov premoženjske škode. Skupna premoženjska škoda pa znaša 540.000 evrov. Tako 
pridobljena denarna sredstva je obtoženi nato postopoma prenesel na svoj transakcijski račun v 
Avstrijo. Zadeva se nahaja v fazi glavne obravnave.  
 
V drugem primeru je obdolženka kot direktorica dveh družb s prepričljivim nastopom ter ustvarjanjem 
videza uspešne podjetnice in lažnim obljubljanjem, da bo naročeno blago in storitve za svoje gostinske 
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lokale v dogovorjenih rokih plačala, ter prikrivanjem prezadolženosti družb preslepila več poslovnih 
partnerjev. Ti so opravili naročene storitve in dobavili naročeno blago, nakar pa izdanih računov v 
skupni vrednosti več kot 136.000 evrov ni plačala. S tem je svojima družbama pridobila premoženjsko 
korist v navedeni višini. Sodišče je v sodbi, s katero je obdolženko spoznalo za krivo, izreklo enotno 
kazen dveh let zapora in odločilo, da se bo ta izvršila tako, da bo opravila zgolj 480 ur dela v splošno 
korist. Zoper tako odločitev se je tožilec pritožil zaradi kršitve kazenskega zakona, saj je sodišče pri 
razsoji uporabilo hkrati KZ-1 in KZ-1B, poleg tega pa tudi zaradi odločbe o kazenski sankciji ter 
predlagal spremembo sodbe v smeri določitve 1.460 ur dela v splošno korist. Pritožbeno sodišče je 
predlogu državnega tožilca v celoti sledilo.  
 
V letu 2014 sta bila po vloženi obtožnici sklenjena dva sporazuma o priznanju krivde v zadevi zoper 
dve fizični osebi in gospodarsko družbo. Obtožnica je obema očitala, med drugim, storitev več kaznivih 
dejanj poslovne goljufije po drugem v zvezi s prvim odstavkom 228. člena KZ-1. Z dejanji je bila 
povzročena skupna premoženjska škoda v višini 160.000 evrov. Sodišče je sklenjenima sporazumoma 
v celoti sledilo in obdolžencema izreklo zaporne kazni v višini, kot je bila dogovorjena v sporazumih. 
Eni osebi je izreklo štiri leta zapora, drugi pa eno leto in tri mesece zapora, pri čemer se bo slednja 
kazen izvršila tako, da se bo nadomestila z 900 urami dela v splošno korist, ki jih je ta oseba dolžna 
opraviti v roku dveh let. V fazi glavne obravnave pa se v tej zadevi še nahaja postopek zoper pravno 
osebo zaradi kazenske odgovornosti za kaznivo dejanje poslovne goljufije po drugem v zvezi s prvim 
odstavkom 228. člena KZ-1, šest kaznivih dejanj poslovne goljufije po prvem odstavku 228. člena KZ-1 
in kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev po prvem odstavku 196. člena KZ-1, vse v zvezi z 
42. členom KZ-1 ter v zvezi s tretjo točko 4. člena in sedmo ter deveto točko 25. člena ZOPOKD.  
 
Vložena je bila obtožnica zoper dve osebi zaradi devetih kaznivih dejanj poslovne goljufije po prvem 
odstavku 228. člena KZ-1, petih nadaljevanih kaznivih dejanj poslovne goljufije po prvem odstavku 
228. člena v zvezi s 54. členom KZ-1, ter šestih kaznivih dejanj poslovne goljufije po prvem odstavku 
228. člena v zvezi z 20. členom KZ-1. Obdolženima se očita, da sta kot zastopnika družbe, zavedajoč 
se, da navedena družba svojih obveznosti do kupcev ne bo mogla izpolniti, zaposlenim v družbi dala 
navodila, do so sklepali pogodbe, s katerimi se je družba kupcem zavezala zagotoviti dobavo in 
montažo stavbnega pohištva v določenem roku od prejema are oziroma v primeru takojšnjega plačila 
celotne kupnine s popustom. Potem ko so kupci plačali aro, pa pohištvo ni bilo dobavljeno in vgrajeno, 
prav tako ara ni bila vrnjena, s čimer sta oškodovancem povzročila za skupno 88.000 evrov škode. 
 
Sodišče prve stopnje je v letu 2014 v ponovljenem postopku na pritožbo državnega tožilca izreklo 
pravnomočno obsodilno sodbo, s katero je obdolženemu za nadaljevano kaznivo dejanje po drugem in 
prvem odstavku 228. člena KZ-1 izreklo kazen zapora v trajanju enega leta. Obtoženi je kaznivo 
dejanje storil s tem, ko je kot direktor gospodarske družbe med izvajanjem pogodbe o koriščenju 
gradbenih storitev z gradbeno mehanizacijo zamolčal plačilno nesposobnost. S tem je zavedel 
direktorja oškodovane družbe, da je ta še naprej opravljala gradbene storitve. Nato pa jim obdolženi 
računov za opravljene storitve ni plačal, s čimer jih je oškodoval za 62.000 evrov. Nato pa je v isti 
vlogi med izvajanjem pogodbe o izvedbi del z drugo oškodovano družbo še prikazoval, da bo 
obveznosti izpolnil ter zamolčal pri tem plačilno nesposobnost, zaradi česar je družba še naprej 
opravljala storitve, nato pa izstavljenih računov ni plačal, s čimer jih je oškodoval za 74.000 evrov.  
 
V letu 2014 je bil storilec obsojen na štiri leta in šest mesecev zapora zaradi nadaljevanega kaznivega 
dejanja poslovne goljufije po drugem odstavku 234.a členu KZ. Obsojen je bil, ker je kot direktor 
družbe sklenil z leasingodajalcem deset pogodb o finančnem leasingu premičnin (vozil), plačal pa je le 
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stroške pogodbe in nekaj obrokov, nato pa s plačevanjem obrokov leasinga prenehal. Ko je 
leasingodajalec odstopil od pogodb in zahteval vrnitev vozil, pa vozil tudi ni vrnil, čeprav so bila na 
leasing vzeta vozila po splošnih pogojih k pogodbi do popolnega poplačila last leasingodajalca. 
 
Pravnomočno sta bili zaključeni dve zadevi, iz katerih je razvidno, da sta leasing hiša in banka med 
izvajanjem posla ravnali malomarno in tako doprinesli k temu, da sta ju leasingojemalec oziroma 
kreditojemalec lažje ogoljufala, to dejstvo pa je po vloženih pritožbah zoper odločitvi prvostopenjskega 
sodišča pomembno vplivalo na odločanje višjega sodišča. V prvi zadevi gre sicer za pravi primer 
poslovne goljufije (ne zgolj za nerazrešeno dolžniško upniško razmerje), v kateri oškodovana banka ni 
le izkoristila kazenskega postopka za pritisk za poravnavo obveznosti. Gre za obdolženca, direktorja 
družbe (med predkazenskim postopkom je bil zoper družbo že uveden stečajni postopek, v katerem se 
banka ni mogla poplačati), ki je na banki najemal kredite v skupni vrednosti skoraj 400.000 evrov, 
vračilo svojih obveznosti do banke zavaroval z odstopom svojih terjatev do svojih kupcev, nato pa te 
terjatve pobotal s svojimi obveznostmi do teh kupcev oziroma poslovnih partnerjev. Ker drugih 
terjatev ni več imel, je s tem banki onemogočil, da bi svoje terjatve poplačala. Velik del terjatev je 
pobotal tako, da je na koncu nepremično premoženje pristalo v njegovih rokah in rokah njegove žene. 
Ves čas je svoja ravnanja banki prikrival, banka pa je s premalo skrbno in predvsem nepravočasno 
kontrolo dejanskega obstoja terjatev storilcu delo olajšala. Okrožno sodišče je sicer obdolženca 
spoznalo za krivega in mu izreklo dvoletno zaporno kazen, v plačilo pa mu je naložilo povrnitev škode, 
ki jo je s svojim ravnanjem banki povzročil. Višje sodišče je prvostopenjsko sodbo spremenilo tako, da 
je obdolženca oprostilo obtožbe. Menilo je, da vzročna zveza med ravnanji obdolženca in nastalo 
škodo ni izkazana na dovolj visoki stopnji in posebej opozorilo, da banka pri izterjavi odstopljenih 
terjatev ni ravnala dovolj skrbno.  
 
Tožilstvo je vložilo obtožnico zoper direktorja in prokurista družbe ter zoper pravno osebo za kaznivo 
dejanje poslovne goljufije po prvem odstavku 228. člena KZ-1 in tretjo točko 4. člena in deveto točko 
25. člena ZOPOKD v zvezi s prvim odstavkom 6. člena istega zakona. Direktor in prokurist sta skupaj z 
zavestnim sodelovanjem pri izvršitvi pri opravljanju gospodarske dejavnosti t.j. pri izvajanju posla – 
ustnega dogovora o rednem dobavljanju rezervnih delov za vozila znamke Mercedes Benz in Man, 
preslepila samostojnega podjetnika s prikrivanjem, da obveznosti ne bodo izpolnjene. Obtožena sta 
namreč podjetniku zamolčala, da prevzetega blaga zaradi likvidnostnih težav družbe ob zapadlosti 
posameznih računov družba ne bo poravnala. Delavci družbe so na podlagi predhodnih naročil pri 
podjetniku prevzeli rezervne dele in avtomehanični material, za kar je podjetnik družbi izstavil račune. 
Družba pa kljub večkratnim obljubam računov ni poravnala. Zaradi neizpolnitve obveznosti je tako za 
samostojnega podjetnika nastala premoženjska škoda v znesku 23.000 evrov. 
 
V zadevi je bilo obravnavano kaznivo dejanje poslovne goljufije po prvem odstavku 228. člena KZ-1, ki 
ga je storil direktor gospodarske družbe, ko je s predstavnikom druge družbe sklenil dopolnilo k 
pogodbi – naročilu. S pogodbo sta se stranki dogovorili, da bo družba za drugo družbo na gradbišču v 
Nemčiji s svojimi delavci opravila gradbena dela v skladu z danim naročilom, pri čemer se je obdolženi 
ob sklenitvi pogodbe zavezal, da se bo obračun del vršil na štirinajst dni. Pri tem je prikazoval, da bo 
družba izdane račune v dogovorjenem roku plačala, čeprav je vedel, da je finančno stanje družbe 
slabo in da svojih obveznosti ni več sposobna poravnavati. Kljub temu je naročil dela večje vrednosti, 
zavedajoč se, da ta dela ne bodo plačana in da bo na ta način družba oškodovana. S prikazovanjem, 
da bodo po opravljenih delih obveznosti poravnane, pa je odgovorno osebo preslepil, da so sklenili 
navedeno pogodbo in opravili gradbena dela v skupnem znesku 110.000 evrov. Ta znesek je bil plačan 
samo delno, zneska računov v višini 90.000 evrov pa družba nikoli ni plačala, saj je bila že čez nekaj 
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mesecev predlagana prisilna poravnava. V zadevi je bila v letu 2013 izdana obsodilna sodba, s katero 
je bilo obtožencu izrečena pogojna obsodba, v kateri se mu je določila kazen eno leto in šest mesecev 
zapora s preizkusno dobo treh let. Zoper navedeno obsodilno sodbo se je zaradi nestrinjanja glede 
izrečene kazenske sankcije pritožila državna tožilka, pritožbo pa je vložil tudi zagovornik iz vseh 
pritožbenih razlogov. Višje sodišče v letu 2014 obe pritožbi zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve 
stopnje.  

8.16 Oškodovanje upnikov 

Drugo najpogosteje obravnavano kaznivo dejanje v skupini kaznivih dejanj zoper upnike in potrošnike 
je bilo v letu 2014 oškodovanje upnikov po 227. členu KZ-1 (234. člen KZ). Državna tožilstva so 
prejela kazenske ovadbe zoper fizične osebe glede 156 (180 v letu 2013) kaznivih dejanj oškodovanja 
upnikov, zoper pravne osebe pa glede 51 (72 v letu 2013) kaznivih dejanj. Skupaj s prenesenimi 
zadevami iz prejšnjih let so državni tožilci obravnavali ovadbe zoper fizične osebe glede 342 kaznivih 
dejanj (315 v letu 2013), pri čemer so ovadbe glede 44 kaznivih dejanj zavrgli (48 v letu 2013), v 51 
primerih so vložili zahtevo za preiskavo (34 v letu 2013), glede šestih kaznivih dejanj so vložili 
neposredno obtožnico, glede 29 (28 v letu 2013) kaznivih dejanj pa so vložili obtožni akt po opravljeni 
preiskavi. Sodišča so obsodila fizične osebe v letu 2014 za skupno 14 (11 v letu 2013) kaznivih dejanj 
oškodovanja upnikov, dveh kaznivih dejanj pa so jih oprostila. V letu 2014 so bile pravne osebe 
obravnavane za 110 kaznivih dejanj, v 19 primerih so bile ovadbe zavržene, v treh so bile vložene 
neposredne obtožnice, v 15 so bile vložene zahteve za preiskavo, po opravljeni preiskavi pa obtožnica 
v devetih primerih. Pravne osebe so bile obsojene za štiri kazniva dejanja oškodovanja upnikov.  
 
Za razumevanje kaznivih dejanj oškodovanja upnikov izpostavljamo naslednje primere. 
 
V letu 2014 je bila vložena obtožnica v zadevi zoper eno osebo zaradi kaznivega dejanja oškodovanja 
upnikov po drugem v zvezi s prvim odstavkom 227. člena KZ-1, še zoper tri osebe pa zaradi pomoči h 
kaznivemu dejanju oškodovanja upnikov po drugem v zvezi s prvim odstavkom 227. člena KZ-1 v 
zvezi z 38. členom KZ-1. Z obtožbo pa se je eni osebi očitalo, da je kot direktor in družbenik, ter 
kasneje kot dejanski poslovodja gospodarske družbe A s cesijskimi pogodbami preusmeril plačila 
poslovnih partnerjev s transakcijskega računa A na transakcijski račun povezane družbe B, katere 
direktor in edini družbenik je bil, čeprav iz naslova cesijskih pogodb družba A od družbe B ni dobila 
nobenih proti terjatev ali plačila. Tako je z goljufivim dejanjem zmanjšal čisto vrednost premoženja 
družbe A, s tem pa tudi stečajno maso. Prav tako je osnovna sredstva, opremo in zaloge družbe A 
prenesel na povezani družbi B in C ter na svoj s.p., s tem pa navedenim poslovnim subjektom 
omogočil prednostno poplačilo njihovih terjatev in jih s tem kot upnike družbe A spravil v ugodnejši 
položaj. Soobdolženi, ki je bil formalni direktor družbe A, drugi soobdolženi kot zastopnik družbe C, ter 
tretji soobdolženi pa so mu pri tem naklepno pomagali. S kaznivim dejanjem je bila upnikom družbe A 
povzročena velika premoženjska škoda v višini 2.600.000 evrov.  
 
V letu 2014 je tožilstvo vložilo obtožnico zoper dva obdolženca zaradi kaznivega dejanja oškodovanja 
upnikov po prvem in drugem odstavku 227. člena KZ-1 in zoper drugega obdolženca zaradi kaznivega 
dejanja pomoči pri tem kaznivem dejanju. Obdolženca sta direktor zadolžene pravne osebe in 
odvetnik, ki je v sodelovanju z direktorjem denar v višini 620.000 evrov, ki je bil kot odškodnina s 
strani občinskega organa izplačan pravni osebi, preko pooblastila tega direktorja speljal na svoj 
fiduciarni račun. Denar je obdolženi odvetnik še isti dan oziroma v kratkem času po dveh nakazilih 
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večinoma dvignil v gotovini, del denarja prenakazal na svoj bančni račun, z delom denarja pa plačal 
svoje račune. Upniki zadolžene pravne osebe so ostali brez poplačila.  
 
V drugi zadevi je bila v letu 2014 zoper direktorja gospodarske družbe vložena zahteva za preiskavo 
zaradi kaznivega dejanja oškodovanja upnikov po 227. členu KZ-1. Direktor je, potem ko je družba 
postala nezmožna za plačilo svojih zapadlih obveznosti in imela že blokirane transakcijske račune, 
določene upnike spravil v ugodnejši položaj in tako drugim upnikom povzročil veliko premoženjsko 
škodo. S svojim dolžnikom družbo A je sklenil pogodbo o odstopu terjatve v višini 800.000 evrov v 
korist prevzemnika terjatve družbe B. S tem je preusmeril finančni tok od dolžnika mimo upnika k 
prevzemniku terjatve. Nato je v družbi B izposloval, da je z odstopljeno terjatvijo poravnala zapadle 
obveznosti do delavcev in pa selektivno le nekatere izbrane terjatve, predvsem sestrskih družb prve 
družbe. S tem je oškodoval ostale upnike, ki so v stečaju družbe priglasili svoje terjatve.  
 
V drugi zadevi je bila po končani preiskavi v letu 2014 vložena obtožnica zoper odgovorno osebo 
gospodarske družbe, med drugim tudi zaradi kaznivega dejanja oškodovanja upnikov po drugem 
odstavku 227. člena KZ-1. Obdolženemu se v obtožbi očita, da je, organiziral prodajo dveh osnovnih 
sredstev v vrednosti 170.400 evrov tako, da ju je najprej prodal povezani družbi B, v kateri je bil edini 
lastnik in direktor. Nato je, zato da iz kupnine za prodana osnovna sredstva družbe A ne bi bili 
poplačani njeni upniki, uredil, da je družba B še isti dan za isto ceno prodala navedeni osnovni sredstvi 
tretji osebi, od katere je sam osebno isti dan dobil del kupnine in sicer 50.000 evrov gotovine, 
preostali znesek kupnine pa je tretja oseba plačala družbi B z nakazili na transakcijski račun in s 
kompenzacijami. Pri tem je obdolženi že od začetka vedel, da je gospodarska družba prezadolžena in 
dolgoročno plačilno nesposobna in da ima blokiran transakcijski račun. Obdolženi pa, kljub temu da je 
vse navedeno vedel, ni poskrbel, da bi družba B družbi A plačala dolg 170.400 evrov od prodanih 
osnovnih sredstev, zaradi česar tudi 31 upnikov družbe A, nad katero je bil nato uveden stečaj, ne bo 
poplačanih najmanj za ta znesek. Po vloženi obtožbi je sodišče v dobi poročanja že razpisalo 
predobravnavni narok, obdolženi pa je takrat predlagal sklenitev sporazuma o priznanju krivde na 
tožilstvu. V dobi poročanja sporazum še ni bil sklenjen, v teku pa so pogajanja.  
 
Pred sodiščem je tekel kazenski postopek zoper pet fizičnih in štiri pravne osebe zaradi kaznivih dejanj 
oškodovanja upnikov po drugem v zvezi s prvim odstavkom 227. člena KZ-1, pravne osebe pa tudi v 
zvezi s 20. in 42. členom KZ-1, ter v zvezi s 4., 6. in 10. členom ter šesto točko 25. člena ZOPOKD. 
Obdolženci in pravne osebe so vedeli, da so sami in njihove družbe kot dolžniki postali nezmožni za 
plačilo, pa so, zato da bi izigrali in oškodovali upnike, z goljufivim dejanjem povzročili veliko 
premoženjsko škodo upnikom. Pooblaščenec, ki je vodil posle ene izmed povezanih družb je, potem ko 
je davčna uprava njegovi družbi kot davčnemu dolžniku izdala sklepe o izvršbi v določenem časovnem 
obdobju, zato da bi izigral in oškodoval upnike družbe, po dogovoru in razdelitvi vlog preusmeril 
poslovanje in finančne tokove družbe upnice na novoustanovljeno družbo. S tem je bila upnikom 
družbe in davčni upravi povzročena velika premoženjska škoda, ki je presegla 300.000 evrov. Enaka 
postopka so obdolženi izvedli še z drugima dvema družbama. Z goljufivim izigravanjem, ko so denar 
namesto na družbo, ki je bila upravičena do plačila z namenom, da so preprečili davčno izvršbo, 
prenesli na drugo družbo, so FURS oziroma državo oškodovali skupno za 577.000 evrov. Zoper 
glavnega storilca je bil odrejen pripor. Obdolženci so na predobravnavnem naroku priznali krivdo, 
vodilnemu storilcu in idejnemu vodji je bila izrečena kazen zapora, drugim udeležencem, ki so s svojim 
priznanjem podprli obtožno tezo, so bile izrečene pogojne obsodbe, enako eni družbi, medtem ko sta 
drugi dve ugasnili. 
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8.17 Druga kazniva dejanja na škodo upnikov in 

potrošnikov 

Spodaj navedena kazniva dejanja so iz skupine kaznivih dejanj zoper upnike in potrošnike, ki jih še 
navajamo v tem poročilu.  
 
Za kaznivo dejanje povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (pred KZ-1B: kaznivo 
dejanje lažnega stečaja) po 226. členu KZ-1 (232. in 233 člen KZ) so tožilci prejeli kazenske ovadbe 
zoper fizične osebe zaradi 77 kaznivih dejanj, kar je nekoliko več kot v letu 2013 (72 kaznivih dejanj), 
a precej več kot leta 2012, ko so tožilci obravnavali 23 fizičnih oseb). Skupaj s prenesenimi zadevami 
iz prejšnjih let so tožilci obravnavali 146 kaznivih dejanj fizičnih oseb. Glede 17 kaznivih dejanj so bile 
ovadbe zavržene, glede šestih so bile vložene zahteve za preiskavo, za sedem kaznivih dejanj pa so 
bili vloženi obtožni akti po preiskavi. Sodišča so za to kaznivo dejanje izrekla eno obsodbo (v letu 2013 
niso izdala nobene sodbe). Pravne osebe so bile na novo ovadene 20 kaznivih dejanj. Skupaj s 
prenesenimi zadevamo so tožilci obravnavali 31 kaznivih dejanj. Za štiri dejanja so bile ovadbe 
zavržene, vložena pa je bila ena zahteva za preiskavo.  
 
Vložena je bila obtožba zoper direktorja družbe z omejeno odgovornostjo za kaznivo dejanje po 226. 
členu KZ-1. Direktorju se očita, da je izpolnil pogoje za izbris gospodarske družbe po uradni dolžnosti s 
tem, da jo je spravil v položaj plačilno nesposobne. To je storil z namenom, da bi oškodoval upnike za 
terjatve v skupni vrednosti najmanj 140.000 evrov, ko obveznosti do njih ne bi bile izpolnjene. Dejanje 
je storil tako, da je z računov družbe dvignil za skupno 80.000 evrov gotovine in jo uporabil za lastne 
potrebe, nato je pod ceno prodal vozilo, ki je bilo last družbe, s tem, da ga je prodal drugi fizični osebi 
za ceno 25.000 evrov, čeprav ga je družba kot novo vozilo tri mesece prej kupila za 32.800 evrov. 
Znesek, s katerim je bilo to vozilo plačano, je takoj dvignil z bančnega računa kot posojilo sebi. Pri 
tem pa je vedel, da posojila oziroma zneska ne bo vrnil. Družbo je čezmerno zadolžil s tem, da je 
pridobil še bančno posojilo v znesku 50.000 evrov in znesek nakazal na bančni račun druge družbe. 
Nesmotrno je prevzemal finančne obveznosti z naročanjem prevoznih storitev, ki bi jih družba s 
svojimi vozili lahko sama opravila. Novih poslov za družbo ni pridobival, tako da je imela družba na 
koncu blokirane poslovne račune. Obdolženi je prenehal poslovati v imenu družbe in je bila ta na 
naslovu, ki je bil vpisan kot sedež družbe v poslovni register, neznana. Zaradi tega jo je sodišče v 
postopku izbrisa družbe iz sodnega registra brez likvidacije tudi izbrisalo.  
 
Za kaznivo dejanje organiziranja denarnih verig in nedovoljenega prirejanja iger na srečo (pred KZ-1B: 
organiziranje denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo) po 212. členu KZ-1 (234.b člen KZ) so 
državna tožilstva prejela kazenske ovadbe zoper polnoletne storilce za tri kazniva dejanja, skupaj s 
prenesenimi iz prejšnjih let pa so imeli v delu ovadbe glede 17 kaznivih dejanj (v letu 2013 skupaj 92). 
Državni tožilci so štirikrat zavrgli kazenske ovadbe, za dve dejanji so vložili obtožni predlog, za enega 
pa neposredno obtožnico. Vložili so le eno zahtevo za preiskavo (57 v letu 2013). Obsojena je bila ena 
fizična oseba (v letu 2013 pa so bile izdane obsodilne sodbe za 10 kaznivih dejanj). Zoper pravne 
osebe novih ovadb, obtožb ali sodb za to kaznivo dejanje ni bilo.  
 
Za kaznivo dejanje preslepitve kupcev po 232. členu KZ-1 (237. člen KZ) so bili polnoletni storilci 
ovadeni desetih novih kaznivih dejanj, tako da so tožilci skupaj s prenesenimi ovadbami obravnavali 
15 primerov. Glede dveh kaznivih dejanj je bila ovadba zavržena, glede ene osebe pa je bil vložen 
obtožni predlog. Podani sta bili tudi dve ovadbi zoper pravne osebe, tako da so imeli tožilci v delu 
skupaj pet ovadb. Za eno dejanje je bila ovadba v letu 2014 zavržena.  
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8.18 Kazniva dejanja na škodo bank 

Na področju kaznivih dejanj na škodo bank se poroča o stanju vloženih ovadb tako s strani Banke 
Slovenije in drugih bank kot tudi policije. Med ta kazniva dejanja uvrščamo dejanja, ko je prišlo ali bi 
lahko prišlo do škode bankam. V skladu z metodologijo poročanja za letno poročilo kazniva dejanja s 
področja bančništva delimo na dve temeljni skupini: notranji bančni kriminal in zunanji bančni 
kriminal. V skupino notranjega bančnega kriminala uvrščamo kazniva dejanja, ki jih storijo zaposleni v 
banki. Gre torej za kazenski pregon bančnikov, ki so sami storili kazniva dejanja na škodo banke, v 
kateri so zaposleni, s tem, da v navedeno skupino zraven bančnikov prištevamo tudi osebe, ki sicer 
niso zaposlene v bankah, vendar so pri izvršitvi omenjenih kaznivih dejanj sodelovale kot pomagači ali 
napeljevalci. Tipična kazniva dejanja, ki jih štejemo za notranji bančni kriminal, so: 
 

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 
- poneverba ali neupravičena uporaba tujega premoženja (209. člen KZ-1), 
- izneverjenje (215. člen KZ-1). 

 
V skupino zunanjega bančnega kriminala uvrščamo kazniva dejanja, ki jih na škodo bank storijo tretje 
osebe, npr. komitenti banke oziroma druge tretje osebe. Tipična kazniva dejanja, ki jih štejemo za 
zunanji bančni kriminal, so tako: 
 

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1) 

8.18.1 Notranji bančni kriminal 

Zlasti SDT RS je tisto tožilstvo, ki je v skladu z zakonom stvarno pristojno za pregon kaznivih dejanj, ki 
jih uvrščamo v skupino notranjega bančnega kriminala, medtem ko kazniva dejanja iz skupine 
zunanjega bančnega kriminala v večji meri obravnavajo okrožna državna tožilstva.  
 
Velik delež kazenskih ovadb oziroma naznanil sumov storitve kaznivih dejanj bančnega kriminala je 
tožilstvo prejelo od poslovnih bank, vendar le-te niso dosegale kakovostnega standarda, ki bi 
omogočal neposredno uvedbo kazenskega postopka, torej takojšnjo vložitev zahteve za preiskavo ali 
obtožnega akta. Zato je bilo v vseh primerih potrebno izvesti predkazenski postopek z obsežno 
kriminalistično preiskavo, ki jo policija zaključi s podajo kazenske ovadbe oziroma, kadar ni podlage za 
kazensko ovadbo, s podajo poročila po desetem odstavku 148. člena ZKP. 
 
Iz spodnje razpredelnice je razvidno, katere banke so podale kazenske ovadbe ali naznanila kaznivih 
dejanj s področja notranjega bančnega kriminala, torej gre za podatke, ki se nanašajo na pregon 
predvsem tistih kaznivih dejanj s področja bančništva, katerih storitve so osumljeni bančniki (zlasti 
kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1). Iz 
evidenc je mogoče razbrati samo tiste ovadbe ali naznanila kaznivih dejanj, ki so jih poslovne banke 
podale neposredno na državno tožilstvo. Pri ovadbah, ki so bile podane na policijo, banka, ki je 
dejanje naznanila, ni zavedena kot ovaditeljica.  
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Tabela 19: Kazenske ovadbe oziroma naznanila, ki so jih banke podale neposredno na SDT RS 
(statistični podatki so po zadevah) 

Število vloženih 
ovadb/naznanil po 
posameznih letih Ovaditelj ali naznanitelj 

(banka) 
 2012 2013 2014 

Skupaj 
vloženih 
ovadb / 
naznanil 

Banka Slovenije 3 1  4 

NLB d.d. 3 10 18 31 

NKBM d.d. 1 1 7 9 

Factor banka d.d.  1 8 9 

Probanka d.d.   2 2 

Banka Celje d.d.  1  1 

SKUPAJ 7 14 35 56 

 

Pri statističnih podatkih je potrebno opozorilo, da tožilstvo v elektronskem informacijskem sistemu ne 
vodi ločeno zadev glede na to, ali so v posamezni zadevi ovadbo podale banke ali ne. Zaradi omejitev 
informacijskega sistema so bili posamezni podatki v teh tabelah zbrani na podlagi vpogleda v spise, 
zaradi česar so mogoča tudi kakšna manjša odstopanja. V zgornji tabeli je potrebno upoštevati, da je 
bilo v posameznih zadevah praviloma ovadenih oziroma obdolženih večje število oseb. 
 
SDT RS je do konca leta poročanja od policije prejelo 13 kazenskih ovadb (od tega večina podana s 
strani Nacionalnega preiskovalnega urada), ki se nanašajo na kaznivo dejanje zlorabe položaja s strani 
bančnikov. Število policijskih ovadb predstavlja skupno število ovadb, ki so bile vložene v letih 2012, 
2013 in 2014. V letu 2015 so bile podane še nekatere kazenske ovadbe policije, ki bodo zajete v 
naslednje obdobje poročanja. Prav tako SDT RS usmerja delo policije še v 33 primerih, kjer je podan 
sum storitve kaznivega dejanja na področju bančništva, pri čemer so v to število vključeni samo 
primeri, kjer so državni tožilci že podali konkretne predloge in navodila za preiskovanje. Število vseh 
zadev, kjer državni tožilci spremljajo preiskovalne aktivnosti policije in drugih organov oziroma so bili o 
njih obveščeni, je večje (okrog 70 zadev), saj v velikem številu primerov policijske in tožilske aktivnosti 
niso posledica podaje kazenske ovadbe ali naznanila s strani posamezne banke. Skupna višina 
domnevnih oškodovanj bank na podlagi do sedaj podanih kazenskih ovadb s strani policije znaša okoli 
120 milijonov evrov.  
 
SDT RS je do konca leta 2014 na sodišče vložilo osem zahtev za preiskavo, ki se nanašajo na 28 
obdolžencev, med katerimi so tudi člani uprav in nadzornih svetov bank. Skupna višina oškodovanja 
bank v teh zadevah znaša 52,2 milijonov evrov. V teh zadevah so sodišča doslej v šestih primerih 
izdala sklepe o uvedbi preiskave. SDT RS je na sodišče vložilo tudi en obtožni akt, in sicer v zadevi, 
kjer je naznanilo podala Banka Slovenije, kazensko ovadbo pa Nacionalni preiskovalni urad. 
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Tabela 20: Kazniva dejanja bančnega kriminala, ki jih obravnava SDT RS, ne glede na vrsto 
ovaditelja/naznanitelja.  

Državno 
tožilstvo 

Število 
zadev, 
kjer 

tožilstvo 
aktivno 
spremlja 
aktivnosti 
policije 

Število 
zadev, kjer 

tožilci 
usmerjajo 

predkazenski 
postopek 

Število 
ovadb 
policije 

Višina 
oškodovanj 

bank  
(glede na 
podatke 13 
ovadb) 

Zahteve 
za 

preiskavo 

Število 
bančnikov, 

zoper 
katere je 
zahtevana 
preiskava 

Višina 
oškodovanj 

bank  
(glede na 
podatke 
osmih 

zahtev za 
preiskavo) 

Število 
obtožnih 
aktov 

SDT RS okrog 70 33 13 
120 

milijonov 
evrov 

8 28 
52,2 

milijona 
evrov 

1 

Podatki v zgornji tabeli ne predstavljajo števila obravnavanih oseb (razen, kjer je to izrecno navedeno), ampak 
število zadev oziroma število tožilskih ali policijskih aktov.  

 
Zadeve s področja bančnega kriminala se na SDT RS obravnavajo prednostno. S preiskovanjem 
kaznivih dejanj na področju bančništva se ukvarjata dve specializirani preiskovalni skupini s skupaj 19 
člani. Člani skupin so poleg državnih tožilcev SDT RS še policisti Nacionalnega preiskovalnega urada, 
predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije, Banke Slovenije in Urada za preprečevanje pranja 
denarja. S prihodom dodatnih državnih tožilcev na SDT RS v septembru 2014 so bili za delo na 
bančnih zadevah dodatno dodeljeni še trije državni tožilci, tako da se s pregonom kaznivih dejanj s 
področja bančništva zdaj ukvarja 9 državnih tožilcev. 
 

Tabela 21: Število državnih tožilcev SDT RS in preiskovalcev, ki delajo na zadevah bančnega kriminala 

Državno 
tožilstvo 

Število 
specializiranih 

preiskovalnih skupin 

Število članov 
specializiranih 

preiskovalnih skupin 

Število državnih tožilcev, ki 
so dodeljeni na zadeve 
bančnega kriminala 

SDT RS 2 19 9 

 
Glavna naloga državnih tožilcev je pregon storilcev kaznivih dejanj. V javnosti se sicer večkrat omenja 
tako imenovana bančna luknja, vendar je treba poudariti, da vsako oškodovanje bank še ni kaznivo 
dejanje samo po sebi. Pri nekaterih kreditojemalcih izstopa nesorazmernost med višino danih kreditov 
in nizkim zneskom zavarovanj, vendar to dejstvo samo po sebi še ne pomeni, da je bilo storjeno 
kaznivo dejanje. Pri preiskovanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj s področja bančništva so tako 
državni tožilci soočeni z zahtevno in specifično materijo, ki terja posebna znanja in tudi določene 
organizacijske pristope.  
 
Glavne težave pri delu državnih tožilcev so povezane z obsežnostjo dokumentacije, pridobivanjem 
podatkov in dokumentacije iz tujine, pridobivanjem in analizo elektronskega gradiva, specifičnimi 
znanji s področja bančništva in nepoznavanjem bančnega okolja. Pri preiskovanju bančnega kriminala 
pa imata policija in SDT RS še vedno probleme pri pridobivanju določene bančne dokumentacije. 
 
Zaznava se tudi pomanjkanje vneme oškodovanih bank za samoiniciativno preiskovanje sumov 
kaznivih dejanj v okviru svojih zmožnosti. Banke bi lahko, glede na to, da poznajo dejansko stanje, 
razpolagajo s strokovnim znanjem in poznavanjem notranjih poslovnih procesov ter da so jim znani 
primerljivi primeri pravilnega ravnanja konkretnih osumljenih bančnikov, same najbolj konkretno 
opredelile kazniva dejanja in potencialne osumljence. Poleg tega so zaposleni v bankah zelo zadržani 
pri komunikaciji z organi pregona in odkrivanja.  
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Vseh zadev, ki bi jih lahko uvrščali pod notranji bančni kriminal, pa ne obravnava zgolj SDT RS, ampak 
tudi nekatera okrožna državna tožilstva. Pri tem je potrebno upoštevati, da so bile nekatere zadeve, v 
katerih so bile ovadbe podane na okrožna tožilstva ali so ta že vložila obtožbe, kasneje prenesene na 
SDT RS, zaradi česar se te zadeve statistično beležijo pod zadeve okrožnih državnih tožilstev (npr. 
vložitev obtožbe v prejšnjih letih), čeprav zdaj zadeve že obravnava SDT RS.  
 
V zadnjih letih sta tovrstne zadeve obravnavali ODT v Ljubljani in Mariboru. Iz spodnjih tabel je 
razvidno število teh ovadb, pri čemer je potrebno upoštevati, da so bile zlasti v letu 2014, ko se je 
SDT RS kadrovsko okrepilo, skoraj vse zadeve obravnavane na SDT RS, zaradi česar okrožna tožilstva 
novih zadev niso obravnavala.  
 

Tabela 22: Kazenske ovadbe, ki so jih v zvezi z notranjimi bančnimi kaznivimi dejanji obravnavali na 
ODT v Ljubljani (statistični podatki so po ovadenih osebah) 

Število vloženih 
ovadb/naznanil po 
posameznih letih 

Banka 
 2012 2013 2014 

Skupaj 
vloženih 
ovadb / 
naznanil 

Banka Slovenije  14 0 14 

NLB d.d. 1 26 0 27 

PBS d.d.  1  0 1 

Sparkasse d.d.   1 0 1 

Abanka d.d.  12 8 0 20 

Hypo banka d.d. 1  0 1 

SKUPAJ 15 49 0 64 

 
V zgornji tabeli so zabeležene skupaj vse ovadbe, podane na ODT Ljubljana, za kazniva dejanja 
zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), poneverbe ali neupravičene 
uporabe tujega premoženja (209. člen KZ-1) in izneverjenja (215. člen KZ-1) v primerih, ko so bile 
oškodovane posamezne banke. Gre tako za primere, ko so ovadbe oziroma naznanila podale same 
banke, kot tudi, ko jih je podala policija oziroma drug organ.  
 
V zvezi z notranjim bančnim kriminalom so tožilci z ODT v Ljubljani vložili zahteve za preiskavo zoper 
50 oseb, obtožne akte zoper sedem oseb, sodišča pa so izdala osem sodb.  
 
ODT v Mariboru je v poročilu izpostavilo dve zadevi notranjega bančnega kriminala, in sicer je šlo v 
obeh zadevah za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 
240. členu KZ-1. Vložili so dve zahtevi za preiskavo zoper skupno šest obdolžencev.  
 
V nadaljevanju sledijo opisi nekaterih zadev s področja notranjega bančnega kriminala, ki jih večinoma 
obravnava SDT RS. 
 
Banka Slovenije je podala naznanilo suma kaznivih dejanj, storjenih s strani predsednice in članice 
uprave ene izmed poslovnih bank. V maju 2014 je bila podana kazenska ovadba, septembra 2014 pa 
je tožilstvo zoper dve fizični osebi vložilo obtožni predlog zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja ali 
zaupanja pri gospodarski dejavnosti po tretjem odstavku 240. člena KZ-1. Obdolženima se očita, da 
sta pri zagotavljanju kapitalske ustreznosti banke s podrejenimi obveznicami in delnicami zlorabili 
svoja položaja, da si pridobita nepremoženjsko korist. To sta storili tako, da sta nekaterim kupcem 
obveznic v skupni višini okoli 3,7 milijona evrov zagotovili, da bo banka na njihovo zahtevo te 
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obveznice še pred njihovo dospelostjo od njih odkupila po vnaprej določeni ceni, nekaterim kupcem 
delnic pa nudili prepovedano finančno asistenco pri nakupu delnic in jima zagotovili, da bo banka na 
njihovo zahtevo uredila odkup teh delnic. Ta pomoč pri nakupu in obljuba kasnejšega odkupa pa sta 
bili odločilni, da so se dokapitalizanti odločili za nakup delnic. Z opisanim ravnanjem sta si pridobili 
nepremoženjsko korist v obliki izognitve odvzema dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave 
banke in ohranitve položajev predsednice in članice uprave banke ter z njima povezanih 
premoženjskih koristi, saj bi jima Banka Slovenije v skladu z določbami 68. člena Zakona o bančništvu 
odvzela dovoljenji za opravljanje funkcije člana uprave banke, če jima ne bi uspelo zagotoviti 
manjkajočih denarnih sredstev za izpolnitev zahtevane kapitalske ustreznosti banke. Decembra 2014 
je bil opravljen predobravnavni narok, na katerem obdolženki nista priznali krivde.  
 
Decembra 2013 je bila vložena zahteva za preiskavo zoper bančnega uslužbenca na visokem položaju 
zaradi dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in 
drugem odstavku 240. člena KZ-1, ker je kreditno nesposobnima komitentoma uredil premostitvena 
hipotekarna kredita v višini 1,1 milijona evrov in 1,65 milijona evrov, čeprav je vedel, da sta 
kreditojemalca kreditno nesposobna, višina zavarovanja pa dosega samo dobro tretjino vrednosti 
kredita. Obdolženi je z navajanjem neresničnih in nepopolnih podatkov, predvsem glede dejanske 
vrednosti nepremičnine, zavedel upravo banke, da je kredita odobrila. Kreditojemalca kreditov nikoli 
nista vrnila, likvidacijska vrednost nepremičnin pa je še bistveno manjša od predpostavljene tržne 
vrednosti v času sklenitve kreditne pogodbe. S kaznivima dejanjema so si kreditojemalca in z njima 
povezane pravne osebe pridobili protipravno premoženjsko korist v višini 2,75 milijona evrov. 
Obdolženemu se očita tudi storitev kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin po 
235. členu KZ-1. Oktobra 2014 je bil izdan sklep o preiskavi. Uvedba preiskave je bila zahtevana tudi 
zoper podjetnika, ki je bančnika napeljal k storitvi opisanega kaznivega dejanja, vendar je osumljenec 
v maju 2014 umrl. 
 
Novembra 2014 je tožilstvo vložilo zahtevo za preiskavo zoper poslovodno osebo pravne osebe, ki se 
je ukvarjala z odkupom terjatev, ta pravna oseba pa je bila kasneje pripojena eni izmed poslovnih 
bank in nanjo prenesena izguba. Obdolžencu se po prvem in drugem odstavku 244. člena KZ očita, da 
je zlorabil svoj položaj direktorja, ker je v imenu in za račun družbe, katere interese bi moral varovati, 
sklenil več škodljivih pogodb o odkupu terjatev in odredil plačilo kupnine družbama prodajalkama, 
čeprav je vedel, da glavni dolžniki odkupljenih terjatev niso prejeli blaga, navedenega na računih, zato 
jih dolžniki ne bodo plačali in posledično oškodovana družba ne bo prejela denarja za odkupljene 
terjatve. Z opisanimi dejanji je obdolženec družbama prodajalkama pridobil premoženjsko korist v 
skupnem znesku okoli 13,7 milijona evrov. Pomoč pri kaznivem dejanju se očita tudi odgovorni osebi 
družbe, ki je terjatve prodajala. Oba obdolženca pa sta osumljena tudi storitve dejanja ponareditve 
poslovnih listin po drugem odstavku 240. člena KZ. Sodišče o utemeljenosti zahteve za preiskavo še ni 
odločilo. 
 
Zoper tri fizične osebe je bila vložena zahteva za preiskavo, in sicer zoper predsednika uprave banke 
zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po drugem odstavku 
240. člena KZ-1, zoper zastopnika zasebne družbe zaradi napeljevanja k očitanemu kaznivemu 
dejanju, ter zoper zastopnico druge zasebne družbe zaradi pomoči k očitanemu kaznivemu dejanju. V 
zahtevi za preiskavo se jim očita, da je predsednik uprave februarja 2009, potem ko ga je k temu 
nagovoril drug obdolženec, odredil pripravo kreditnega predloga, nato pa v imenu banke podpisal 
kreditno pogodbo za znesek 6 milijonov evrov, odobren zasebni družbi. Pri tem je vedel, da gre za 
obvodno financiranje in da je kredit dejansko namenjen drugi zasebni družbi. Skladno s predhodnim 
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dogovorom je bila namreč istočasno sklenjena posojilna pogodba med zasebnima družbama za isti 
znesek. Znesek 6 milijonov evrov je bil tako dejansko posredovan družbi, ki ni bila podpisnica kreditne 
pogodbe. Razlog za tako postopanje pa je bil, da je bila banka po določbah Zakona o bančništvu 
preveč izpostavljena do gospodarske družbe, ki je dejansko prejela znesek. Obdolženka pa je pri 
opisanem kaznivem dejanju nudila pomoč tako, da je dala na razpolago družbo, preko katere je bilo 
speljano kreditiranje. Noben kredit kasneje ni bil vrnjen, družba, ki je dejansko prejela znesek, pa je 
bila že prej prezadolžena. Banka je bila na ta način oškodovana za 6 milijonov evrov. Preiskava je bila 
pravnomočno uvedena septembra 2014 in je še v teku.  
 
V drugi zadevi je bila februarja 2014 v zvezi s prevzemom znane in na trgu uveljavljene slovenske 
gospodarske družbe vložena zahteva za preiskavo, in sicer zoper štiri fizične osebe z različnimi 
vodstvenimi in nadzorstvenimi funkcijami v prevzeti gospodarski družbi zaradi kaznivega dejanja 
zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po drugem in prvem odstavku 240. člena KZ-1 
v zvezi z 20. členom KZ-1, zoper pet fizičnih oseb, uslužbencev iz dveh bank, ki sta financirali prevzem 
te družbe, pa zaradi pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski 
dejavnosti po drugem in prvem odstavku 240. člena KZ-1 v zvezi z 38. členom KZ-1. Okrožno sodišče 
v Ljubljani je zahtevi za preiskavo sledilo in izdalo sklep o opravi preiskave. Zoper sklep so bile s strani 
obrambe vložene pritožbe, ki pa jih je senat Okrožnega sodišča v Ljubljani oktobra 2014 zavrnil kot 
neutemeljene. Obdolžencem iz prevzete družbe se očita, da so s pripojitvijo prevzemne družbe k 
prevzeti družbi, s čimer je na slednjo prešla tudi obveznost vračila kredita, ki ga je prevzemna družba 
najela prav za ta prevzem pri dveh bankah, enemu obdolžencu na škodo prevzete družbe pridobili 
protipravno premoženjsko korist najmanj v znesku 23.067.522 evrov. Storilci so s tem ogrozili tudi 
nadaljnji obstoj prevzete družbe. Obdolženim bančnikom pa se očita, da so obdolžencem iz ciljne 
družbe naklepoma pomagali pri storitvi tega kaznivega dejanja, saj so jim dali sredstvo, potrebno za 
storitev tega kaznivega dejanja, in sicer tako, da so prevzemni družbi omogočili sklenitev kreditne 
pogodbe, s katero so financirali prevzem ciljne družbe, pri tem pa so vedeli, da bo obveznost vračila 
kredita v končni fazi prešla na ciljno oziroma prevzeto družbo. 
 
Nekatere zadeve, ki jih uvrščamo v tako imenovani notranji bančni kriminal, obravnavajo tudi okrožna 
državna tožilstva, ki pa so v več primerih tovrstne zadeve odstopile v stvarno pristojno reševanje 
SDT RS. 
 
ODT v Mariboru poroča, da so tožilci v letu 2014 vložili zahtevo za preiskavo zaradi kaznivega dejanja 
zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po drugem v zvezi s prvim odstavkom 
240. člena KZ-1. Obdolženki sta kot članici uprave zlorabili svoj položaj s tem, da sta v nasprotju s 
korporacijskim standardom vestnega in poštenega gospodarstvenika odobrili in odredili nakup 
19.403 delnic družbe A po ceni 335 evrov za posamezno delnico, čeprav je bila v tem času primerljiva 
tržna vrednost teh delnic 190 evrov za delnico, s čimer sta gospodarski družbi B na škodo banke 
pridobili protipravno premoženjsko korist v višini 2.813.435 evrov. Te delnice sta v nadaljevanju preko 
družbe C prodali družbi D, nato pa odredili ponoven nakup 7.288 delnic družbe A po ceni 274,40 evrov 
in še nakup 12.115 delnic družbe A po ceni 247 evrov od prodajalc, družbe D, čeprav je bila tržna 
vrednost ene delnice le 116 evrov, s čimer sta družbi B na škodo banke pridobili protipravno 
premoženjsko korist v višini 2.741.484,20 evrov. Z opisanim ravnanjem je pri trgovanju z delnicami 
banki nastala skupna premoženjska škoda v višini 5.554.919,20 evrov.  
 
ODT v Mariboru je obravnavalo še zadevo, v kateri je v letu 2014 vložilo zahtevo za preiskavo zoper 
štiri obdolžence, od tega sta dva obdolženca zaposlena pri oškodovani banki. Obdolžencem se očita, 
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da so storili kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po drugem v 
zvezi s prvim odstavkom 240. člena KZ-1 na škodo banke. Očita se jim, da so izrabili svoj položaj 
oziroma prestopili meje svojih pravic tako, da sta obdolženki kot bančni uslužbenki, pooblaščeni za 
sklepanje pogodb o dajanju kreditov in posojil, brez ustreznih dokazil, na škodo banke odobrili 
kratkoročen kredit v znesku 300.000 evrov. 
 
ODT v Krškem poroča, da v letu 2014 kaznivih dejanj v povezavi z notranjim bančnim kriminalom niso 
obravnavali. So pa obravnavali eno ovadbo na škodo banke zaradi kaznivega dejanja oškodovanja 
tujih pravic po prvem odstavku 223. člena KZ-1 in zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije po 
drugem in prvem odstavku 228. člena KZ-1. Kazensko ovadbo je tožilstvo zavrglo. In sicer glede 
kaznivega dejanja oškodovanja tujih pravic po prvem odstavku 223. člena KZ-1 zato, ker je banka 
podala predlog prepozno, kljub temu, da je bila s strani policije pravočasno opozorjena na podajo 
predloga. Glede kaznivega dejanja poslovne goljufije po drugem in prvem odstavku 228. člena KZ-1 
pa zato, ker ni bil podan utemeljen sum, da je osumljenec storil očitano kaznivo dejanje, saj mu je ista 
banka dala več milijonov evrov kreditov ob večkratnem zavarovanju kreditov na istih nepremičninah. 
Je pa tožilstvo zaradi navedenega naložilo kriminalistični policiji, da preveri način odobravanja kreditov 
v sami banki.  

8.18.2 Zunanji bančni kriminal 

Okrožna državna tožilstva obravnavajo večino kaznivih dejanj, ki se uvrščajo med tako imenovani 
zunanji bančni kriminal (gre za storilce, ki niso zaposleni v bankah). Tu prevladujejo poslovne goljufije 
po 228. členu KZ-1, ki se nanašajo na nevračanje danih kreditov s strani bank, kot tudi na izničenje 
zavarovanj, ki so jih storilci dali za pridobitev kredita. Pri slednjem se obravnavajo tudi ostala kazniva 
dejanja, kot so npr. oškodovanje upnikov po 227. členu KZ-1. Izmed ostalih kaznivih dejanj tožilstva 
obravnavajo zlasti zlorabe negotovinskih plačilnih sredstev po 246. členu KZ-1, goljufije ali poskuse 
goljufij po 211. členu KZ-1, kjer so npr. storilci s ponarejenimi listinami poskušali pridobiti posojila pri 
banki, kot tudi kazniva dejanja velike tatvine po 205. členu KZ-1, kadar gre za (poskus) vlome v 
bankomate in podobno.  
 
V nadaljevanju sledijo opisi nekaterih tipičnih zadev s področja zunanjega bančnega kriminala.  
 
SDT RS je v marcu 2012 vložilo zahtevo za preiskavo zoper tri fizične osebe. Po opravljeni preiskavi je 
v septembru 2012 vložilo še obtožnico zaradi kaznivega dejanja ropa po tretjem, drugem in prvem 
odstavku 213. člena KZ. Obdolženi so oktobra 2005 v Ljubljani vlomili v 428 sefov v trezorju SKB 
banke d.d. in si tako protipravno prilastili gotovino in predmete iz plemenitih kovin v skupni vrednosti 
najmanj 32.903.924 evrov na škodo SKB banke d.d. Postopek zoper enega obdolženega je bil izločen, 
saj je nedosegljiv organom pregona in sodišču. V letu poročanja je bila po dolgotrajnem sojenju 
izrečena obsodilna sodba, in sicer je julija 2014 sodišče izreklo dvema obdolženima daljše zaporne 
kazni, enemu 15 let, drugemu obdolženemu pa 14 let zapora.  
 
ODT v Celju obravnava zadevo, v kateri se obdolženemu očita storitev kaznivega dejanja oškodovanja 
upnikov po 227. členu KZ-1. V zadevi je šlo za odstop terjatev v zavarovanje banki, pri čemer so 
storilci zavajali banko, da je odstopljeni dolžnik o odstopu obveščen, iste terjatve, ki so bile 
odstopljene banki, pa so bile odstopljene tudi drugim upnikom. Škoda, ki naj bi nastala banki, znaša 
okoli 250.000 evrov.  
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ODT v Kopru je v letu 2014 obravnavalo dve kaznivi dejanji ropa bank. V obeh primerih je šlo za 
izvedbo ropa na spektakularen način, obakrat pa je bila oškodovana ista banka, in sicer v skupnem 
znesku 540.000 evrov.  
 
ODT v Krškem je vložilo zahtevo za preiskavo zoper kreditojemalca zaradi kaznivega dejanja goljufije, 
ko je preslepil banko in dobil 590.000 evrov kredita, čeprav ga ni mogel vrniti. Ovadbo je podala tuja 
banka.  
 
V drugem primeru je bila na zahtevo ODT v Krškem uvedena preiskava zoper državljane Hrvaške 
zaradi poskusa goljufije na škodo banke v višini 10 milijonov evrov preko instrumenta prenosljivega 
akreditiva.  
 
V zadevi, ki jo je obravnavalo ODT v Krškem je višje sodišče potrdilo sodbo prve stopnje zoper 
direktorja podjetja, ki je bilo v njegovi lasti, ki je z lažnimi podatki preslepil banko, da so mu odobrili 
za dodatnih 200.000 evrov posojila, ki je ostalo nevrnjeno, saj je šlo podjetje v stečaj.  
 
ODT v Mariboru obravnava kazensko zadevo glede kaznivega dejanja goljufije po tretjem odstavku v 
zvezi s prvim odstavkom 211. člena KZ-1. Obdolženec je, zato da bi si pridobil protipravno 
premoženjsko korist, na zvezo bank naslovil zaprosilo za neposredno odobritev za pridobitev 
hipotekarnega kredita ter predložil ponarejene listine. Na njihovi podlagi so mu odobrili kredit v višini 
141.400 evrov. S tem dejanjem si je obdolženec na škodo zveze bank, registrirane zadruge z 
omejenim jamstvom, pridobil protipravno premoženjsko korist v navedeni višini.  
 
ODT v Murski Soboti je obravnavalo primer velike tatvine po 205. členu KZ-1. Obdolženec je skupaj z 
neznanimi sostorilci poskušal vlomiti v bankomat banke NLB d.d. Izrečena mu je bila zaporna kazen. 
To tožilstvo je obravnavalo še zadevo, v kateri je kazensko ovadbo preko policije podala avstrijska 
banka. Obdolženca sta z lažnim prikazovanjem dejanskih okoliščin najela kredit, ki pa ga nista vračala. 
S takim ravnanjem sta banko oškodovala za 94.000 evrov. Obtožena sta storitve kaznivega dejanja 
goljufije po tretjem v zvezi s prvim odstavkom 211. člena KZ-1.  
 
ODT v Novi Gorici obravnava kazensko ovadbo, ki jo je podal pooblaščeni odvetnik banke zoper dve 
fizični in eno pravno osebo, zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije po drugem odstavku v zvezi s 
prvim odstavkom 228. člena KZ-1. Banka je gospodarski družbi v lasti dveh oseb, ki sta jo tudi 
zastopali kot direktor in pomočnik direktorja, v letih 2008, 2009 in 2010 dala kredite v skupnem 
znesku 1.530.000 evrov, ki jih družba ni vrnila. Kazenska ovadba je v fazi dopolnjevanja.  
 
ODT v Novem mestu je že v letu 2011 zahtevalo opravo posameznih preiskovalnih dejanj zoper fizično 
osebo (direktorja družbe) in pravno osebo zaradi kaznivega dejanja preslepitve pri pridobitvi posojila 
ali ugodnosti po prvem odstavku 235. člena KZ. Kaznivo dejanje je bilo storjeno na škodo banke, 
višina škode pa znaša 760.000 evrov. Ovadbo je banka podala, ko je v stečajnem postopku od 
stečajnega upravitelja izvedela, da linija za izdelavo betonskih izdelkov, na kateri je imela banka 
zastavno pravico za zavarovanje kredita, ni popolna in da linija ni bila nikoli delujoča. Obdolžencu se 
očita, da je pri pridobitvi kredita za povračilo stroškov za linijo za izdelavo betonskih izdelkov, za 
katero je predhodno pridobil kredit pri drugi banki, in za dokončanje investicije dobil kredit v višini 
800.000 evrov, ki ga je zavaroval z linijo za izdelavo betonskih izdelkov, za katero je predložil račun v 
višini 900.000 evrov. Linija pa ni bila nikoli toliko vredna, saj ni bila delujoča in ni imela vseh sestavnih 
delov. Posamezna preiskovalna dejanja je sodišče opravilo v obdobju poročanja.  
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ODT na Ptuju obravnava kazensko ovadbo banke, ki jo je ta podala zoper samostojnega podjetnika 
zaradi suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije po drugem odstavku 228. člena KZ-1. 
Goljufijo je podjetnik storil v zvezi z dvema kreditnima pogodbama za znesek 3.295.000 evrov, in sicer 
za kredit iz sredstev Evropske investicijske banke in sredstev Razvojne banke Sveta Evrope, za katere 
je ovadeni dal zavarovanje z zastavitvijo nepremičnin. Na nepremičninah je nato po odobritvi kreditov 
brez predhodnega soglasja banke izvedel postopke za vknjižbo stavbne pravice na že zastavljene 
nepremičnine. Prav tako je s prenosom stavbne pravice druga družba prevzela v upravljanje in posest 
objekt, za izgradnjo katerega sta bili odobreni kreditni pogodbi. Obravnavana zadeva je še v fazi 
predkazenskega postopka.  

8.19 Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne 

dobrine 

Leta 2015 so okrožna državna tožilstva prejela ovadbe zoper 75 fizičnih (v letu 2013 zoper 131 fizičnih 
oseb) in zoper sedem pravnih oseb (v letu 2013 zoper šest pravnih oseb) zaradi kaznivih dejanj zoper 
okolje, prostor in naravne dobrine. Skupaj z nerešenimi ovadbami iz prejšnjega obdobja so tako 
obravnavala ovadbe zoper 150 fizičnih in zoper 16 pravnih oseb. Državni tožilci so zavrgli ovadbe 
zoper 51 fizičnih in zoper sedem pravnih oseb, vložili obtožne predloge zoper 35 fizičnih oseb, 
neposredno obtožnico zoper eno fizično osebo ter obtožnico po sodni preiskavi zoper osem fizičnih 
oseb. Zoper 13 fizičnih in zoper dve pravni osebi so zahteval uvedbo sodne preiskave. V nobenem 
primeru pa v obravnavanem letu ni prišlo do odstopa od pregona. Sodišča so zoper 29 fizičnih oseb 
izrekla obsodilne sodbe, zoper pet fizičnih oseb pa oprostilno sodbo, državni tožilci pa so vložili 
pritožbe zoper sodbe sodišč prve stopnje v petih primerih in s petimi pritožbami tudi uspeli. V večini 
primerov obsodilnih sodb so bile izrečene pogojne obsodbe. 
 
Največ kazenskih ovadb je bilo vloženih zaradi kaznivega dejanja mučenja živali po 341 čl. KZ-1 (zoper 
26 oseb), zaradi kaznivega obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu KZ-1 (zoper 19 oseb) in 
protipravnega zavzetja nepremičnine po 338. členu KZ-1 (zoper 12 oseb).  
 
ODT Kranj je v letu 2014 obravnaval primer kaznivega dejanja uničevanja gozdov po 340. členu KZ-1. 
Storilec, specialni povratnik, je bil obsojen na kazen zapora enega leta, ker je v večjem obsegu krčil 
gozd in ga sekal na golo, saj je posekal 732 dreves ter ob strugi hudournika v nasprotju z usmeritvami 
ter brez dovoljenj in soglasij dal izdelati 651 gozdnih vlak ter tako uničil gozd na površini štirih 
hektarov. Sodišče je storilcu izreklo tudi varnostni ukrep prepovedi opravljanja gozdarske dejavnosti 
oziroma sečnje za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe. Sodba je pravnomočna. 
 
ODT Krško je v postopku odloženega pregona obravnavalo dva storilca zaradi kaznivega dejanja 
nezakonitega lova po 342. členu KZ-1, ker sta lovila prsate rjave ježe, ki sodijo med ogrožene živalske 
vrste in jih je prepovedano loviti. Storilcema je bilo naloženo plačilo v dobrodelne namene.  
 
Na ODT Ptuj so obravnavali storilca zaradi kaznivega dejanja mučenja živali po 341. členu KZ-1, ker je 
imel v majhni kletki brez ustrezne svetlobe, zračnosti in neoporečne hrane zaprti dve zaščiteni ptici 
ujedi. Za to kaznivo dejanje in še dve drugi mu je bila izrečena pogojna obsodba. 
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8.20 Kazniva dejanja zoper človečnost in mednarodno 

pravo 

V okviru tega poglavja so obravnavana predvsem kazniva dejanja povezana z dogodki po drugi 
svetovni vojni in med osamosvojitveno vojno, izjemoma pa tudi kazniva dejanja storjena v tujini, v 
zvezi s katerimi državni tožilci izvršujejo svoje zakonske pristojnosti po univerzalnem načelu. Med 
kazniva dejanja zoper človečnost (iz 14. poglavja KZ-1) in zoper mednarodno pravo (iz 35. poglavja 
KZ-1) sodita tudi kaznivo dejanje trgovine z ljudmi (113. člen KZ-1) in kaznivo dejanje spravljanja v 
suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), ki pa sta v tem poročilu vsebinsko obravnavana v širšem okviru 
kaznivih dejanj trgovine z ljudmi. Navedeno je treba ustrezno upoštevati tudi pri primerjanju 
statističnih podatkov za celotno poglavje.  
 
V zvezi z izvensodnimi poboji po drugi svetovni vojni državna tožilstva poročajo o treh zadevah. Pri 
kaznivem dejanju genocida (po 373. členu prejšnjega KZ) v Štrigovi poskuša tožilstvo s pomočjo 
policije zbrati zadostne podatke za končno odločitev, vendar tudi v letu 2014 niso bila pridobljena 
pomembnejša nova obvestila. Pri obeh drugih zadevah, ki se nanašata na kaznivi dejanji hudodelstva 
zoper človečnost po 101. členu KZ-1, storjeni v Barbara rovu in v kraju Huda jama pri Laškem, v letu 
2014 prav tako ni bilo vidnejšega napredka in sta zato še vedno v fazi predkazenskega postopka, saj 
za tožilsko ukrepanje ni zadostne podlage.  
 
Na dogodke med osamosvojitveno vojno se nanaša zadeva, v kateri je sodišče prve stopnje izreklo 
sodbo že leta 2013, vendar zoper enega obdolženca postopek še ni pravnomočno zaključen. V tej 
zadevi je po pravnomočni oprostitvi enega obtoženca, zoper drugega bila obsodilna sodba 
razveljavljena in zadeva vrnjena v ponovno sojenje. Na prvi stopnji se bo tako ponovno odločalo o 
kaznivem dejanju vojnega hudodelstva zoper civilno prebivalstvo po prvem in drugem odstavku 142. 
člena KZ SFRJ (v zvezi s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in v zvezi s 3. členom KZ RS), ker je obdolženec (po 
obtožbi) kot odgovorna vojaška oseba leta 1991 med oboroženim spopadom SFRJ in Republike 
Slovenije ravnal v nasprotju s pravili mednarodnega vojnega in humanitarnega prava ter 
mednarodnimi konvencijami. Častniki in vojaki oklepnih mehaniziranih enot JLA so pod poveljem 
obdolženca, brez izbire ciljev v naseljih s civilnim prebivalstvom, iz lahkega in težkega orožja napadli 
civilno prebivalstvo in posamezne civilne objekte, pri čemer sta bila dva civilista ubita in je bila 
povzročena velika premoženjska škoda. V letu 2014 nova sodba še ni bila izrečena.  
 
VDT RS je v zvezi s kaznivimi dejanji iz tega poglavja dobilo v odgovor zahtevo za varstvo zakonitosti 
zoper obsodbo Vojaškega sodišča 4. armije iz leta 1946. Obdolženi je bil spoznan za krivega storitve 
kaznivega dejanja zoper narod in državo po tretji in četrti točki 3. člena Zakona o kaznivih dejanjih 
zoper ljudstvo in državo (ZKLD). VDT RS je podalo odgovor na zahtevo, sodišče pa končne odločitve 
še ni sprejelo.  

8.21 Trgovina z ljudmi 

Statistični podatki ob vsebinski analizi posamičnih primerov, obravnavanih v letu 2014, pokažejo, da 
sta se intenziteta in uspešnost obravnavanja kaznivega dejanja trgovine z ljudmi (113. člen KZ-1) na 
SDT RS, ki je pristojno za vodenje kazenskih postopkov zoper storilce tega kaznivega dejanja, 
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povečala. Na tožilstvo so bile podane štiri kazenske ovadbe zoper devet fizičnih oseb ter sedem poročil 
zoper 11 fizičnih oseb, pri čemer so tožilstva štiri izmed poročil štela kot kazenske ovadbe. 
 
Iz kazenskih ovadb, podanih v letu 2014, izhaja, da je bilo 66 žensk žrtev tega kaznivega dejanja, 
izmed tega dve mladoletni osebi, pa tudi en moški. 
 
Nadaljuje se trend, znan v zadnjem poročevalskem obdobju, ko so storilci izpopolnjevali izvršitvene 
oblike, se premikali proti mejam dopustnega ravnanja posrednikov in delodajalcev ter s tem izjemno 
otežili dokazovanje obravnavanega kaznivega dejanja. 
 
Izpopolnjene izvršitvene oblike, ob vsej zavržnosti ravnanj storilcev, so prišle do izjemnega izraza v 
kazenski ovadbi, podani v letu 2014, ko sta storilca kaznivega dejanja, sicer dobra znanca žrtve, 
slednjo povabila s seboj na izlet, ker naj bi imela opravke v Avstriji. Izkazalo se je, da temu ni tako, 
žrtvi sta začela groziti in jo proti njeni volji odpeljala v Trier, med potjo pa ji je eden izmed njiju tudi 
vzel SIM kartico in osebno izkaznico. V avtomobilu se je z njimi peljala tudi tretja oseba, nad katero 
sta izvajala nasilje in s tem ustrahovala tudi žrtev. V Trierju sta jo nastanila v nočnem lokalu, kjer se je 
morala prostituirati, ustrahovala pa sta jo tako oba prijatelja – znanca, kot tudi tretja oseba iz 
avtomobila. Po štirih dnevih je, ko je preko interneta vzpostavila kontakt z domačimi, ob pomoči 
lastnika lokala pobegnila.  
 
V aprilu leta 2013 so trije obdolženci v Makedoniji kupili leta 1995 rojeno dekle, zato da bi se poročila 
z enim izmed njih, in sicer za kupnino 6.000 evrov. Dekle so pripeljali v Slovenijo in januarja 2014 je 
zaživela z razširjeno družino. Dekletu je bil odvzet potni list, prepovedani so ji bili izhodi iz stanovanja, 
prepovedana uporaba računalnika in izjemno omejevani stiki z družino. V družini obdolženih je morala 
opravljati vsa gospodinjska dela, dela na polju, bila pa je tudi žrtev družinskega nasilja, kar vse je 
pomenilo, da je bila postavljena v povsem podrejen in odvisen položaj, bila je prestrašena, 
ustrahovana, pretepena, ves čas pod nadzorom, v nepoznanem okolju v tujini brez socialnih stikov in 
brez možnosti vzpostavitve nenadzorovanega stika z lastno družino, brez osebnih dokumentov, 
mladoletna ter brez lastnih sredstev za preživljanje. Zoper enega izmed obdolžencev je bil v zahtevi za 
preiskavo predlagan pripor, predlogu sodišče ni sledilo ter je odredilo le ukrep prepovedi približevanja, 
po končani preiskavi je bila zoper vse tri ovadene vložena obtožba zaradi kaznivega dejanja trgovine z 
ljudmi po drugem in prvem odstavku 113. člena KZ-1 v zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1, ki je 
postala pravnomočna in zadeva je v fazi glavne obravnave.  
 
V obdobju poročanja so še vedno v priporu trije obdolženi, zoper katere je bila v mesecu decembru 
leta 2013 vložena obtožba zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1 in kaznivega 
dejanja zlorabe prostitucije po 175. členu KZ-1. Okrožno sodišče je sicer dvema izmed obtoženih 
pripor nadomestilo s hišnim priporom, višje sodišče pa je na pritožbo državnega tožilca sklepa 
razveljavilo ter so tako vsi trije obtoženi še vedno v priporu. 
 
Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je praviloma organizirana kriminalna dejavnost večjega števila ljudi 
skozi daljše časovno obdobje ter je zato tudi odkrivanje in dokazovanje tega kaznivega dejanja 
težavno, zapleteno in dolgotrajno. Tu je tudi iskati razlog za dolgotrajnost kazenskih postopkov, tudi 
če so obtoženi v tem času v priporu, še mnogo daljši pa so, če pripor zoper storilce ni bil odrejen. 
Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je mednarodni kriminal, storilce praviloma povezuje le izjemna 
dobičkonosnost tega kaznivega dejanja, narava dejanja pa tudi narekuje, da posamezni storilci 
delujejo na različnih mestih, tudi različnih državah, kar je tudi pogost razlog za dolgotrajnost 
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postopkov in ima nemalokrat za posledico tudi, da se za posamezne storilce zaradi izločitve postopkov 
zoper njih kazenski postopki zaključujejo terminsko različno.  
 
Tako je bila v letu 2014 zaključena kazenska preiskava zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 
tretjem in prvem odstavku 113. člena KZ-1 zoper pet fizičnih oseb in zaradi kaznivega dejanja trgovine 
z ljudmi po prvem in tretjem odstavku 113. člena KZ-1 v zvezi s tretjo točko prvega odstavka 4. člena 
in 14. točke prvega odstavka 25. člena ZOPOKD. V obtožbi, ki je bila vložena zoper vse, je obtoženim 
očitano, da so delovali v združbi, z dlje časa trajajočim delovanjem pa so si pridobili veliko 
premoženjsko korist, in sicer najmanj 2.000.000 evrov. Obtožnica je pravnomočna. Sodišče je po 
vloženi obtožnici v letu 2014 podaljšalo začasno zavarovanje po 502. členu ZKP, ki je bilo odrejeno 
leta 2013 zoper enega izmed tedaj osumljenih, danes obtoženih v višini 1.500.000 evrov, in sicer na 
nepremičnem premoženju ter sredstvih, vloženih v investicijske sklade. Na podlagi ZOPNI je sodišče 
začasno zavarovalo tudi premoženje v višini 1.000.000 evrov iz naslova sredstev vloženih, v 
investicijske sklade, vezanega depozita in sredstev na transakcijskem računu. Začasno je zavarovalo 
še eno stanovanjsko hišo, tri stanovanja ter dve osebni vozili, vse v lasti istega obtoženca oziroma z 
njim povezanih fizičnih ter pravnih oseb. 
 
V letu poročanja je bila izvedena preiskava zoper obdolženko zaradi kaznivega dejanja spravljanja v 
suženjsko razmerje po prvem odstavku 387. člena KZ (dejanje izvršeno leta 2002, dva sostorilca sta 
bila že pravnomočno obsojena leta 2011). Zoper obdolženko je bila vložena obtožnica ter predlagana 
odreditev pripora in izdaja Evropskega naloga za prijetje in predajo. Sodišče je predlogu sledilo ter 
razpisalo tiralico.  

8.22 Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države 

Leta 2014 so okrožna državna tožilstva in SDT RS prejeli ovadbe za 177 kaznivih dejanj (leta 2013 194 
kaznivih dejanj), gre za 10 % upad naznanjenih kaznivih dejanj. Upoštevaje ovadbe za 92 kaznivih 
dejanj (leta 2013 za 95 kaznivih dejanj), ki so bile kot nerešene prenesene iz prejšnjega obdobja, so 
državni tožilci v letu 2014 obravnavali skupaj 269 kaznivih dejanj (leta 2013 289 kaznivih dejanj). Za 
44 kaznivih dejanj (leta 2013 za 58) so ovadbe zavrgli, za 86 kaznivih dejanj (leta 2013 za 102) so 
zahtevali uvedbo preiskave, za 125 (leta 2013 za 134) dejanj pa so bile vložene obtožbe (za 39 dejanj 
neposredne in za 86 dejanj po opravljeni preiskavi).  
 
Sodišča so v letu 2014 izrekla sodbe za 91 dejanj (leta 2013 za 168, leta 2012 za 93), in sicer za 90 
dejanj (leta 2013 za 158) obsodilne sodbe, zavrnilne sodbe ne beležimo (leto 2013 so bile izdane 
zavrnilne sodbe za 10 kaznivih dejanj) ter za eno dejanje oprostilna sodba (leta 2013 nobena). 
 
Kaznivo dejanje prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države se v večini primerov izvršuje na tri 
načine.  
 
Prvi način je »klasična« oblika izvrševanja teh kaznivih dejanj, ko storilci prepeljejo tujce čez »zeleno« 
mejo, praviloma med Hrvaško in Slovenijo, z vozili mimo mejnega prehoda, kjer se opravlja mejna 
kontrola.  
 
Drugi je kvalificiran način po petem odstavku 308. člena KZ-1, ko storilec organizira nezakonito 
preseljevanje tujcev s preslepitvijo pristojnih organov glede pravega namena vstopa na ozemlje 
Slovenije, in sicer tako, da kot lastnik, direktor določene gospodarske družbe, po predhodno izkazanih 
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potrebah po zaposlitvi novih delavcev (tujcev) na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ), 
s pogodbami o zaposlitvi tujcev, vloži prošnje za izdajo dovoljenj za njihovo zaposlitev. ZRSZ nato izda 
dovoljenja za zaposlitev tujcev, na podlagi katerih nato na upravnih enotah za iste tujce storilec vloži 
prošnje za izdajo dovoljenj za začasno prebivanje iz razloga zaposlitve. Upravne enote prošnjam 
ugodijo, tako da nato tujci legalno vstopijo v Slovenijo. Storilci nikoli nimajo namena in potreb zaposliti 
teh tujcev, jih tudi nikoli ne zaposlijo. Tako ne pride do realizacije delovnih dovoljenj in prijav za 
začetek dela, ampak jim na tak način le omogočijo, da na legalen način vstopijo na območje Slovenije.  
 
V letu poročanja pa je bil zaznan tretji način, gre za novo izvršitveno obliko po petem odstavku 
308. člena KZ-1, ko storilec z namenom nezakonitega preseljevanja tujcev na podlagi pooblastil tujcev 
v njihovem imenu ustanovi gospodarske družbe, v katerih je nato direktor ali prokurist, nato pa ZRSZ 
predloži dokumentacijo, s katero doseže potek ravnanj, kot je opisan pri drugem načinu izvršitve tega 
kaznivega dejanja.  
 
ODT v Kranju je obravnavalo tri kazenske ovadbe, ki pa so bile zavržene. V eni zadevi sta voznik in 
sopotnik kamiona prevažala v hladilniku 16 Afganistancev, ker pa v predkazenskem postopku ni bilo 
mogoče ugotoviti nobene povezave med tujci in voznikom ter sopotnikom (Afganistanci so bili v 
kamionu brez vednosti voznika in sopotnika), je bila ovadba zoper njiju zavržena. 
 
ODT v Ljubljani je obravnavalo storilca kot člana hudodelske združbe. Obtoženi je skupaj z različnimi 
člani družbe organiziral ilegalen prehod treh tujih državljanov s Hrvaške preko ozemlja Slovenije ter 
ilegalen prehod štirih državljanov Albanije s Hrvaške preko ozemlja Slovenije. Tuji državljani so morali 
organizatorjem pred začetkom poti plačati praviloma 500 evrov po osebi, obtoženi pa bi si z drugimi 
razdelil plačilo 1.000 evrov glede na vlogo.  
 
ODT v Murski soboti je obravnavalo zadevo, v kateri so po predhodnem dogovoru sodelovali štirje 
sostorilci, vsi državljani Bosne in Hercegovine, ki so za plačilo čez mejo in na ozemlje Slovenije spravili 
24 tujcev, in sicer 22 Sircev, Somalca in Eritrejca. V predmetni zadevi je bil zoper dva storilca iz 
razloga begosumnosti odrejen pripor.   
 
ODT v Novi Gorici je obravnavalo kvalificirano obliko tega kaznivega dejanja, ko sta storilca s 
pridobivanjem dovoljenj za zaposlitev tujca in neresničnih delovnih dovoljenj spravila v Slovenijo večje 
število tujcev le z namenom, da jim omogočita preseljevanje v države EU. Nekaj tujcem pa sta 
omogočila nezakonito preseljevanje tudi tako, da sta v njihovem imenu v naši državi ustanavljala 
fiktivne družbe, na podlagi česar so tujci dobili delovno dovoljenje. Dejanja so bila odkrita, ko so tuji 
varnostni organi obvestili našo policijo o večjem številu tujcev, ki so jih obravnavali v državah EU, kjer 
so dejansko delali.  
  
ODT na Ptuju je obravnavalo zadevo po tretjem in šestem odstavku 308. člena KZ-1, v kateri sta 
storilca prevažala pet tujcev ilegalcev v prirejenih prostorih kombiniranega vozila tako, da je bilo 
ogroženo njihovo zdravje in življenje.  
 
Posebej velja omeniti Posebni oddelek, kjer so leta 2014 obravnavali 35 ovadb kaznivega dejanja 
prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, in sicer zoper dve osebi.  
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Sodišča so za kvalificirane oblike kaznivega dejanja obdolžencem praviloma izrekla zaporne kazni, pa 
tudi stranske denarne kazni, storilcem temeljnega kaznivega dejanja pa praviloma pogojne obsodbe z 
daljšo preizkusno dobo. 
 
Opažamo, da obstajata dva »tipa« storilcev tovrstnih kaznivih dejanj. Storilci temeljnega kaznivega 
dejanja so v veliki večini moškega spola, stari od 20 do 60 let. Storilci so slovenski državljani, pretežno 
tuje narodnosti, v vse večji meri pa so storilci tuji državljani (Hrvati, Srbi, Albanci). Večina obdolžencev 
je brez ali z nizko izobrazbo, brez redne zaposlitve, so prejemniki socialne pomoči ali delajo občasno in 
jim izvrševanje navedenega kaznivega dejanja prinaša dodatni zaslužek. Med vozniki ilegalnih 
prebežnikov so se v letu 2014 pojavile tudi mlajše ženske (stare od 20 do 30 let). Drugi »tip« storilcev 
so storilci kvalificiranega kaznivega dejanja, ki so praviloma bolje izobraženi in tudi zaposleni, v večji 
meri pa se pojavljajo tudi osebe ženskega spola.  
 
Motiv storitve obravnavanih kaznivih dejanj pri storilcih je koristoljubnost in izrabljajo stisko tujcev 
zaradi ekonomsko – političnih razmer v njihovih državah. Premoženjske koristi so različne glede na 
poreklo oziroma pot ilegalnega prebežnika. Kot že omenjeno, so storilci v vse večjem obsegu tujci, kar 
kaže na to, da je v tujini, predvsem v raznih balkanskih državah, dobro organizirana hudodelska 
združba, ki se ukvarja s spravljanjem ljudi, zlasti v države članice EU. Slovenija ostaja »le« tranzitno 
območje, pri čemer organizatorji praviloma ostajajo neodkriti.  

8.23 Nedovoljena proizvodnja in promet orožja in 

eksplozivov  

V letu 2014 so okrožna državna tožilstva zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa 
orožja in eksplozivov po 307. členu KZ-1 oziroma 310. členu KZ prejela ovadbe za 116 kaznivih dejanj 
(leta 2013 za 90 kaznivih dejanj). Skupaj z nerešenimi ovadbami za 31 kaznivih dejanj so okrožna 
državna tožilstva v letu 2014 obravnavala 147 kaznivih dejanj (37 več kot leta 2013). 
 
Državni tožilci so za 18 kaznivih dejanj ovadbe zavrgli (leta 2013 za 26 kaznivih dejanj), za 53 dejanj 
so zahtevali uvedbo preiskave (leta 2013 za 24 kaznivih dejanj), za 23 dejanj so vložili obtožne 
predloge (leta 2013 za 25 kaznivih dejanj), za 58 dejanj (leta 2013 za 18 dejanj) pa obtožnice (za 15 
dejanj neposredne, za 43 dejanj pa po preiskavi).  
 
Sodišča so v teh kazenskih zadevah izdala obsodilne sodbe za 53 kaznivih dejanj (leta 2013 za 72 
dejanj). Oprostilne sodbe so bile izdane za štiri dejanja (leta 2013 za pet dejanj), zavrnilne sodbe pa 
za dve kaznivi dejanji (leto 2013 za 10 dejanj), medtem ko za 57 dejanj prvostopna sodba še ni bila 
izrečena. 
 
Iz navedenih statističnih podatkov je mogoče sprejeti zaključek, da gre za porast navedenih kaznivih 
dejanj za eno tretjino ter da se je glede na zmanjšanje števila zavrnilnih sodb povečala kvaliteta 
obtožb. 
 
Med izrečenimi kaznimi za tovrstna kazniva dejanja prevladujejo pogojne obsodbe z daljšo preizkusno 
dobo, v nekaterih primerih tudi štirih let. Sodišča so v letu 2014 izrekla najvišjo zaporno kazen štirih 
let zapora in najvišjo stransko denarno kazen v višini 1.500 evrov. Sodišča izrekajo tudi varnostni 
ukrep odvzema predmetov v skladu s tretjim odstavkom 73. člena KZ-1. 
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Na ODT v Kranju so obravnavali zadevo, v kateri so storilci prodajali in ponujali na prodaj vojaško 
orožje – avtomatske puške, večje količine ročnih bomb in pištole. Navedeno orožje so storilci 
pridobivali iz območja bivših jugoslovanskih republik in ga nato prodajali oziroma ponujali na prodaj v 
Sloveniji, predvsem pa so veliko orožja prodali oziroma menjali na Nizozemskem za prepovedano 
drogo amfetamin. 
 
ODT na Ptuju je obravnavalo storilca, ki je v Gruškovju v veliki količini protipravno vnesel v Slovenijo 
strelno in vojaško orožje s pripadajočimi nabojniki tako, da je v osebnem avtomobilu, v posebej 
prirejenem skrivnem prostoru na podvozju vozila, imel spravljeno večje število orožja in v notranjosti 
vozila, v konzoli med prvima dvema sedežema, še skrito polavtomatsko pištolo s pripadajočim 
nabojnikom in naboji ter prožno vzmet za avtomatsko orožje. Kmalu po vstopu v Slovenijo, 
neposredno za Mednarodnim mejnim prehodom v Gruškovju, pa je bil kontroliran s strani mobilne 
carinske enote in mu je bilo navedeno orožje odvzeto. 
 
Storilci tovrstnega kaznivega dejanja so bili v letu 2014 izključno osebe moškega spola vseh starosti. 
Najmlajši storilec je bil star 25 let, najstarejši pa 79. V večini primerov imajo storilci poklicno 
izobrazbo.  
 
V letu 2014 je zaznati značilnost pri tovrstnih kaznivih dejanjih, da strelno orožje organi odkrivanja 
odkrijejo naknadno v povezavi z obravnavo storilcev za kakšno drugo kaznivo dejanje (nasilje v družini 
po prvem odstavku 191. člena KZ-1, povzročitev splošne nevarnosti po prvem odstavku 314. člena 
KZ-1, izsiljevanje po prvem odstavku 213. člena KZ-1 in neupravičena proizvodnja in promet s 
prepovedanimi drogami po prvem odstavku 186. člena KZ-1) ob opravljenih hišnih preiskavah pri 
storilcih. Kot primer navajamo zadevo iz pristojnosti ODT v Novi Gorici, na območju katerega je še 
vedno veliko ostankov orožja iz prve svetovne vojne, ki ga ljudje iščejo, zbirajo in tudi razstavljajo 
oziroma prodajajo. V zadevi iz leta 2014 je storilec pri spravilu drv v bližini svoje hiše našel granato 
italijanske izdelave, izdelano med letoma 1911 in 1917. S traktorjem jo je odpeljal domov in jo 
raztovoril. Skozi luknjo na vrhu granate, kjer je manjkal vžigalnik, je nato potisnil kovinsko palico, da 
bi iz nje spravil črn smodnik. Ker je bil ta pretrd, je vanjo nalil vodo, nato pa po palici tolkel z macolo. 
Pri tem je prišlo do vžiga in eksplozije granate, pri čemer je bil storilec poškodovan, nastala pa je tudi 
škoda na njegovem traktorju. Njegovo ravnanje je bilo obravnavano kot kaznivo dejanje povzročitve 
splošne nevarnosti po tretjem v zvezi s prvim odstavkom 314. člena KZ-1B. Pri ogledu kraja so policisti 
v notranjosti garaže na dvorišču storilčeve hiše našli še 38 kosov različnih nevarnih eksplozivnih teles 
ter orožja iz časa prve svetovne vojne. Ker je šlo povečini za prepovedano orožje, je bil obravnavan 
tudi za kaznivo dejanje po prvem odstavku 307. člena KZ-1B.  

8.24 Mladoletniško prestopništvo 

Trend upadanja števila ovadenih mladoletnikov, ki je prisoten že od leta 2010, se nadaljuje tudi v letu 
2014, ko je bilo ovadenih 1.719 mladoletnikov, kar je 404 mladoletnike manj kot v letu 2013 in 900 
mladoletnikov manj kot v letu 2010. Ob novo dospelih kazenskih ovadbah zoper 1.719 mladoletnikov 
so državni tožilci sprejemali odločitve tudi o kazenskih ovadbah zoper 539 mladoletnikov, ki so ostale 
nerešene iz leta 2013 in skupno sprejeli odločitve o kazenskih ovadbah proti 1.832 mladoletnikom. Na 
dan 31. 12. 2014 so ostale nerešene kazenske ovadbe proti 504 mladoletnikom. 
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Zavrgli so ovadbe proti 987 mladoletnikom, in sicer proti 434 zaradi majhnega pomena dejanja in 
načela sorazmernosti, proti 35 iz razloga smotrnosti, proti 146 zaradi umika predloga oškodovanca, 
proti trem zaradi zastaranja kazenskega pregona ter proti 122 po uporabi instituta odvračanja 
kazenskega pregona. Oškodovanci, potem ko je državni tožilec s sklepom zavrgel kazensko ovadbo 
oziroma izdal sklep o neuvedbi kazenskega postopka iz razlogov po prvem ali tretjem odstavku 466. 
člena ZKP, od senata za mladoletnike niso zahtevali uvedbe postopka. 
 
Proti 845 mladoletnikom je bil zahtevan pripravljalni postopek, ki ga je sodišče v letu poročanja 
končalo proti 802 mladoletnikoma. Proti 505 mladoletnikom so bili vloženi predlogi za izrek vzgojnega 
ukrepa oziroma predlog za kaznovanje. 
 
Sodišča, ki so odločala o predlogih za izrek vzgojnega ukrepa in predlogih za kaznovanje, ki so jih na 
sodišče naslovili državni tožilci tako v letu poročanja kot v prejšnjem obdobju, so sprejela sodne 
odločbe proti 612 mladoletnikom ter izrekla 354 mladoletnikom zavodske in izvenzavodske ukrepe ter 
devetim mladoletnikom kazen, postopek proti 247 mladoletnikom pa so sodišča ustavila. 
 
Narava kazenskega postopka proti mladoletnikom zasleduje cilj vzgoje mladoletnika v povezavi z 
naravo mladoletnikom očitanih kaznivih dejanj, ki so praviloma dobro raziskana ter dejstvo, da 
mladoletniki dejanja tudi odkrito priznavajo, je razlog, da je bilo tudi pritožb zoper izrečene vzgojne 
ukrepe malo in sicer 29, pri čemer pa le 18 zaradi izrečenega vzgojnega ukrepa oziroma kazenske 
sankcije. 
 
Tudi v letu poročanja okrožna državna tožilstva ugotavljajo, da mladoletniki najpogosteje izvršujejo 
kazniva dejanja premoženjske narave, pogosto povezana tudi s kaznivimi dejanji z elementi nasilja, 
stalnica pa so tudi kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.  
 
Kazniva dejanja z elementi nasilja so v letu poročanja dobila še novo dimenzijo. Obravnavani sta bili 
mladoletnici, ki sta bili v postopku zaradi velikega števila kaznivih dejanj nasilništva po drugem v zvezi 
s prvim odstavkom 296. člena KZ-1B, groženj po drugem v zvezi s prvim odstavkom 135. člena KZ-1B 
in nasilja v družini po prvem odstavku 191. člena KZ-1B. Na to, da sta dekleti nasilje izbrali kot svoj 
življenjski slog, kaže dejstvo, da je vzgojni zavod, v katerega je bila ena izmed mladoletnic 
nameščena, zaradi izjemnega nasilja napram sogojencem in vzgojiteljem, predlagal spremembo 
vzgojnega ukrepa v vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni zavod.  
 
Mladoletniki vse vrste kaznivih dejanj praviloma izvršujejo v sostorilstvu, in sicer v različnih sestavah, 
tako mladoletniških kot tudi z otroci oziroma polnoletnimi sostorilci, pri čemer je razlog njihovega 
povezovanja zasledovanje istega cilja, praviloma premoženjske koristi, izhajajoče iz kaznivega dejanja. 
V letu 2014 eno izmed okrožnih državnih tožilstev poroča o novi obliki združevanja in s tem o novi 
problematiki mladoletniških skupin, ki se formirajo na podlagi narodnosti in katerih cilj je izključno 
izvrševanje nasilja nad vrstniki. 
 
V letu poročanja proti mladoletnikom ni bila podana nobena kazenska ovadba zaradi kaznivega 
dejanja umora, uboja ali pa poskusa katerega izmed obeh kaznivih dejanj. Podana pa je bila kazenska 
ovadba proti mladoletniku, proti kateremu je stekel kazenski postopek združeno s postopkom zoper 
polnoletne storilce, in sicer zaradi posebno hude telesne poškodbe s smrtno posledico. Mladoletniku je 
bila za storjeno kaznivo dejanje izrečena kazen štiri leta zapora. 
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Enako kot v preteklih letih je nespremenjena tudi vrsta mamil, s katerimi se mladoletniki najpogosteje 
srečujejo, in sicer konoplja. Količine so praviloma majhne, in sicer tako pri neupravičeni prodaji 
oziroma pri posredovanju pri nakupu, kjer gre za posamičen cigaretni zvitek. Mladoletniki ocenjujejo, 
da je občasno pokajen »džoint« za zdravje neškodljiv in v tem ne vidijo protipravnosti svojega 
ravnanja, kar je tudi povezano s težavami pri dokazovanju, pri čemer pa velja opozoriti, da v letu 
poročanja ni bilo izstopajočih primerov. 
 
Kazenske ovadbe proti 94 mladoletnikom je državni tožilec pričel reševati z alternativnimi oblikami 
kazenskega pregona, z odvračanjem kazenskega pregona v 186 primerih, s poravnavanjem pa v 
sedmih primerih. Odloženi pregon se je izkazal kot uspešnejši, saj je na ta način zavrženih 129 ovadb, 
kar je 97 %, medtem ko pri poravnavanju le tri, kar je 43 %. 

8.25 Kazniva dejanja zoper delovna razmerja in socialno 

varnost 

V tem poglavju poročilo zajema kazniva dejanja zoper delovno razmerja in socialno varnost 
(22. poglavje KZ-1 in KZ), in sicer kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1, prej 205. člen 
KZ), šikaniranje na delovnem mestu (197. člen KZ-1), kršitev pravic pri zaposlovanju ali brezposelnosti 
(198. člena KZ-1, prej 206. člen KZ), zaposlovanje na črno (199. člen KZ-1), kršitev pravic do 
sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic (200. člen KZ-1, prej 207. člen KZ), ogrožanje 
varnosti pri delu (201. člen KZ-1, prej 208. člen KZ), kršitev pravic iz socialnega zavarovanja 
(202. člena KZ-1, prej 209. člen KZ) in zloraba pravic iz socialnega zavarovanja (203. člen KZ1, prej 
210. člen KZ). 

Tabela 23: Kazniva dejanja zoper delovna razmerja in socialno varnost 

Leto 
Prejete 
ovadbe 

Vloženi 
obtožni 
akti 

Prejete 
sodbe 

Uspeh 
obtoževanja 
(obsodilne 
sodbe) 

2010 1.144 169 155 60 

2011 1.237 358 137 53 

2012 1.225 382 301 155 

2013 1.844 471 359 204 

2014 1.522 610 417 212 

8.25.1 Analiza statističnih podatkov in splošne ugotovitve 

V zadnjih štirih leti je zaznati strmo porast števila prejetih ovadb za kazniva dejanja zoper delovno 
razmerje in socialno varnost, pri čemer so okrožna državna tožilstva v letu 2014 s tega področja 
prejela v obravnavanje 17 % manj ovadb kot leto poprej, ko so prejela 1.522 ovadb. Pri večini 
okrožnih državnih tožilstev je zaznati upad števila prejetih ovadb s tega področja, razen na ODT Celje, 
ODT Maribor, SDT RS in Posebni oddelek SDT RS, kjer je bilo zaznano nekoliko višje število prejetih 
ovadb v primerjavi z letom poprej. 
 
Intenziteta in uspešnost obravnavanja tovrstnih kaznivih dejanj se je glede na statistične podatke na 
okrožnih državnih tožilstvih povečala. V letu 2014 so okrožna državna tožilstva v zvezi z obravnavanimi 
kaznivimi dejanji prejela več sodb kot leto poprej, pri čemer znaša uspeh obtoževanja v letu 2014, 
torej delež obsodilnih, sodb 51 %. Ta delež je v primerjavi z letom 2013 sicer nekoliko nižji, je pa enak 
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kot v letu 2012 in višji kot v preteklih letih, ko je delež obsodilnih sodb v letu 2010 in 2011 znašal le 
39 %. V večini obsodilnih sodb so bile storilcem izrečene pogojne obsodbe z dodatnim pogojem 
povračila neplačanih obveznosti iz delovnega razmerja, v nekaterih posamičnih primerih pa so bile 
izrečene tudi zaporne kazni. 
 
V letu 2014 so okrožna državna tožilstva s tega področja kaznivih dejanj obravnavala skupno 2.322 
ovadenih polnoletnih storilcev ter 77 ovadenih pravnih oseb, pri čemer je bilo 23 % ovadb zavrženih. 
Ob koncu leta 2014 zoper 447 polnoletnih storilcev in 78 pravnih oseb ni bila izrečena prvostopenjska 
sodba. 
 
Na okrožnih državnih tožilstvih se s tega področja v pretežnem delu obravnava kaznivo dejanje kršitev 
temeljnih pravic delavcev po 196. členu KZ-1, ko so najbolj pogosti očitki neizplačilo plač in 
predpisanih prispevkov za socialno varnost ter regresa za letni dopust. Oškodovanci zelo pogosto 
kazenske ovadbe podajajo posamično in neposredno na tožilstva (v nekaterih primerih tudi s pomočjo 
odvetnikov), zaradi česar je potrebno zbirati še dodatne informacije in dokazila ter opraviti ustrezne 
razgovore, saj so njihove navedbe v prijavah pogosto pomanjkljive, zahtevki pa po višini neopredeljeni 
ali opredeljeni premalo natančno ter brez ustreznih listinskih dokazil, kar otežuje in podaljšuje potek 
predkazenskega postopka. V večini primerov se osumljenci (direktorji družbi, samostojni podjetniki) 
sklicujejo na slabo finančno stanje (družbe ali s.p.) ter neplačevitost obveznosti s strani svojih 
dolžnikov, kar je v nadaljevanju potrebno preveriti s pridobitvijo ustreznih podatkov. Zelo pogosto pa 
se z zbiranjem obvestil in listinske dokumentacije ter z opravljanjem poizvedb pri pristojnih davčnih 
organih ugotovi, da je obseg kršitev in število oškodovancev dejansko še veliko večji, zaradi česar je 
potrebno preiskovanje v tem delu še razširiti. Motiv in vzrok predmetnih kaznivih dejanj je v večini 
primerov v tem, da storilci z neizplačilom predpisanih obveznosti delavcem pridobijo družbi in 
posledično sebi kot samostojnemu podjetniku premoženjsko korist, pri tem pa izkoriščajo nemoč 
delavcev, ki kljub neizplačilu delo pri delodajalcu še naprej opravljajo, saj v trenutnih gospodarskih 
razmerah ne vidijo možnosti zaposlitve pri drugem delodajalcu. V praksi pa je zaznati, da delavci 
praviloma ne prijavijo delodajalcev, dokler jim ta vsaj deloma izplačuje plače, prav tako pa velikokrat 
delavcem niti ni znano, da jim delodajalec ne plačuje obveznih prispevkov za socialno varnost, in to 
vse dokler se sami ne obrnejo na pristojni davčni urad. Problematiko predmetnega kaznivega dejanja 
po 196. členu KZ-1 je videti tudi v tem, da oškodovanci z vloženimi kazenskimi ovadbami praviloma 
zasledujejo le plačilo neizplačanih obveznosti iz delovnega razmerja, ki bi jih sicer morali uveljavljati v 
delovnih postopkih, predvsem, ko točna višina le teh oškodovancem niti ni znana, ter tudi v tem, da 
gre za obsežne dokazne postopke, ko je praviloma v eni zadevi veliko oškodovancev. Prav tako se 
ugotavlja, da so bile pravne osebe večinoma že v stečaju oziroma tik pred stečajem ali celo izbrisane 
iz sodnega registra, zato tudi kazenske ovadbe že s strani ovaditeljev niso bile vložene tudi zoper 
pravne osebe, ampak le zoper odgovorne osebe. 

8.25.2 Predstavitev posameznih primerov okrožnih državnih tožilstev 

V nadaljevanju so predstavljeni primeri, ki so jih izpostavila posamezna okrožna državna tožilstva in 
SDT RS ter prikazujejo vsebinske značilnosti kaznivih dejanj zoper delovna razmerja in socialno 
varnost. 
 
ODT v Kranju je v poročilu izpostavilo primer obravnavanja kaznivega dejanja po 196. členu KZ-1, ki 
ga je naznanil FURS. Gradbeno družbo formalno kot direktorica vodi žena, dejansko poslovodno 
funkcijo opravlja mož. Oba sta po narodnosti Makedonca, osumljenka slabo govori slovensko, oba 
imata le nedokončano osnovnošolsko izobrazbo. V družbi sta v času od oktobra 2011 do novembra 
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2013 zaposlovala 36 delavcev z območja Balkana, ki so bili napoteni na delo v Nemčijo. Prispevki 
zanje niso bili plačani. Družba je v tem času zamenjala kar tri računovodske servise in tako 
dokumentacije o poslovanju ni mogoče pridobiti, razen javno dostopnih podatkov. Državni tožilec je na 
sodišče podal predlog za opravo posameznih preiskovalnih dejanj, v okviru katerih sta se osumljenca 
zagovarjala z molkom, zaslišanih pa je bilo nekaj dosegljivih delavcev, ki so vsi izpovedali, da so plače 
prejeli na roko in kar se njih tiče, dolg ne obstaja, plačila prispevkov iz delovnega razmerja pa delavci 
niso preverjali. Zaslišane so bile tudi računovodkinje, ki so povedale, da računovodstva ni bilo mogoče 
resno voditi, ker osumljena nista prinašala dokumentacije, dvigovala pa sta gotovino.  
 
ODT v Krškem je v poročilu med prejetimi ovadbami v letu 2014 izpostavilo prejem več ovadb zoper 
storilca, ki naj bi kot direktor treh družb z omejeno odgovornostjo v istem časovnem obdobju kršil 
predpise o plači in drugih prejemkih iz delovnega razmerja ter plačilu prispevkov za socialno varnost, 
in sicer na škodo skupno 171 delavcev. Pri tem je bil izpostavljen tudi primer, ko je storilec najprej kot 
lastnik in dejanski poslovodja družbe z omejeno odgovornostjo v času od februarja 2010 do junija 
2013 z nerednim plačevanjem bruto plač, ki jih za nekatere posamezne mesece nekaterim delavcem 
sploh ni izplačal, z neplačilom regresov za letni dopust za leta 2009, 2010 in 2011 in z neplačevanjem 
predpisanih prispevkov za socialno varnost kršil pravice 33 zaposlenim delavcem. Vmes pa je kot 
samostojni podjetnik zaposloval delavce, ki jim je prav tako kršil njihove pravice iz delovnega 
razmerja. Tako je kot samostojni podjetnik v času od novembra 2012 do maja 2014 kršil pravice 48 
delavcev, in sicer jim ni plačal regresa za letni dopust za leta 2011, 2012 in 2013, od novembra 2012 
dalje ob izplačilu neto plač ni plačeval prispevkov za socialno varnost, prav tako pa za nekaj mesecev 
ni izplačal plač. Ob tem pa zbrani podatki kažejo, da je bil denarni tok z družbe s sklepanjem 
asignacijskih pogodb preusmerjen na druga podjetja storilca. V tej zvezi je bil na sodišče vložen 
obtožni predlog za kaznivo dejanje po 196. členu KZ-1. Med prejetimi obsodilnimi sodbami je bil 
izpostavljen primer, kjer je bila obdolženki za kaznivo dejanje po 196. členu KZ-1 izrečena kazen šest 
mesecev zapora, nakar ji je bila ob upoštevanju kazni za kaznivo dejanje poslovne goljufije in 
ponarejanja listin izrečena enotna kazen dve leti zapora z določeno izvršitvijo z delom v splošno korist, 
pri čemer je sodišče prve stopnje obdolženki naložilo opravo 480 ur dela v splošno korist, nakar je 
Višje sodišče v Ljubljani ugodilo pritožbi državnega tožilca in spremenilo prvostopno odločitev ter ji 
naložilo opravo 1.460 ur dela v splošno korist.  
 
ODT v Ljubljani je v poročilu izpostavilo primer, kjer je bila ena oseba spoznana za krivo, ker kot 
direktorica gospodarske družbe delavcu ni izplačala ne plač, ne stroškov v zvezi z delom, ne 
nadomestila plače zaradi bolezni in ne regresa za letni dopust za leti 2009 in 2010. Za kaznivo dejanje 
ji je bila določena kazen šest mesecev zapora, zatem pa za tri kazniva dejanja goljufije po prvem 
odstavku 211. člena KZ-1 za vsako tri mesece zapora in enotna kazen eno leto in pet mesecev zapora, 
pri čemer se je kazen zapora nadomestila s 1.030 urami dela v splošno korist, ki jih mora obdolžena 
opraviti v obdobju enega leta in šestih mesecev. 
 
ODT v Mariboru je v letnem poročilu izpostavilo dva primera, ki sta bila na sodišču končana z 
obsodilnimi sodbami. V prvem primeru je bil vložen obtožni predlog zoper storilca zaradi storitve 
kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev po drugem v zvezi s prvim odstavkom 196. člena 
KZ-1. V obravnavani zadevi je bilo 24 oškodovanih delavcev, obdolženi pa je na predobravnavnem 
naroku krivdo priznal, zaradi česar je sodišče obdolžencu izreklo pogojno obsodbo z določeno kaznijo 
enega leta zapora, ki pa ne bo izrečena, če obdolženec v preizkusni dobi treh let ne bo storil novega 
kaznivega dejanja. Določena kazen pa bo izrečena tudi, če obdolženec v roku dveh let od 
pravnomočnosti sodbe oškodovancem ne bo povrnil povzročene škode. Sodba je pravnomočna. V 
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drugi zadevi je bil vložen obtožni predlog zoper storilko, ki je bila obtožena storitve kaznivega dejanja 
kršitev temeljnih pravic delavcev po drugem v zvezi s prvim odstavkom 196. člena KZ-1. V 
obravnavani zadevi je bilo oškodovanih 16 delavcev, obdolžena pa je na predobravnavnem naroku 
priznala krivdo, izdana je bila sodba, s katero je bila obdolženki izrečena pogojna obsodba z določeno 
kaznijo enega leta in dveh mesecev zapora, ki pa ne bo izrečena, če obdolženka v preizkusni dobi 
štirih let ne bo storila novega kaznivega dejanja, določena kazen pa bo izrečena tudi, če obdolženka v 
roku treh let od pravnomočnosti sodbe oškodovancem ne bo povrnila povzročene škode.  
 
ODT v Murski Soboti je v poročilu izpostavilo, da so pri kaznivem dejanju po členu 199. KZ-1 zaznali 
nove pojavne oblike, in sicer v tem, da storilec, ki ima ustanovljeno družbo v Sloveniji, zaposli v 
nasprotju s predpisi več delavcev, ki jih v nadaljevanju na podlagi lažne dokumentacije napoti na delo 
v tujino, čeprav jih ne prijavi v obvezna zavarovanja v skladu s predpisi v Sloveniji, pri čemer storilci 
zasledujejo cilj, da jim v tem primeru za delavce ni potrebno plačati predpisanih prispevkov. 
Problematika predmetnega kaznivega dejanja pa je v tem, da delavcem, če jim seveda delodajalec 
plača vse preostale dogovorjene obveznosti, ni v interesu, da bi storilca prijavili, zaradi česar je tudi 
nizko število prejetih kazenskih ovadb s tega področja.  
 
Prav tako je bil v letnem poročilu ODT v Murski Soboti izpostavljen primer, v katerem je bila izdana 
obsodilna sodba zaradi kaznivega dejanja po 196. členu KZ-1, kjer je bila vsakemu od dveh 
obdolžencev izrečena kazen enega leta zapora ter solidarni odvzem protipravno pridobljene 
premoženjske koristi v znesku 91.049,88 evrov, s podaljšanim začasnim zavarovanjem zahtevka za 
odvzem premoženjske koristi. Obdolženca namreč v sostorilstvu nista ravnala po predpisih o plači, 
drugih prejemkih iz delovnega razmerja in plačilu predpisanih prispevkov, ko sta v časovnem obdobju 
od 2. 11. 2008 do 15. 12. 2012 kršila temeljne pravice 17 delavcem. Zadeva še ni pravnomočna, saj 
se nahaja v fazi pritožbenega postopka na višjem sodišču. V poročilu pa je bil prav tako predstavljen 
tudi primer, kjer je bila zaradi dveh kaznivih dejanj po drugem odstavku 196. člena KZ-1 zoper dva 
obdolženca in tri pravne osebe izrečena obsodilna sodba, kjer je bila enemu obdolžencu izrečena 
kazen eno leto in dva meseca zapora. Obdolženec je namreč bil že kaznovan zaradi istega kaznivega 
dejanja, prav tako pa je predmetni kaznivi dejanji izvršil kar s tremi družbami, ko je bil v dveh družbah 
sam direktor, v tretji družbi pa je bil pooblaščenec svojega očeta, kazniva dejanja pa je izvrševal v 
času od 20. 5. 2008 do 2. 1. 2014 ter kršil temeljne pravice kar 50 delavcem, pri čemer je tako te 
delavce kot tudi DURS oškodoval za okrog 200.000 evrov. Predmetna zadeva še ni pravnomočna. 
Izpostavljen pa je bil tudi primer, v katerem je bil na sodišče vložen predlog za posamezna 
preiskovalna dejanja za kaznivo dejanje po prvem odstavku 196. člena KZ-1, kjer se osumljencu očita, 
da kar 1.486 zaposlenim v gospodarski družbi v času od 1. 3. 2013 do 21. 10. 2013 ni plačeval 
predpisanih prispevkov v skupnem znesku 4.117.524,99 evrov. 
 
ODT v Novi Gorici je v letnem poročilu izpostavilo primer, kjer je bila na sodišče vložena obtožba z 
očitkom, da je direktor dveh družb poleg kaznivega dejanja po196. členu KZ-1 storil tudi kazniva 
dejanja po drugem v zvezi s prvim odstavkom 240. člena KZ-1, po drugem v zvezi s prvim odstavkom 
249. člena KZ-1 in po tretjem v zvezi z drugim in prvim odstavkom 245. člena KZ-1. Očitek storitve 
kaznivega dejanja po prvem in drugem odstavku 196. člena KZ-1 se nanaša na to, da je direktor v 
dveh družbah 43 delavcem, zaposlenim v letu 2011 (v času od marca oziroma aprila do septembra) ni 
izplačal plač in regresa za leto 2011 ter tako delavce oškodoval za skupni znesek 258.285 evrov, pri 
čemer prav tako niso bili obračunani in plačani pripadajoči prispevki za socialno varnost v skupni višini 
72.819 evrov. 
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ODT na Ptuju je v letnem poročilu predstavilo primer, kjer je bil po opravljenih posameznih 
preiskovalnih dejanjih na okrajno sodišče vložen obtožni predlog zoper dva storilca, ki se jima očita 
storitev kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev po drugem v zvezi s prvim odstavkom 
196. člena KZ-1, storjenega na škodo 44 delavcev. Obtoženca sta v družbi z omejeno odgovornostjo 
opravljala funkcijo direktorja in pooblaščenca za zastopanje in v časovnem obdobju od 30. 6. 2009 do 
30. 8. 2012 zavestno nista ravnala po predpisih o plači in drugih prejemkih iz delovnega razmerja ter o 
plačilu predpisanih prispevkov ter sta s tem prikrajšala 44 delavcev za pravice, ki jim pripadajo, ko 
delavcem nista izplačala regresov za letni dopust za leta 2009, 2010, 2011 in 2012 ter jim v različnih 
časovnih obdobjih nista plačevala prispevkov za socialno varnost. V obravnavani zadevi je kazensko 
ovadbo zoper odgovorne osebe družbe podal Davčni urad Ptuj, potem ko je pri omenjeni družbi 
opravil davčni nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja davčnih 
obveznosti. Tako je davčni organ ugotovil, da so bili sicer dostavljenih obračuni davčnih odtegljajev 
(obrazec REK), vendar pa v nadaljevanju prispevki niso bili plačani, je pa bilo v spornem obdobju 
sklenjenih več posojilnih in asignacijskih pogodb z določenimi povezanimi družbami, s čimer se je 
družba izognila poslovanju preko bančnega računa zaradi možnosti davčne izvršbe, prav tako pa so bili 
pri pregledu bančnih podatkov ugotovljeni številni gotovinski dvigi. Glede na to, da je bil predmetni 
obtožni predlog vložen konec leta 2014, na okrajnem sodišču še ni bilo razpisane glavne obravnave. 
Prav tako je bil v letnem poročilu predstavljen primer, kjer je prijavo kaznivega dejanja na policijo 
podal eden izmed številnih oškodovanih delavcev, nakar je policija po preveritvi podatkov na FURS 
ugotovila, da niso bili plačani prispevki za kar 44 delavcev. V tej zvezi je bil na okrajno sodišče vložen 
obtožni predlog zoper direktorja gospodarske družbe z očitkom, da je storil kaznivo dejanje kršitve 
temeljnih pravic delavcev po drugem v zvezi s prvim odstavkom 196. člena KZ-1, saj v časovnem 
obdobju od oktobra 2012 do junija 2014 ob izplačilu neto plač ni poskrbel za plačilo predpisanih 
prispevkov za socialno varnost (prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, 
za starševsko varstvo in za primer brezposelnosti) za 44 delavcev, s čimer jim je omejil pravico do 
plače po 42. členu Zakona o delovnih razmerjih, z neplačilom obračunanih prispevkov pa je te delavce 
prikrajšal za pravico, da se jim plača v navedenem obdobju upošteva v izračun pokojninske osnove. V 
obravnavani zadevi na sodišču še ni bila razpisana obravnava. Izpostavljen pa je bil tudi primer, kjer je 
bil po opravljenih preiskovalnih dejanjih vložen na okrajno sodišče obtožni predlog zoper direktorico 
gospodarske družbe zaradi kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu po drugem v zvezi s tretjim 
in četrtim odstavkom 201. člena KZ-1, ker kot odgovorna oseba za varnost in zdravje delavcev na 
gradbišču v Nemčiji, kjer je bila družba podizvajalec nemške družbe, iz malomarnosti ni ravnala po 
predpisih in tehničnih pravilih o varnostnih ukrepih in s tem povzročila nevarnost za življenje ljudi, kar 
je imelo za posledico hudo telesno poškodbo ene osebe - delavca, saj slednjemu ni natančno 
opredelila vrste del in nalog, ki jih bo opravljal ter ga za ta dela ni ustrezno strokovno usposobila in 
tako dopustila, da je opravljal vsa dela, prav tako mu ni zagotovila, da bi dela izvajal ob prisotnosti 
usposobljenega nadzornega delavca ter mu ni zagotovila pisnih navodil za sestavljanje gradbenega 
odra. Zaradi navedenega je bil delavec napoten na demontažo gradbenega odra, med izvajanjem 
katerega je prišlo do samodejne zložitve odra, zaradi česar je ta delavec utrpel hude telesne 
poškodbe. Prav tako se obtoženki očita storitev kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev po 
drugem v zvezi s prvim odstavkom 196. člena KZ-1, ker kot direktorica družbe za 46 delavcev ni 
poskrbela za plačilo predpisanih prispevkov za socialno varnost za časovno obdobje od junija 2009 do 
januarja 2010, s čimer je delavce prikrajšala za pravico, da se jim plača v navedenih obdobjih 
upošteva v izračun pokojninske osnove. Glavna obravnava v tej zadevi še ni bila razpisana. 
 
ODT v Slovenj Gradcu je v letnem poročilu izpostavilo primer, kjer je sodišče po 13 narokih glavne 
obravnave obdolženca spoznalo za krivega očitanega mu kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic 
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delavcev po drugem v zvezi s prvim odstavkom 196. čl. KZ-1 ter mu po drugem odstavku 196. člena 
KZ-1 izreklo kazen dve leti in osem mesecev zapora. Obdolženec je kaznivo dejanje storil kot 
odgovorna oseba (v določenih obdobjih kot direktor, v določenih obdobjih pa kot dejanski poslovodja) 
dveh družb, ki sta se ukvarjali z gradbeno dejavnostjo. V obdobju od 1. 11. 2008 do marca 2012 je 
ravnal v nasprotju s določbami Zakona o delovnih razmerjih, ko delavcem v različnih obdobjih ni 
plačeval prispevkov za obvezno socialno zavarovanje, prav tako jim ni izplačeval neto plač, ni izplačal 
odpravnine za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in odškodnine 
najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka. Posameznim delavcem pa tudi ni 
zagotovil povračila stroškov za prevoz na delo in z dela ter stroškov za prehrano med delom ter ni 
izplačal regresa za letni dopust. Kaznivo dejanje je storil na škodo 45 delavcev, ki jim torej ni kršil le 
ene od njihovih temeljnih pravic iz delovnega razmerja, temveč več, in to v zelo dolgem obdobju, kar 
je imelo zanje zelo hude posledice. V dokaznem postopku je bilo ugotovljeno, da je obdolženec že več 
let (tudi pred inkriminiranim obdobjem) neustrezno posloval, skupaj s svojimi družinskimi člani je 
ustanavljal nove (povezane) družbe s sedežem na istem naslovu, ki so se ukvarjale z isto dejavnostjo. 
Pri tem je delavce, ki jim pri svojih družbah ni plačeval obveznosti iz delovnega razmerja (prispevkov 
za socialno zavarovanje, regresov, malic, stroškov prevoza, plač), prezaposloval iz ene na drugo 
družbo ter vedno znova kršil njihove pravice. Pri tem je uporabljal različne izvršitvene oblike in se 
izogibal stečaju svojih družb ter se celo s kaznivimi dejanji, za katere je bil pravnomočno obsojen, ali 
pa je zaradi njih v kazenskem postopku, izogibal izpolnjevanju svojih obveznosti do delavcev ter 
izigraval predpise. Kljub slabemu finančnemu stanju svojih družb, ki se ga je zavedal, je pri svoji 
dejavnosti vztrajal več let ter ni ustrezno reagiral na finančno krizo ter upad poslov, posloval pa je v 
glavnem z gotovino ter neustrezno ravnal s premoženjem družb in osnovnimi sredstvi družb. V 
predmetni zadevi je tožilstvo sodbo sodišča prejelo konec leta 2014, se pa zadeva zaradi pritožbe 
zagovornika obdolženca nahaja v pritožbenem postopku na višjem sodišču.  
 
V letnem poročilu omenjenega tožilstva je bil predstavljen tudi primer, v katerem je bil na sodišče 
vložen obtožni predlog zaradi v sostorilstvu storjenega kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic 
delavcev po drugem v zvezi s prvim odstavkom 196. člena KZ-1 v zvezi s drugim odstavkom 20. člena 
KZ-1. V obravnavani zadevi sta obdolženca kaznivo dejanje storila v obdobju od aprila 2010 do 
decembra 2011, ko za 44 delavcev nista plačevala prispevkov za obvezno socialno zavarovanje, pri 
čemer je skupni znesek neplačanih prispevkov znašal kar 264.212,65 evrov. Sodišče glavne obravnave 
ali predobravnavnega naroka v tej zadevi še ni razpisalo. Prav tako sta bila predstavljena še dva 
primera, v katerih je sodišče zaradi kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev po prvem 
odstavku 196. čl. KZ-1 in zaposlovanja na črno po prvem odstavku 199. člena KZ-1 obdolžencem v 
obsodilni sodbi izreklo denarno kazen. 
 
SDT RS je v letnem poročilu predstavilo kazensko zadevo, v kateri je bil v mesecu oktobru 2014 vložen 
predlog za opravo posameznih preiskovalnih dejanj zoper dve fizični osebi zaradi kaznivega dejanja 
kršitev temeljnih pravic delavcev po drugem odstavku v zvezi s prvim odstavkom 196. člena KZ-1 in v 
zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1, ker bi naj obdolženka kot predsednica uprave gradbene 
družbe in druga obdolženka kot direktorica za kadrovsko in splošno področje družbe z zavestnim 
sodelovanjem v imenu in za račun družbe kršili predpise o plači in drugih prejemkih iz delovnega 
razmerja ter predpise o plačilu predpisanih prispevkov, s tem pa sta 1.678 delavcev, zaposlenih v 
družbi, ki je sedaj v stečaju, prikrajšali za pravice, ki jim pripadajo, s tem pa je delavcem nastala 
škoda v skupnem znesku 4,424.739,97 evrov, pri čemer je sodišče na podlagi navedenega predloga že 
pričelo izvajati preiskovalna dejanja. 
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8.25.3 Predstavitev dela Skupine državnih tožilcev, specializiranih za pregon 

kaznivih dejanj zoper delovna razmerja in socialno varnost 

Skupina državnih tožilcev, specializiranih za pregon kaznivih dejanj zoper delovna razmerja in socialno 
varnost je bila ustanovljena 18. 5. 2012 ter deluje v okviru kazenskega oddelka VDT RS. Sestavljena 
je iz 12 državnih tožilcev iz vseh 11 okrožnih državnih tožilstev ter deluje z namenom, da se v okviru 
tožilske organizacije oblikuje skupina državnih tožilcev, ki se poglobljeno ukvarjajo s kaznivimi dejanji 
zoper delovna razmerja in socialno varnost. 
 
V letu 2014 se je skupina državnih tožilcev sestala na treh delovnih sestankih, na katerih se je 
obravnavala predvsem iz prakse zaznana problematika omenjenih kaznivih dejanj iz 22. poglavja KZ-1 
ter so se sprejemale smernice za enotno delo državnih tožilcev na tem področju. Obravnavana je bila 
tudi problematika razmejitve med prekrški in kaznivimi dejanjem, državni tožilci so predstavili tudi 
primere novejše sodne prakse iz posameznih okrožnih državnih tožilstev, prav tako pa se je 
obravnavala pobuda za vzpostavitev enotnega usmerjevanja policije za delo na tem področju. 
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9 Premoženjskopravni ukrepi in postopki po 
Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega 
izvora 

9.1 Odvzem protipravne premoženjske koristi 

9.1.1 Statistični pregled 

Po določilih 206. člena ZDT-1 je SIC dolžan voditi evidenco o postopkih za zavarovanje in odvzem 
protipravne premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj. V evidenci, ki zajema aktualne kazenske 
postopke, v katerih so odrejena zavarovanja, je tako za leto 2014 izkazanih 160 kazenskih zadev, v 
katerih znaša zavarovana protipravna premoženjska korist skupaj preko 495 milijonov evrov. Vrednost 
s sodnimi sklepi odrejenih zavarovanj na premoženju ni strokovno ocenjena po cenilcih, temveč se 
uporabljajo javno dostopni podatki in katalogi ter ocenitve (pogodbene cene, GURS itd). 
 
Iz vpisnikov »Kt in Ktpp« izhaja, da so zavarovanja odrejena še v 140 drugih postopkih. Tako so 
aktualna zavarovanja v skupaj 300 kazenskih zadevah.  
 
Tožilstvo nima zbranih podatkov o dejanskih zasegih, hrambah in predčasnih prodajah zavarovanega 
premoženja. Prav tako nimamo zbranih podatkov o stroških hrambe in upravljanja ter izplačanih 
odškodninah. 
 
Po številu in vrednosti odrejenih zavarovanj bistveno izstopa SDT RS, sledijo pa ODT Ljubljana, 
Maribor, Koper, Celje, Krško, Novo mesto, Murska Sobota, Nova Gorica, Slovenj Gradec in Ptuj. 
 
Odvzemi premoženjske koristi so bili izrečeni v 66 sodbah, pri čemer je samo v petih »velikih« 
primerih bilo odvzeto premoženje v vrednosti od 1,3 do 3,5 milijonov evrov, (od tega kar štiri na SDT 
RS in eden na ODT Ljubljana), v skupni vrednosti približno 12 milijonov evrov.  
 
Tudi o izvršitvah sodb o odvzemu premoženjske koristi tožilstvo podatkov nima. Zato je nujno določiti 
način obveščanja o izvršitvi sodb o odvzemu in določiti pravno podlago za enotno evidenco pri 
Vrhovnem Sodišču RS in poročanje VDT RS. 

9.1.2 Pravna problematika, kot izhaja iz tožilske in sodne prakse: 

Vprašljivo je stališče, da protipravno pridobljene premoženjske koristi ni dovoljeno odvzeti pravni osebi 
v stečaju in to z naložitvijo v plačilo. Premoženjske koristi iz kaznivega dejanja ne gre izenačevati s 
terjatvami iz civilnega ali gospodarskega razmerja. Protipravne koristi iz kaznivega dejanja, ki (še) ni 
bila odvzeta, ne gre vključevati v stečajno maso in z njo poplačati stečajne upnike. 
 
Enako je vprašljivo, da protipravno pridobljene koristi iz kaznivega dejanja po 244. členu KZ-1, ki jo je 
obdolženi preko pravne osebe, zlorabljene za izvršitev kaznivega dejanja, plasiral v nakup 
obvladujočega paketa delnic ciljne družbe in na podlagi katerega obdolženi v celoti obvladuje 
odločanje v ciljni gospodarski družbi, ni mogoče šteti za povečanje osebnega premoženja obdolženca. 
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Povečana vrednost poslovnega deleža, je premoženjska korist obdolženca, ki jo je treba odvzeti in 
odvzem subsidiarno izvršiti na njegovem osebnem premoženju.  
 
Določitev višine premoženjske koristi storilca v zgoraj opisanem primeru je glede na ocenitev vrednosti 
poslovnega deleža lahko težavna, ne more pa to biti razlog, da se koristi ne ugotovi in ne odvzame. Če 
štejemo plasma protipravne koristi v nakup delnic kot sestavni del  kaznivega dejanja zlorabe, potem 
višine protipravne premoženjske koristi ni mogoče zmanjševati zaradi stroškov, ki so nastali zaradi 
izvršitve kaznivega dejanja. 
 
Plasma premoženjske koristi v nakup delnic lahko opredelimo kot način pranja denarja, zato je celoten 
znesek plasmaja protipravne koristi v nakup delnice družbe v imenu ali v korist storilca umazan denar, 
ki ga moramo odvzeti po 73. členu v zvezi s 245. členom KZ-1.  
 
Z vidika preiskovanja kaznivih dejanj in zavarovanja protipravne koristi je zlasti v primerih, ko se 
postopki izvajajo v okviru mednarodne pravne pomoči, nujno sočasno predlagati in izdati odredbe za 
pridobitev bančnih podatkov po 156. členu ZKP in začasno zavarovanje po 502. členu ZKP. Posebej to 
velja v primerih, ko je zavarovanje potrebno izvršiti v tujini, kjer pridobitev in/ali posredovanje bančnih 
podatkov ni tajno. V določenih državah odločanje o posredovanju zaupnih bančnih podatkov, 
predpostavlja pridobitev soglasje imetnika računa. 
 
Nedopustno je zahtevati, da mora tožilec že v predlogu za zavarovanje izkazati dejanski obstoj 
sredstev na računih. Ta pogoj je nemogoče izpolniti, zlasti ko gre za račune v tujini. Menimo, da to ni 
in ne more biti pogoj za odreditev zavarovanja, ker dejansko onemogoča zavarovanje in kasnejši 
odvzem koristi.  
 
Sočasno predlagano zavarovanje na več alternativno določenih sredstvih se napačno ocenjuje kot 
nevarnost nesorazmernega posega v premoženje in pretiranega zavarovanja. V fazi preiskovanja še ni 
mogoče natančno opredeliti višine protipravne koristi. Zaradi preprečitve nesorazmernosti med 
odrejenimi zavarovanji in premoženjsko koristjo je mogoče določiti osrednji, za koordinacijo izvršbe 
določen organ ali banko, ki naj usklajuje izvrševanje odredbe o zavarovanju. Če bi bilo odrejeno 
zavarovanje nesorazmerno, se na podlagi ugovora lahko takoj utesni - zmanjša. 
 

Neutemeljeni so različni dokazni standardi za dokazovanje in ocenjevanje objektivne in subjektivne 
nevarnosti kot pogoja za odreditev začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem. V sodni praksi je 
glede na vrsto terjatve dovolj izkazati objektivno nevarnost razpolaganja z nepremičnino, ni pa to 
dovolj pri denarni terjatvi ali premičninah, kjer se zahteva aktivno ravnanje imetnika koristi, da se 
utemelji nevarnost, čeprav je možnost in nevarnost razpolaganja tukaj bistveno večja ( sklep VS LJ 
pod I Cp 426/2015). 
 
Neutemeljeno je različno pravno normiranje zavarovanja »odvzema protipravne koristi« iz kaznivega 
dejanja, nasproti varnostnemu ukrepu »odvzema predmetov«, ki so sredstvo ali produkt kaznivega 
dejanja, v zvezi z določili o obveznem odvzemu predmetov dejanja pri posameznih kaznivih dejanjih. 
Postavi se dilema: ali zaseči stvari ali zavarovati odvzem premoženjske korist, kadar so predmet 
pranja denarja. Zakaj je pri varnostnem ukrepu dovolj le policijski zaseg stvari in sodna hramba, pri 
zavarovanju premoženjske koristi pa se zahteva postopek za odreditev in podaljševanje kot za »pripor 
stvari«? 
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Neustrezna je ureditev trajanja in podaljševanja zavarovanja odvzema premoženjske koristi. To je še 
posebej očitno, ko se zavarovanje izvršuje v tuji državi, kjer takšnega postopka ne poznajo. Tudi 
časovno je podaljševanje, še preden imamo povratno informacijo o izvršitvi odredbe v tujini, 
nesmiselno. Zato je bila podana pobuda za spremembo ZKP, tako da se ukrep odredi le enkrat v 
posamezni fazi postopka, če se seveda ne spremeni dejansko stanje in/ali razlogi za zavarovanje, v 
skladu z načelom »ne bis in idem«.  

9.1.3 Potrebni ukrepi na področju odvzemov premoženjske koristi v prihodnje: 

Implementacija Direktive EU št. 42/14 in okvirnega sklepa JHA 845/2007 in v tem okviru : 
− celovita ureditev razširjene konfiskacije in »NCB – non conviction based« konfiskacije, 

materialno pravno v KZ-1 in procesno v ZKP; 
− organizacijska ureditev delovanja z dejansko ustanovitvijo in zagonom ARO – urada za 

odkrivanje, sledenje in zavarovanje odvzema in AMO – urada za upravljanje in razpolaganje z 
zavarovanim in odvzetim premoženjem;  

− sistemska ureditev sodelovanja in razmerij med organi v Sloveniji, koordinativne pristojnosti 
VDT RS na področju konfiskacije, z vidika medsebojnega obveščanja, poročanja, nadzora, 
evidenc in mednarodnega sodelovanja ter pravne pomoči; 

− ureditev v ZKP za segmente: finančnega preiskovanja v predkazenskem in kazenskem 
postopku; pristojnosti za zaseg in zamrznitev premoženjske koristi, pristojnosti za zavarovanje 
odvzema premoženjske koristi, pristojnosti za upravljanje zavarovanega premoženja (vključno 
s predčasno prodajo in uporabo premoženja v splošno korist);  

− jasna ureditev izvrševanja sodb in sklepov o odvzemu, s poudarkom na izvršitvi po FURS in na 
podlagi odredbe sodišča; 

− specifična ureditev mednarodnega sodelovanja in mednarodne pravne pomoči na področju 
zavarovanja in odvzemov premoženjske koristi, s centralizacijo in specializacijo sodelovanja 
preko ARO pri VDT RS. 

9.2 Izvajanje Zakona o odvzemu premoženja 

nezakonitega izvora 

V letu 2014 je bila odrejena finančna preiskava v štirih zadevah skupno zoper 14 subjektov. Predlog za 
začasno zavarovanje je bil podan v treh zadevah zoper sedem subjektov. Vsem predlogom je bilo s 
strani sodišča ugodeno. Civilna tožba zaradi odvzema premoženja nezakonitega izvora je bila vložena 
v dveh zadevah zoper skupno osem subjektov (šest fizičnih in dve pravni osebi). 
 
Posebej je treba izpostaviti, da je bila v letu 2014 končana prva pravda za odvzem premoženja 
nezakonitega izvora na podlagi določb ZOPNI. Po izvedenem pravdnem postopku, v katerega je bil na 
strani tožene stranke pritegnjen tudi stranski intervenient, je sodišče izdalo sodbo, s katero je toženi 
stranki odvzelo oziroma naložilo v plačilo premoženje v vrednosti 309.559,77 evrov. V predmetni 
zadevi je bila vložena tožba zoper obdolženca kataloškega kaznivega dejanja neupravičenega prometa 
s prepovedanimi drogami po tretjem v zvezi s prvim odstavkom 186. člena KZ-1 v skupni vrednosti 
340.465,91 evrov. Republika Slovenija je tako uspela s 93,3 % svojega zahtevka. Sodba je že postala 
pravnomočna. 
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Aktivnosti tožilstva na področju ZOPNI, ob upoštevanju dejstva, da je do konca leta poročanja od 
uveljavitve zakona preteklo šele dve leti in pol, je mogoče oceniti kot uspešne, v primerjavi s 
predhodnim letom pa se je povečala višina na novo vtoževanega in začasno zavarovanega 
premoženja. Kot zelo pozitiven se je izkazal tudi vpeljan institut finančno tožilske asistence (FTA), 
preko katerega tožilci, člani Civilno finančnega oddelka SDT RS, ki vlagajo tožbe po ZOPNI, nudijo 
strokovno podporo v fazi odrejanja in vodenja finančnih preiskav vsem tožilcem, tako na SDT RS kot 
tudi na drugih okrožnih državnih tožilstvih.  
 

Konkretni primeri iz prakse kažejo, da je sedaj postopek po ZOPNI takšen, da je z ustanovitvijo in 
vsebino preiskave seznanjeno veliko število inštitucij in ljudi, kar vse lahko ogrozi tajnost in s tem 
učinkovitost finančne preiskave. Tako bi bilo morda ustrezneje določiti relativno stalen nabor oseb, ki 
bi sodelovale v finančnih preiskavah ter bi bile v finančno preiskovalno skupino vključene na podlagi 
odločitve koordinacijskega organa, ki bi usklajeval izvajanje določb tega zakona. 
 
V prvem odstavku 16. člena ZOPNI je določeno, da so podatki, pridobljeni v finančni preiskavi, tajni. 
Nič pa ni določeno glede tajnosti postopka finančne preiskave, kar lahko ogrozi učinkovitost odvzema 
premoženja. Tajnost bi morala biti zagotovljena (če ni pred tem sodne intervencije z izdajo začasne 
odredbe) do izvedbe naroka po 17.a členu ZOPNI-A.  
 
Zaradi ekonomičnosti in učinkovitosti postopkov bi bilo v 26. členu ZOPNI treba definirati, kaj je 
predmet tožbenega zahtevka, tako da bo jasno, da gre vedno za denarno izraženo vrednost 
nezakonitega premoženja in dajatveni zahtevek za plačilo zneska v korist države. V 34. členu ZOPNI je 
treba temu ustrezno definirati vsebino sodbe, s katero se ugodi tožbenemu zahtevku, tako da se 
določi še načine odvzema, analogno 75. členu KZ-1 ( v naravi, protivrednost, plačilo).  
 
ZOPNI je premalo konkreten v delu, ki se nanaša na izvajanje mednarodne pravne pomoči v zvezi z 
obstoječimi civilnimi konvencijami na tem področju. 
 
Opis nekaterih primerov: 
 

Dodatno sta bili v letu 2014 s strani državnih tožilcev SDT RS vloženi dve tožbi na podlagi določb 
ZOPNI, in sicer zoper skupaj šest polnoletnih oseb in dve pravni osebi v skupni višini 8.837.714,09 
evrov.  
 
V prvi zadevi je bila tožba vložena zoper tri fizične osebe in dve pravni osebi zaradi odvzema 
premoženja nezakonitega izvora, ugotovljena sporna vrednost je 6.956.053,35 evrov. Poleg tožbe 
zaradi odvzema premoženja nezakonitega izvora je bil vložen tudi predlog za podaljšanje oziroma 
odreditev začasnega zavarovanje premoženja v pravdnem postopku v skupni višini 2.667.989,16 evrov 
do pravnomočne odločitve o tožbi, ki mu je sodišče v celoti ugodilo. V ozadju je kaznivo dejanje 
neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami, ki je opisano v 186. členu KZ-1 in spada med 
kataloška kazniva dejanja.  
 
V drugi zadevi pa je bila tožba vložena zoper tri fizične osebe zaradi odvzema premoženja 
nezakonitega izvora, ugotovljena sporna vrednost pa je 1.881.660,73 evrov. Poleg tožbe zaradi 
odvzema premoženja nezakonitega izvora je bil vložen tudi predlog za podaljšanje oziroma odreditev 
začasnega zavarovanja premoženja v pravdnem postopku v skupni višini 1.672.909 evrov do 
pravnomočne odločitve o tožbi, ki mu je sodišče v celoti ugodilo. V ozadju je kataloško kaznivo dejanje 
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zlorabe položaja po prvem v zvezi z drugim odstavkom 240. člena KZ-1. V letu poročanja še ni bil 
razpisan narok za glavno obravnavo. 

Tabela 24: Postopki po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora 

Državno 
tožilstvo 

Odrejena 
finančna 
preiskava 

Predlog za 
začasno 

zavarovanje 

Odreditev 
začasnega 
zavarovanja 

Predlog 
za 

začasen 
odvzem 

Odreditev 
začasnega 
odvzema 

Tožba 
zaradi 

odvzema 

ODT KP 1 0 0 2 0  

ODT KR 1 0 0 0 0  

ODT MB 1 0 0 0 0  

ODT PT 0 2 2 0 0  

SDT RS 14 7 7 0 2 8 

Skupaj 17 9 9 2 2 8 
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10 Specializirano državno tožilstvo RS  

Najzahtevnejša kazniva dejanja, katerih pregon terja posebno organiziranost in usposobljenost 
državnih tožilcev ter najvišjo raven učinkovitosti, obravnava SDT RS. 
 
SDT RS je pristojno za pregon storilcev kaznivih dejanj, ki so taksativno našteta v drugem odstavku 
192. člena ZDT-1, in sicer: kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, za katera se lahko izreče kazen zapora 
petih let, za kazniva dejanja jemanja podkupnine, dajanja podkupnine, pranja denarja, terorizma, 
financiranja terorizma, spravljanja v suženjsko razmerje, trgovine z ljudmi in za kazniva dejanja, za 
katera se lahko izreče deset let zapora ali hujša kazen, če je bilo to dejanje izvršeno v hudodelski 
združbi.  
 
SDT RS ima pomembne pristojnosti tudi na področju ZOPNI, saj je izključno pristojno za vložitev tožbe 
in zastopa Slovenijo kot tožečo stranko v postopku za odvzem premoženja nezakonitega izvora.   
 
V okviru SDT RS deluje kot samostojna notranja organizacijska enota s posebnim položajem tudi 
Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili (Posebni oddelek), ki je 
izključno krajevno in stvarno pristojen za obravnavo kaznivih dejanj, če jih storijo uradne osebe, ki so 
sicer taksativno naštete v drugem odstavku 199. člena ZDT-1.  
 
Državni tožilci zaposleni na SDT RS so v letu 2014 dosegli dobre rezultate. V letu 2014 smo državni 
tožilci SDT RS vložili obtožnice in obtožne predloge zoper skupaj 138 fizičnih in tri pravne osebe. 
Dosežene so bile obsodilne sodbe zoper 92 fizičnih oseb ter eno pravno osebo. Sodišča so 
premoženjsko korist odvzela 41 polnoletnim fizičnim osebam. Zahteve za preiskavo se vodijo zoper 
189 fizičnih in 25 pravnih oseb.  
 
Na podlagi predlogov tožilcev SDT RS za začasno zavarovanje po 502. členu ZKP je bilo odrejeno 
začasno zavarovanje zoper skupno 98 fizičnih in pravnih oseb v skupni vrednosti 187.950.612,30 
evrov. 
 
V letu poročanja so bile na novo odrejene in razširjene finančne preiskave zoper skupno 14 fizičnih in 
pravnih oseb. Prav tako so bili vloženi predlogi za začasno zavarovanje odvzema premoženja 
nezakonitega izvora zoper sedem fizičnih oseb v skupni vrednosti 6.120.898,16 evrov, pri čemer je 
treba pojasniti, da je bil v letu poročanja odrejen tudi začasen odvzem zoper dve fizični osebi v višini 
2.530 evrov. Vloženi sta bili dve tožbi zoper šest fizičnih in dve pravni osebi po ZOPNI.  
 
Konec leta 2014 je na SDT RS aktivno delalo 25 državnih tožilcev. Tako smo se v letu 2014 s 
prihodom dodatnih tožilcev kadrovsko okrepili, kar se je zgodilo prvič po letu 1999. Poudariti pa je 
treba, da smo hkrati s prihodom dodatnih tožilcev iz okrožnih državnih tožilstev prevzeli tudi veliko 
količino kazenskih zadev iz pristojnosti SDT RS, in sicer skupno zoper 288 fizičnih in pravnih oseb.  
 
Zaradi krepitve Civilno finančnega oddelka smo Ministrstvu za pravosodje RS predlagali, da ZDT-1 
spremeni v delu, ki določa možnost, da na SDT RS kandidirajo tudi zunanji diplomirani pravniki s 
pravosodnim izpitom, ki sicer niso tožilci. Ministrstvo in zakonodajalec sta našemu predlogu sledila. Na 
ta način bo SDT RS lahko dobilo strokovnjake s specifičnimi znanji iz civilnega, finančnega in 
gospodarskega prava, hkrati pa kadrovsko razbremenilo ostala tožilstva.  
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S prihodom novih tožilcem na SDT RS 1. 9. 2014 smo zaradi specializacije dela in večje učinkovitosti 
znotraj SDT RS organizirali štiri oddelke, in sicer: Splošno kazenski oddelek, Gospodarsko kazenski 
oddelek, Gospodarsko korupcijski oddelek in Civilno finančni oddelek. 
 
Novi instituti, določeni v ZKP, predvsem sporazum o priznanju krivde in predobravnavni narok, so 
uspešni tudi pri gospodarskih kaznivih dejanjih. V letu poročanja je bilo tako sklenjenih več 
sporazumov o priznanju krivde kot v letu 2013, in sicer za 33 oseb v letu 2014 (v letu 2013 za 19 
oseb), predvsem na predobravnavnih narokih in v manjšem delu na narokih za glavno obravnavo pa 
je priznalo krivdo 65 oseb (v letu 2013 le devet oseb). 
 
V letu poročanja so bile ustanovljene še štiri preiskovalne skupine, in sicer ena specializirana 
preiskovalna skupina in tri finančne preiskovalne skupine. V te skupine so poleg policistov vključeni 
tudi posamezni strokovnjaki FURS in Urada za preprečevanje pranja denarja. Gre za dobro prakso, ki 
pa sama po sebi še ne pomeni rešitve v smislu uspešnega pregona najzahtevnejših oblik 
korupcijskega, gospodarskega in organiziranega kriminala, saj mora taka skupina v praksi tudi polno 
zaživeti. 
 
V prihodnjem letu nameravamo okrepiti Civilno finančni oddelek in še bolj pospešiti delo na področju 
finančnih preiskav in odvzema premoženja nezakonitega izvora, pri čemer ponovno poudarjamo, da 
morajo pobude za finančno preiskovanje priti s terena od državnih organov, ki imajo dovolj informacij 
in analitike, da lahko zaznajo in utemeljijo razloge za začetek finančnega preiskovanja. 
  
Rezultati dela SDT RS potrjujejo, da potrebujemo strokovno močno, specializirano in centralizirano 
tožilstvo, ki se bo ukvarjalo s pregonom najzahtevnejših kaznivih dejanj. 
 
Vzpostavitev SDT RS ni bila preprosta naloga. Menimo, da je to delovno okolje bolj plodno za 
najboljše državne tožilce, ki skupaj s svojimi sodelavci delajo na najtežjih primerih gospodarskega 
kriminala in korupcije. To ni v prid le SDT RS, temveč tudi okrožnim državnim tožilstvom in državi kot 
celoti. Pri tem je treba nujno poudariti, da državni tožilci v Sloveniji preganjajo tudi storilce drugih 
kaznivih dejanj, tatvin, družinskega nasilja, goljufij, izsiljevanj in zanemarjanja mladoletnih oseb. Ta 
kazniva dejanja po številčnosti prevladujejo, zato je za pravično delovanje družbe izredno pomembno 
delovanje tožilstva kot celote.  

10.1 Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s 

posebnimi pooblastili (Posebni oddelek) 

Z ZDT-1 je 7. 11. 2011 pričel delovati Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi 
pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS, ki vsebinsko nadaljuje z delom Specializiranega 
oddelka Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, ki je delovala pri VDT RS. 
ZDT-1 je v tretjem poglavju dodelil Posebnemu oddelku nove pristojnosti in položaj samostojne 
notranje organizacijske enote s posebnim položajem pri SDT RS.  
 
Posebni oddelek je izključno krajevno in stvarno pristojen za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj, ki 
jih v službi in izven službe storijo uradne osebe policije, kar predstavlja pretežni del vseh zadev, 
vojaške policije, ki imajo pooblastila policije v predkazenskem postopku, uradne osebe Obveščevalno-
varnostne službe Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: OVS), uradne osebe napotene na misijo v 
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tujino s pooblastili policije v predkazenskem postopku in uradne osebe Slovenske obveščevalno-
varnostne službe (v nadaljevanju: SOVA). Za uradne osebe OVS in SOVA je Posebni oddelek na 
podlagi 199. člena ZDT-1 pristojen ne glede na to, ali imajo te uradne osebe pooblastila policije v 
predkazenskem postopku ali ne. Navedena določba je širša od določbe 158.a člena ZKP, ki določa 
pristojnost policistov Posebnega oddelka za uradne osebe OVS le, če imajo pooblastila policije v 
predkazenskem postopku, pristojnosti za uradne osebe SOVA pa po navedeni določbi nimajo, kar bi v 
praksi pomenilo, da je za preiskovanje navedenih oseb pristojna Policija in tožilke Posebnega oddelka, 
ne pa tudi policisti Posebnega oddelka. Nadalje tretji odstavek 199. člena ZDT-1 določa pristojnost 
Posebnega oddelka tudi v zadevah, ki jih sicer obravnavajo druga tožilstva, če so te zadeve vsebinsko 
povezane z zadevo, ki jo obravnava Posebni oddelek (na primer sostorilstvo policista in osebe, ki nima 
statusa uradne osebe s posebnimi pooblastili). Takšnim razširjenim pristojnostim Posebnega oddelka 
pa ni bila prilagojena določba 158.a člena ZKP, saj imajo po navedeni določbi policisti Posebnega 
oddelka pristojnost le za uradne osebe s policijskimi pooblastili. Določba 158.a člena ZKP torej veže 
pristojnost policistov Posebnega oddelka na tiste uradne osebe, ki imajo pooblastila policije v 
predkazenskem postopku, določba 199. člen ZDT-1 pa tudi na druge uradne osebe s posebnimi 
pooblastili zaposlene v OVS in SOVA, pri čemer ni opredeljeno kaj so posebna pooblastila. 
 
V letu 2014 je, enako kot leta 2013, na Posebnem oddelku delalo 13 oseb: vodja Posebnega oddelka, 
dve dodeljeni tožilki, sedem policistov in tri administrativne delavke. Glede na kadrovski načrt leta 
2014 Posebni oddelek ni deloval v popolni zasedbi, ker je ostalo še eno nezasedeno delovno mesto 
policista.  
 
Posebni oddelek prične z delom bodisi na podlagi vloženih kazenskih ovadb oškodovancev bodisi na 
podlagi obvestil policijskih postaj, policijskih uprav ali Generalne policijske uprave, da so zaznali 
razloge za sum, da je določena uradna oseba s posebnimi pooblastili storila kaznivo dejanje. Takšnih 
naznanil je največ, vendar pa v statistiki niso zajeti, ker ne gre za kazenske ovadbe, pač pa zgolj 
obvestila, ki jih morajo policisti Posebnega oddelka preiskati, nato pa preiskovanje končajo s kazensko 
ovadbo ali poročilom. V letu 2014 so zoper 73 oseb podali kazensko ovadbo, zoper 185 oseb pa so 
preiskovanje končali s poročilom. 
 
V primerjavi z drugimi tožilstvi na Posebnem oddelku praktično ni kazenskih ovadb, ki bi jih bilo 
potrebno dopolniti, saj se policisti in tožilci sproti ustno posvetujemo, posledično skoraj ni zavrženih 
kazenskih ovadb, ki jih podajo policisti Posebnega oddelka. Glede na to, da je dve tretjini kaznivih 
dejanj, ki jih obravnava Posebni oddelek, storjenih v službi, je največ kaznivih dejanj storjenih z 
zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, zato je alternativnih oblik kazenskega pregona malo, saj 
ta dejanja niso primerna ne za poravnavo ne za odloženi pregon. Od kaznivih dejanj, ki jih policisti 
storijo v službi, prevladujejo kazniva dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic (teh je bilo 
101), kršitev človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic (teh je bilo 53) in 
nevestno delo v službi (teh je bilo 28). Zoper pet oseb so bile v delu kazenske ovadbe zaradi 
korupcijskih kaznivih dejanj. Izven službe prevladujejo kazniva dejanja nasilja v družini po 191. členu 
KZ-1.  
 
Alternativni kazenski pregon je zaradi narave kaznivih dejanj praktično nemogoč, kaznovalni nalogi so 
praviloma razveljavljeni, obdolženci niso pripravljeni na priznanje krivde ali pogajanja, ker v primeru 
obsodilne sodbe obsojenemu policistu lahko preneha delovno razmerje.  
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Posebni oddelek je v letu 2014 prejel kazenske ovadbe zoper 302 osebi, kar je več od leta 2013, 
rešenih so bile kazenske ovadbe zoper 401 osebo, kar pomeni 64 % delež rešenih zadev, kar je za 
3 % več od leta 2013, od tega je bil zoper 37 oseb vložen obtožni akt, kar predstavlja 9 % delež 
obtoževanja. Zoper 344 oseb so bile kazenske ovadbe zavržene, kar predstavlja 86 % delež zavrženj, 
od vseh izrečenih sodb je bilo 37 obsodilnih, kar predstavlja 76 % obsojenih od vseh izrečenih sodb, 
kar je za 14 % več kot v letu 2013. Na dan 31. 12. 2014 je ostalo 242 nezaključenih zadev.  
 



136 

11 Pritožbeni postopki 

Pomen pritožbenih postopkov je velik, ker prav pritožbeni postopki v večini zadev zagotovijo 
pravnomočnost sodnih odločb in vplivajo na kaznovalno politiko, v zvezi s katero morajo biti 
prioritetno obravnavana kazniva dejanja gospodarskega kriminala in korupcijski delikti. Že v letu 2012 
so bila sprejeta merila, ki bi omogočala strožjo obravnavo gospodarske kriminalitete, predvsem 
korupcijskih deliktov, vendar pa tudi poudarki, da je strožjo kaznovalno politiko treba uporabiti tudi za 
najhujša kazniva dejanja zoper življenje in telo, prometne delikte z udeležbo vinjenih voznikov in vsa 
druga kazniva dejanja, ki vsebujejo elemente nasilja ali objestnosti. 
 
Koordinacija aktivnosti v pritožbenih postopkih je tudi v letu 2014 potekala na VDT RS in na 
pritožbenih oddelkih posameznih okrožnih državnih tožilstev. V letu 2014 je bila prav zato večina 
pozornosti v okviru koordinacijske aktivnosti usmerjena v pravni institut odgovora na pritožbo, ki je po 
odpravi pisnih predlogov višjih državnih tožilcev na zunanjih oddelkih VDT RS ostal še kot edini 
instrument, ki naj bi tudi v fazi pritožbenega postopka zagotavljal kontradiktornost postopka. V okviru 
kolegijskega dela so se preverile izkušnje posameznih državnih tožilstev glede uporabe tega instituta 
in udeležbe na pritožbenih sejah. Hkrati pa je za leto 2015 kolegij višjih in drugih državnih tožilcev, ki 
lahko sodelujejo v pritožbenem postopku, predvidel, da tožilstva izdelajo podrobnejše analize kaznivih 
dejanj umora in uboja, da bi se zagotovila enotnejša kaznovalna politika, če bi analiza pokazala 
pomembnejše razlike. 
 
VDT RS izhaja iz stališča, da je iz nove pravne ureditve pritožbenih postopkov, ki od višjih državnih 
tožilcev ne dopušča, da bi se lahko posvetili zgolj pritožbenim postopkom (opravljajo še vodstvene 
aktivnosti in obsežno delo na prvi stopnji, vključno z opravljanjem dežurne službe), vendarle treba 
doseči kar največ možnih pozitivnih učinkov. Zadnje spremembe ZDT-1, s katerimi je stopil v veljavo 
nov šesti odstavek 21. člena, omogočajo, da pred pritožbenim sodiščem nastopajo tudi okrajni in 
okrožni državni tožilci. S tem se uresničuje težnja in hkrati širi manevrski prostor, da zlasti v 
zahtevnejših zadevah tudi v pritožbenih postopkih v polnem obsegu zadeve zastopajo tožilci, ki so 
nosilci spisa na prvi stopnji, pa čeprav lahko delujejo še vedno le pod okriljem višjega državnega 
tožilca. Zato so za pripravo in usposobitev tožilcev za nastopanje pred pritožbenim senatom odgovorni 
pritožbeni oddelki na sedežih višjih sodišč. 
 
Pritožbe v letu 2014 kažejo po okrožnih državnih tožilstvih in glede na celotno državo naslednjo 
podobo: 
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Tabela 25: Pritožbe v letu poročanja 

Vlagatelj pritožbe 
Pritožba zaradi 

kazni 
Pritožba iz drugih 

razlogov 

Državno 
tožilstvo Število zadev  

Število 
obdolžencev Tožilec Obd. Ošk. Tožilec Obd. Ošk. Tožilec Obd. Ošk. 

ODT CE 172 194 53 152 2 20 78 0 33 74 2 

ODT KK 89 107 20 105 3 10 68 2 10 37 1 

ODT KP 108 123 22 108 1 5 30 1 17 78 0 

ODT KR 103 122 39 93 0 29 54 0 10 39 0 

ODT LJ 460 534 166 440 14 71 303 8 95 137 6 

ODT MB 210 248 76 206 3 43 99 0 33 107 3 

ODT MS 131 149 58 104 0 15 44 0 43 60 0 

ODT NG 41 51 20 34 4 6 12 0 14 22 4 

ODT NM 129 146 52 104 0 10 63 0 42 41 0 

ODT PT 44 48 15 41 0 6 12 0 9 29 0 

ODT SG 41 56 11 58 0 5 16 0 6 42 0 

PO 17 20 8 19 0 3 6 0 5 13 0 

SDT RS 29 73 50 44 0 20 33 0 30 11 0 

VDT RS 1 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 

Skupaj 1.575 1.873 590 1.511 27 243 821 11 347 690 16 

 

Tabela 26: Uspešnost pritožb državnih tožilcev  

Pritožba zaradi kazni Pritožba iz drugih razlogov Pritožbe 

Državno 
tožilstvo 

Število 
zadev  

Število 
obdolžencev 

Število 
pritožb 

Število 
ugodenih 

Še 
nerešeno 

Število 
pritožb 

Število 
ugodenih 

Še 
nerešeno Neugodeno 

ODT CE 44 53 20 9 2 33 13 3 24 

ODT KK 16 19 10 7 3 10 2 3 18 

ODT KP 14 22 5 1 3 17 6 1 20 

ODT KR 28 39 29 22 13 10 6 5 23 

ODT LJ 136 166 71 23 20 95 33 22 92 

ODT MB 56 76 43 15 13 33 7 6 30 

ODT MS 50 58 15 4 2 43 6 14 38 

ODT NG 16 20 6 1 2 14 8 3 15 

ODT NM 44 52 10 15 5 42 31 14 32 

ODT PT 13 15 6 3 1 9 8 0 9 

ODT SG 6 11 5 1 0 6 0 0 7 

PO 8 8 3 1 2 5 3 0 15 

SDT RS 19 50 20 5 1 30 3 3 28 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 450 589 243 107 67 347 126 74 351 

 
Ne glede, ali primerjamo število zadev ali število obdolžencev, je za celotno državo opazen trend 
počasnega upadanja pritožb, vendar pa se po drugi strani povečuje njihova učinkovitost za 8 % na 
področju kazenskih sankcij, medtem ko uspešnost pritožb v celoti ostaja praktično na enaki ravni kot v 
letu poprej: 
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Tabela 26a: Uspešnost pritožb državnih tožilcev primerjalno za leto 2013 in 2014  

 
Leto 

Pritožbe zaradi kazenske 
sankcije 

 
Pritožbe iz drugih razlogov 

 
Pritožbe skupaj 

 vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost 

2013 254 93 36 % 441 225 51 % 695 318 46 % 

2014 243 107 44 % 347 126 36 % 589 233 40 % 

 

Da se oceniti, da prihaja do počasnega upada števila pritožb zaradi uspešnega uveljavljanja instituta 
priznanja krivde, hkrati pa tudi zaradi manjšega števila zadev (ovadb). To je lahko posledica velikih 
premikov pri (slabši) kadrovski zasedbi policije, kar pa bo v večji meri v pritožbenih postopkih lahko 
vidno šele v naslednjih letih, pri tem pa možnost take ocene ne velja za gospodarsko kriminaliteto, 
kamor se usmerjajo vsi kadrovski in intelektualni potenciali. 
 
Število odgovorov na pritožbe nasprotne stranke se ni bistveno spremenilo in je v letu 2014 znašalo 
22 odgovorov. 
 
Sicer pa so podatki po posameznih okrožnih državnih tožilstvih naslednji: 
 

Tabela 26.b: Uspešnost pritožb državnih tožilcev primerjalno za leto 2013 in 2014 na ODT v Celju  

 
Leto 

Pritožbe zaradi kazenske 
sankcije 

 
Pritožbe iz drugih razlogov 

 
Pritožbe skupaj 

 vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost 

2013 21 6 29 % 55 25 45 % 76 31 41 % 

2014 20 9 45 % 33 13 39 % 53 22 42 % 

 
– nič odgovorov na pritožbe v letu 2014 
 
Vsekakor je glede aktivnosti v pritožbenih postopkih za to tožilstvo najbolj ugoden podatek povečanje 
učinkovitosti pritožb zaradi kazenske sankcije od 29 % na 45 %, kar kaže na prizadevanja tega 
tožilstva za uresničevanje ustrezne kaznovalne politike. Manj uspešno je tožilstvo pri vlaganju pritožb 
iz drugih razlogov, kljub temu pa skupna raven uspešnosti ostaja glede na prejšnje leto poročanja 
približno enaka, saj znaša 42 % nasproti 41 %, kar pomeni celo neznatno povečanje uspešnosti. VDT 
RS je to tožilstvo pozvalo, da nameni – glede na konkretne potrebe in možnosti – več pozornosti 
odgovorom na pritožbe. 
 

Tabela 26c: Uspešnost pritožb državnih tožilcev primerjalno za leto 2013 in 2014 na ODT v Krškem 

 
Leto 

Pritožbe zaradi kazenske 
sankcije 

 
Pritožbe iz drugih razlogov 

 
Pritožbe skupaj 

 vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost 

2013 18 2 11 % 29 15 52 % 47 17 36 % 

2014 10 7 70 % 10 2 20 % 20 9 45 % 

 

– devet odgovorov na pritožbe v letu 2014 
 
Tudi ODT v Krškem kaže v zvezi s svojo aktivnostjo v pritožbenih postopkih podobne podatke glede 
uspešnosti pri pritoževanju zaradi kazenske sankcije v razmerju do pritožb iz drugih razlogov, kakor jih 
najdemo pri ODT v Celju, le da je uspešnost pritožb zaradi kazenskih sankcij še izrazitejša in znaša 
70 %. To tožilstvo pa je vložilo tudi največ odgovorov na pritožbe nasprotne stranke v postopku. 
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Tabela 26d: Uspešnost pritožb državnih tožilcev primerjalno za leto 2013 in 2014 na ODT v Kopru 

 
Leto 

Pritožbe zaradi kazenske 
sankcije 

 
Pritožbe iz drugih razlogov 

 
Pritožbe skupaj 

 vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost 

2013 18 6 33% 36 11 31% 54 17 31% 

2014 5 1 20% 17 6 35% 22 7 32% 

 
– en odgovor na pritožbe v letu 2014 
 
ODT v Kopru je sicer zmanjšalo število pritožb glede na leto 2013, vendar pa je povečalo uspešnost 
pritožb iz drugih razlogov iz 27 % na 35 %, kar v praksi pomeni, da je bilo uspešnejše v pritožbah 
zoper oprostilne sodbe. Kar zadeva odgovore na pritožbe, ODT v Kopru opozarja, da so pritožbe 
obrambe pogosto pavšalne, predstavniki obrambe pa preko medijev izvajajo neformalen pritisk na 
pravosodne organe v konkretnih zadevah in tudi na splošno. Tožilstvo pa ne more vzpostaviti 
ravnotežja, ker bi potem glavno obravnavo preneslo izven razpravne dvorane. Nima pa možnosti, da 
bi odgovarjalo na takšna mnenja in zahteve. 
 

Tabela 26e: Uspešnost pritožb državnih tožilcev primerjalno za leto 2013 in 2014 na ODT v Kranju 

 
Leto 

Pritožbe zaradi kazenske 
sankcije 

 
Pritožbe iz drugih razlogov 

 
Pritožbe skupaj 

 vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost 

2013 20 8 40 % 22 9 41 % 42 17 40 % 

2014 29 25 76 % 10 6 60 % 39 28 72 % 

 
– nič odgovorov na pritožbe v letu 2014 
 
Odgovor na pritožbe vidijo na ODT v Kranju kot do sedaj premalo uporabljan pravni institut, ki se šele 
uveljavlja, da bi po možnosti nadomestil prejšnji predlog VDT RS (in še prej višjih državnih tožilstev), 
kako naj pritožbeno sodišče ravna s pritožbami obrambe in tudi nižjih tožilcev. Kar pa zadeva same 
pritožbe, je prav pri tem tožilstvu opazno najvišje povečanje stopnje učinkovitosti glede na skupno 
število pritožb, ki je posledica povečanja učinkovitosti na področju pritoževanja zaradi kazenske 
sankcije. 
 

Tabela 26f: Uspešnost pritožb državnih tožilcev primerjalno za leto 2013 in 2014 na ODT v Ljubljani 

 
Leto 

Pritožbe zaradi kazenske 
sankcije 

 
Pritožbe iz drugih razlogov 

 
Pritožbe skupaj 

 vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost 

2013 93 22 24 % 101 46 46 % 194 68 35 % 

2014 71 23 32 % 95 33 35 % 166 56 34 % 

 
– trije odgovori na pritožbe v letu 2014 
 
ODT v Ljubljani je v zvezi z rezultati dela na pritožbenem oddelku opozorilo na velike obremenitve 
višjih državnih tožilcev z zastopanjem zadev na prvi stopnji in z delom v dežurni službi. Z doslednim 
vlaganjem pritožb pa so uspeli doseči poenotenje prakse višjega sodišča glede odvzema premoženjske 
koristi kot posebnega pogoja v okviru pogojne obsodbe. Učinkovitost pritožb je praktično ostala na 
enaki ravni kot v letu 2013, nekoliko pa se je zmanjšalo absolutno število pritožb. Kar zadeva 
odgovore na pritožbe, ODT v Ljubljani opozarja na možnost odgovora na pritožbo ustno na sami seji 
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pritožbenega senata. Vendar pa je različna praksa pritožbenih senatov glede dopuščanja izražanja 
stališč strankam, čeprav so določbe ZKP glede tega jasne. 
 

Tabela 26g: Uspešnost pritožb državnih tožilcev primerjalno za leto 2013 in 2014 na ODT v Mariboru 

 
Leto 

Pritožbe zaradi kazenske 
sankcije 

 
Pritožbe iz drugih razlogov 

 
Pritožbe skupaj 

 vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost 

2013 24 8 33 % 53 33 62 % 77 41 53 % 

2014 43 15 35 % 33 7 21 % 76 22 29 % 

 
– en odgovor na pritožbo v letu 2014 
 
ODT v Mariboru za svoje območje ugotavlja, da so kazenske sankcije čedalje bolj v skladu s predlogi 
tožilcev. Kljub temu je ob absolutno večjem številu pritožb glede kazenskih sankcij prišlo celo do 
povečanja uspešnosti za 2%. Zmanjšanje učinkovitosti gre torej predvsem na račun drugih razlogov. 
Pri tem na ODT v Mariboru opozarjajo, da pritožbeni senati v večji meri kakor v prejšnjih obdobjih 
skušajo vzdržati sodbe sodišča prve stopnje tako, da pride do pravnomočnosti sodnih odločb. ODT v 
Mariboru vlaga po lastnih navedbah pritožbe in odgovore na pritožbe tudi zoper sklepe o začasnem 
zavarovanju premoženjske koristi. Zavzemajo se za to, da tožilske akte v pritožbenem postopku 
pripravijo tožilci, ki poznajo zadevo, ker so o njej odločali na prvi stopnji. 
 

Tabela 26h: Uspešnost pritožb državnih tožilcev primerjalno za leto 2013 in 2014 na ODT v Murski 
Soboti 

 
Leto 

Pritožbe zaradi kazenske 
sankcije 

 
Pritožbe iz drugih razlogov 

 
Pritožbe skupaj 

 vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost 

2013 1 2 18 % 48 28 58 % 59 30 51 % 

2014 15 4 27 % 4 6 14 % 58 10 17 % 

 
– nič odgovorov na pritožbe v letu 2014 
 
Preglednica kaže na približno enako število pritožb kot v letu 2013, vendar pa na padec (skupne) 
učinkovitosti. Toliko bolj je za to tožilstvo pomemben podatek, da je prišlo do povečanja uspešnosti iz 
18 % na 27 % pri pritožbah zaradi kazenske sankcije. 
 

Tabela 26i: Uspešnost pritožb državnih tožilcev primerjalno za leto 2013 in 2014 na ODT v Novi Gorici 

 
Leto 

Pritožbe zaradi kazenske 
sankcije 

 
Pritožbe iz drugih razlogov 

 
Pritožbe skupaj 

 vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost 

2013 4 3 75 % 10 3 30 % 14 6 43 % 

2014 6 1 17 % 14 8 57 % 20 9 45 % 

 
– trije odgovori na pritožbe v letu 2014 
 
Pravilna je usmeritev ODT v Novi Gorici, da bodo vlagali odgovore na pritožbe tedaj, kadar so v 
odgovorih izpostavljena pravna vprašanja in kadar pritožniki oporekajo dokazom in ugotovljenemu 
dejanskemu stanju. Pri ODT v Novi Gorici obstojijo primeri dobre prakse, pri katerih je višje sodišče 
povzelo navedbe iz tožilčevega odgovora na pritožbo, hkrati pa tudi slabše izkušnje, v zvezi s katerimi 
pritožbeno sodišče ob razveljavitvi sodb ne odgovori na pomembna pravna in druga vprašanja in na ta 
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način znova prenese odgovornost na organe, ki delujejo na prvi stopnji. Na splošnem nivoju pa se je 
uspešnost pritoževanja povečala za 2 %, kar je gotovo pozitiven podatek. 
 

Tabela 26j: Uspešnost pritožb državnih tožilcev primerjalno za leto 2013 in 2014 na ODT v Novem 
mestu 

 
Leto 

Pritožbe zaradi kazenske 
sankcije 

 
Pritožbe iz drugih razlogov 

 
Pritožbe skupaj 

 vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost 

2013 9 4 44 % 16 3 19 % 25 7 28 % 

2014 10 15 150 % 42 31 74 % 52 46 88 % 

 
– pet odgovorov na pritožbe v letu 2014 
 
Po številu odgovorov na pritožbe, pravnem institutu, ki ga tožilstva šele uvajajo v stalno prakso, se 
ODT v Novem mestu uvršča med aktivnejša tožilstva v državi. Ni mogoče prezreti podatka, da je prav 
ODT v Novem mestu uspelo zvišati učinkovitost pritožb celo na 88 % kljub absolutno večjemu številu 
vloženih pritožb, saj se je število pritožb povečalo s 25 na 52.  
 

Tabela 26k: Uspešnost pritožb državnih tožilcev primerjalno za leto 2013 in 2014 na ODT v Ptuju 

 
Leto 

Pritožbe zaradi kazenske 
sankcije 

 
Pritožbe iz drugih razlogov 

 
Pritožbe skupaj 

 vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost 

2013 7 2 29 % 16 10 63 % 23 12 52 % 

2014 6 3 50 % 9 8 89 % 15 11 73 % 

 
– en odgovor na pritožbe v letu 2014 
 
Tudi pri ODT na Ptuju je kljub zmanjšanju števila pritožb (predvsem iz drugih razlogov) opazno 
povečanje učinkovitosti pritožb. Pri uveljavljanju instituta odgovora na pritožbo pa bo treba ustrezno 
valorizirati pomen tega instituta in ga v večjem številu vpeljati v tožilsko prakso. 
 

Tabela 26l: Uspešnost pritožb državnih tožilcev primerjalno za leto 2013 in 2014 na ODT v Slovenj 
Gradcu 

 
Leto Pritožbe zaradi kazenske 

sankcije 
 

Pritožbe iz drugih razlogov 
 

Pritožbe skupaj 
 vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost 

2013 1 12 1200 % 12 17 142 % 13 29 223 % 

2014 5 1 20 % 6 0 0 % 11 1 9 % 

 
– en odgovor na pritožbe v letu 2014 
 
Pri pregledu statističnih podatkov, ki se nanašajo na pritožbeni postopek, je prav pri ODT v Slovenj 
Gradcu v največji meri razvidno, da je bilo večje število pritožbenih postopkov zaključenih že v 
prejšnjem obdobju poročanja, postopki, ki so bili sproženi v letu 2014, pa še niso zaključeni. Proučiti bi 
bilo treba možnost, da državni tožilci povečajo svojo aktivnost na celotnem področju pritožbenih 
postopkov. 
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Tabela 26m: Uspešnost pritožb državnih tožilcev primerjalno za leto 2013 in 2014 na SDT RS 

 
Leto Pritožbe zaradi kazenske 

sankcije 
 

Pritožbe iz drugih razlogov 
 

Pritožbe skupaj 
 vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost vložene ugodene uspešnost 

2013 28 18 64 % 43 25 58 % 71 43 61 % 

2014 20 5 25 % 30 3 10 % 50 8 16 % 

 
– nič odgovorov na pritožbe v letu 2014 
 
Številne so še nerešene zadeve, potem ko se je število pritožb iz sedem povečalo najprej na 71, nato 
pa tudi v letu 2014 ostalo še pri 50 vloženih pritožbah. V zvezi z odgovori na pritožbe na SDT RS 
opozarjajo na selektivno uporabo, ki pa lahko pripomore k nevtralizaciji vpliva, ki so mu izpostavljeni 
sodniki zaradi pristranskih objav v medijih. Vsebina odgovora na pritožbo naj po oceni tega tožilstva 
zajema elemente, ki so deli pritožbe in naj ne obsega vsega, kar sicer spada v zaključno besedo 
strank. Opaziti je težnjo, da se tožilstvo sklicuje na ustrezno sodno prakso že ob vložitvi pritožb. Tako 
v pritožbi, kakor tudi v odgovoru na pritožbe pa lahko tožilec predlaga izvedbo javne seje ali celo 
pritožbene obravnave in takrat tudi ustrezno nadomesti morebiten primanjkljaj argumentacije iz 
odgovora na pritožbo. 
 

Tabela 27: Pritožbe v zadevah, v katerih so bili obdolženci ob izreku sodbe v priporu 
  
  Vlagatelj pritožbe 

Državno 
tožilstvo Število zadev Število obdolžencev Tožilec Obd 

ODT CE 9 9 3 6 

ODT KK 4 6 4 2 

ODT KP 11 13 1 12 

ODT KR 3 4 4 0 

ODT LJ 34 36 18 21 

ODT MB 14 20 18 5 

ODT MS 4 4 2 2 

ODT NG 4 7 2 6 

ODT NM 6 7 4 3 

ODT PT 3 3 2 1 

ODT SG 2 2 0 2 

PO 0 0 0 0 

SDT RS 7 10 9 3 

VDT RS 0 0 0 0 

Skupaj 101 121 67 63 
 

V letu 2014 je prišlo do precejšnjega povečanja števila pritožb v zadevah, v katerih so bili obdolženci 
ob izreku sodbe v priporu. Tako se je število zadev povečalo z 49 v letu 2013 na 101 zadevo v letu 
2014, število obdolžencev pa se je povečalo z 61 na 121. Tožilstva so več kot podvojila število pritožb, 
saj se je to število povečalo z 30 v letu 2013 na 67 v letu 2014. Povečanje je predvsem mogoče 
pripisati povečanju števila pripornih zadev, o katerih so sodišča na prvi stopnji izrekla sodbe in 
ustreznemu odzivu državnih tožilcev v zvezi s strožjo kaznovalno politiko glede kaznivih dejanj, ki 
terjajo odreditev pripora. 
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Tabela 28: Pritožbe v postopkih proti mladoletnikom 

Državno 
tožilstvo Število zadev  

Število 
mladoletnikov 

Pritožba zaradi 
vzgojnega ukrepa 

ali kazenske 
sankcije 

Pritožba iz drugih 
razlogov 

ODT CE 2 2 1 1 

ODT KK 3 3 2 2 

ODT KP 2 2 0 2 

ODT KR 2 2 2 0 

ODT LJ 12 12 8 5 

ODT MB 5 5 4 2 

ODT MS 1 1 0 1 

ODT NG 1 1 1 0 

ODT NM 0 0 0 0 

ODT PT 0 0 0 0 

ODT SG 1 1 0 1 

PO 0 0 0 0 

SDT RS 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 

Skupaj 29 29 18 14 
 

Tako, kakor je v pritožbenih zadevah opaziti pri posameznih tožilstvih večje povečanje števila pritožb 
in pritožbenih postopkov, je na drugi strani statistika za leto 2014 zabeležila pri pritožbenih postopkih 
proti mladoletnikom manjše število zadev. Število zadev, ki so zajete v pritožbenih postopkih, se je od 
prejšnjega leta poročanja zmanjšalo s 46 na 29, zmanjšalo pa se je tudi število mladoletnikov, ki so 
zajeti v pritožbene postopke s 54 na 29. Ker posamezna okrožna državna tožilstva poročajo o 
splošnem zmanjšanju postopkov zoper mladoletnike, je pričakovati, da se bo to tudi v naslednjih letih 
odrazilo v zmanjšanju števila pritožbenih postopkov. Pritožbeni postopki so le del – zadnja faza – 
postopkov, ki tečejo zoper mladoletnike. Nedvomno bo zato v bodoče treba posvetiti vso pozornost 
temu, da zaradi razlogov varčevanja ali drugih objektivnih razlogov ne bi popustila pozornost na tem 
ožjem področju in da bi se to odrazilo tudi v pritožbenih postopkih, predvsem v korist samih 
mladoletnikov oziroma njihovi prevzgoji. 
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12 Vrhovno državno tožilstvo RS 

12.1 Uvodna pojasnila 

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

12.2 Izredna pravna sredstva na kazenskem področju  

12.2.1 Uvodna pojasnila 

VDT RS ima v kazenskih zadevah in v zadevah prekrškov temeljne pristojnosti povezane z vlaganjem 
pravnih sredstev. Te zajemajo naslednja pravna sredstva oziroma procesne akte v zvezi s pravnimi 
sredstvi: 
 
- vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti v kazenskem postopku (420. in 423. člen ZKP), 
- odgovori na zahteve za varstvo zakonitosti v kazenskem postopku (423. člen ZKP), 
- vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti v postopkih o prekrških (169. člen Zakona o  
  prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZP-1), 
- udeležba na sejah senata v pritožbenih zadevah v kazenskem postopku na tretji stopnji  
  (398. v zvezi s 378. členom ZKP), 
- razne kazenske zadeve. 
 
Kazenski oddelek VDT RS poleg navedenih obravnava tudi tiste kazenske zadeve, v katerih reševanje 
zadeve ali opravila iz pristojnosti nižjega državnega tožilca prevzame državni tožilec z višjim položajem 
(170. člen ZDT-1). V letu 2014 je bila obravnavana ena prevzeta kazenska zadeva.  
 
Pregled celotnega opravljenega dela pokaže, da je Kazenski oddelek VDT RS v letu 2014, kakor je 
zabeleženo v vpisnikih, prejel v delo skupaj 1.141 posamično vpisanih zadev in 86 zadev, vpisanih v 
zbirne spise (pregledi sodb in sodna praksa, pravna stališča, seje kolegijev, dodeljevanje zadev, 
poročila, mnenja k predlogom zakonov, in podobno), vsega skupaj tako 1.227 zadev. S prištetimi 
nerešenimi zadevami iz preteklega leta je oddelek v letu 2014 obravnaval skupaj 1.298 zadev. 
Primerjava s prejšnjimi leti pokaže, da se je pripad novih zadev glede na leto 2013 (ko je bilo v delo 
prejetih skupaj 1.325 zadev) sicer zmanjšal za 7,4 %, skupno število obravnavanih zadev v letu 2014 
pa je bilo za 13,7 % nižje kot v letu 2013 (ko je bilo v reševanju skupaj 1.504 zadev). Ne glede na 
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navedene manjše statistične spremembe, pa lahko ugotovimo, da se tako število prejetih kot število 
skupaj obravnavanih (pomembnejših) zadev v zadnjih letih bistveno ne spreminja.   
 
Državni tožilci na oddelku so v letu 2014 rešili skupaj 1.210 kazenskih zadev (v letu 2013 skupaj 1.433 
zadev), kar je bilo praktično toliko, kot je bilo v tem letu na novo prejetih, oziroma (glede na manjši 
pripad zadev) za 15,6 % manj kot v letu 2013. V primerjavi s prejšnjim letom je število nerešenih 
zadev zvišalo iz 71 na 88 zadev, oziroma za 23,9 %, kar pa glede na absolutno število zadev ne vpliva 
na tekoče delo. Nerešene so namreč ostale le zadeve, prejete ob koncu leta, v katerih je odločitev 
odvisna od predhodne predložitve in vpogleda spisov sodišč ali prekrškovnih organov, ki jih oddelek v 
času do konca leta še ni prejel.  
 
Od ostalih nalog, ki jih je oddelek opravil, je potrebno izpostaviti predvsem usklajevanje 
državnotožilske prakse in strokovno pomoč državnim tožilcem. Za razjasnitev spornih vprašanj, ki jih 
posredujejo posamezna tožilstva, policija ali drugi organi odkrivanja, so državni tožilci oddelka 
pripravili strokovna mnenja v 55 zadevah (kar je za 44,7 % več kot v letu 2013), v več primerih pa 
omogočili nižjim tožilcem tudi dodatna posvetovanja zaradi razreševanja strokovne problematike pri 
njihovem delu. Sodelovanje v zakonodajnih postopkih in pri pripravi pravnih aktov obsega osem 
vpisov različnih dejavnosti oddelka, od neposredne priprave osnutkov in predlogov do posredovanja 
pobud, pripomb in mnenj k prejetim zakonodajnim gradivom. 
 
Poleg tega so bili redno pripravljeni in objavljeni pregledi sodne prakse najvišjih sodišč s povzetki 
kazenskih in prekrškovnih odločb, ki so posebej pomembne za delo tožilcev.  
 
Državni tožilci oddelka so v skladu s programom dela sodelovali tudi pri izvrševanju nalog oddelka za 
izobraževanje in strokovni nadzor. 
 
V okviru postopkov z rednimi pravnimi sredstvi je oddelek prejel v vednost pritožbi na tretjo stopnjo v 
dveh zadevah in se je vrhovni državni tožilec oddelka v eni zadevi udeležil seje senata Vrhovnega 
sodišča RS.  

12.2.2 Izredna pravna sredstva  

a) Zahteve za varstvo zakonitosti v kazenskem postopku  
 
Kazenski oddelek VDT RS je v letu 2014 v kazenskih zadevah prejel 71 pobud za vložitev zahteve za 
varstvo zakonitosti. Skupaj z nerešenimi pobudami iz preteklih let je oddelek obravnaval 84 pobud in 
na tej podlagi vložil 28 zahtev za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče RS, 48 pobud pa so vrhovni 
državni tožilci zavrnili, ker so ocenili, da ni zakonskih pogojev za vložitev omenjenega pravnega 
sredstva. Sprejetih je tako bilo 33,3 % vloženih pobud, kar v primerjavi s prejšnjimi leti (38 % leta 
2013, 31 % leta 2012, 38,6 % leta 2011, 30,3 % leta 2010) kaže, da je delež uspešnosti pobud v 
daljšem obdobju bistveno nespremenjen, giblje se okoli tretjine vloženih pobud. Ob koncu leta 2014 je 
ostalo nerešenih osem pobud v zadevah, v katerih vrhovni državni tožilci še niso prejeli spisov od 
okrajnih oziroma okrožnih sodišč, zato o pobudah še niso mogli odločiti.  
 
Pobude za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti, prejete v letu 2014, so v 31 zadevah podali 
obsojenci, njihovi bližnji sorodniki in zagovorniki ali druge osebe, okrožna državna tožilstva pa v 40 
pravnomočno končanih zadevah. Primerjava s prejšnji letom kaže na zvišanje deleža in števila pobud 
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državnih tožilcev in s tem na njihovo večjo aktivnost pri oblikovanju sodne prakse v kazenskih 
zadevah. 
 
V letu 2014 so bile zahteve za varstvo zakonitosti vložene v zadevah, ki so bile obravnavane v tem 
oziroma prejšnjih letih in so se pri njihovem reševanju odprla pomembnejša pravna vprašanja.  
 
Vrhovno sodišče RS je do 31. 12. 2014 pri odločanju o zahtevah za varstvo zakonitosti (vloženih v tem 
in v prejšnjih letih) od skupaj 31 vloženih zahtev ugodilo 24 zahtevam, zavrnilo pa je sedem zahtev. 
Uspeh vloženih zahtev, o katerih je bilo odločeno, je glede na končni izid postopka 77,4 %, kar šteje 
za zelo dober rezultat, čeprav za presojo izvrševanja pristojnosti v zvezi s tem pravnim sredstvom niti 
ni odločilno.  
 
Funkcija vrhovnih državnih tožilcev v zvezi z vlaganjem zahtev za varstvo zakonitosti je namreč 
predvsem oblikovanje enotne (državnotožilske in) sodne prakse. Zato tudi zavrnitev zahteve, če 
odločba najvišjega sodišča podaja vsebinske odgovore glede pravilne razlage zakonodaje, lahko 
prispeva k jasni in s tem boljši uporabi predpisa v vsebinsko enakih primerih.  
 
Tudi za leto 2014, enako kot v letu 2013, so bile zahteve največkrat vložene zaradi kršitve 
materialnega kazenskega zakona, predvsem z namenom razjasnitve načina opredelitve sestavin 
(znakov) kaznivega dejanja v povezavi z opisom v tožilskem aktu. Na tej podlagi se je potreba po 
vložitvi zahteve, tako kot v prejšnjih letih, največkrat pokazala pri kaznivih dejanj zoper gospodarstvo 
in premoženje. Posebna pozornost pa je bila tudi v tem letu namenjena področjem, kjer se ustaljena 
kazenska sodna praksa še vedno oblikuje, glede na spremenjen obseg kazenskopravnega varstva ali 
spremenjene (tudi nove) pojavne oblike kriminalitete po uveljavitvi novele KZ-1B in ZKP-K. 
 
b) Odgovori in predlogi na zahteve za varstvo zakonitosti  
 
Kazenski oddelek VDT RS je v letu 2014 od Vrhovnega sodišča RS prejel v odgovor 383 zahtev za 
varstvo zakonitosti, ki so jih podali obsojenci, njihovi zagovorniki, obsojenčevi svojci ali pooblaščenci, 
kar je za 3,2 % več kot v letu 2013. Tako je po postopnem zmanjševanju v preteklih letih prišlo do 
ustalitve števila teh zadev, pri čemer je od leta 2008 obseg vloženih zahtev obrambe (v primerjavi z 
navedenim letom) še vedno približno za petino nižji.   
 
Na vse vložene zahteve so vrhovni državni tožilci odgovorili tako, da so predstavili stališče do pravnih 
vprašanj ter utemeljenosti ali neutemeljenosti zahtev in podali svoje predloge za odločitev. Stališča 
oblikovana v pomembnejših zadevah so bila vključena v preglede sodne prakse in izobraževalne 
oblike, ki jih je izvajalo državno tožilstvo.  
 
c) Zahteve za varstvo zakonitosti v postopku zaradi prekrška  
 
Vrhovni državni tožilci so v letu 2014 prejeli v odločitev 408 pobud za vložitev zahteve za varstvo 
zakonitosti v zadevah prekrškov. Skupaj z nerešenimi pobudami iz preteklega leta so obravnavali 445 
pobud zoper odločbe oziroma sodbe o prekrških. V primerjavi z letom 2013 se je število vloženih 
pobud zmanjšalo za 23,6 %. S tem se je število vloženih pobud, ki je bilo v letih 2009 in 2010 zelo 
visoko, še dodatno znižalo, kar je deloma tudi posledica omejitve uporabe zahteve za varstvo 
zakonitosti na najpomembnejša pravna vprašanja, kot sedaj izrecno določa tudi ZP-1. Kljub 
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zmanjšanemu številu obravnavanih zadev, pa tudi v letu 2014 obstoječa problematika postopkov o 
prekrških ostaja nespremenjena.  
 
Iz analize vloženih pobud izhaja naslednja struktura vlagateljev: 336 pobud (82,4 %) so vložili kršitelji 
oziroma obdolženci ali njihovi zagovorniki, 62 pobud (15,2 %) so vložili prekrškovni organi, sodniki 
okrajnih ali višjih sodišč so vložili osem (1,9 %) pobud, dve zahtevi (0,5 %) pa sta bili vloženi po 
uradni dolžnosti. Čeprav prevladujejo pobude kršiteljev oziroma obdolžencev in njihovih zagovornikov, 
tudi organi prekrškovnega postopka uporabljajo možnost, da se z izrednim pravnim sredstvom o 
pomembnih pravnih vprašanjih pridobi stališče Vrhovnega sodišča RS ali odpravijo kršitve in 
nezakonitosti v pravnomočno končanih zadevah.   
  
V prekrškovnih zadevah je bilo na Vrhovno sodišče RS v letu 2014 vloženih 95 zahtev za varstvo 
zakonitosti, kar pomeni, da je tožilstvo (ob 296 zavrnjenih pobudah) sprejelo 24,3 % vloženih pobud 
(v letu 2013 je bil ta delež 22,1 %, v letu 2012 je bil delež 25,8 %, v letu 2011 je bil delež 18,3 %, v 
letu 2010 je znašal 22,3 %). Obseg uspešnih pobud je tako vsa leta okoli petine vloženih, kar je v 
mejah pričakovanega, če upoštevamo, da je zahteva državnega tožilca izredno pravno sredstvo v 
postopku zaradi prekrška. Skupno število vloženih zahtev se je glede na leto 2013, ko smo (ob večjem 
številu pobud) vložili 145 zahtev, zmanjšalo za 34,5 %.  
 
Do konca leta 2014 je Vrhovno sodišče RS ugodilo 79 zahtevam za varstvo zakonitosti, vloženim v letu 
2014 in v prejšnjih letih. Zavrnilo je 20 zahtev, tri je zavrglo, ni pa še odločilo o 23 vloženih zahtevah 
za varstvo zakonitosti zoper odločbe o prekrških. Glede na odločitve Vrhovnega sodišča RS, ki je 
ugodilo 77,5 % vloženih zahtev, je delo tudi na tem področju bilo opravljeno uspešno.  
 
Za vložitev zahteve se je tožilstvo odločalo predvsem v primerih, ko je bila prekrškovna oziroma sodna 
praksa različna, pa je zato bilo potrebno pravilno uporabo zakona preveriti oziroma izenačiti z 
odločbami vrhovnega 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 in še vedno tudi pred časom spremenjeni cestno prometni 
zakonodaji. S postopkovnega vidika je prevladovalo uveljavljenje kršitve pravice do izjave, do izvajanja 
dokazov v korist kršitelja in glede obrazloženosti odločb v zvezi s pravnimi sredstvi.  

12.3 Civilne in upravne državnotožilske pristojnosti 

12.3.1 Uvodna pojasnila 

Državno tožilstvo ima z zakonom določene pristojnosti tudi zunaj področja kaznovalnega prava. 
Vendar so pristojnosti državnih tožilcev v civilnih in drugih sodnih postopkih ter v upravnih postopkih 
bistveno ožje od pristojnosti državnih tožilcev v kazenskem postopku. Medtem ko je temeljna funkcija 
državnega tožilca v kazenskem postopku vlaganje in zastopanje obtožbe in ima kot protagonist 
postopka položaj stranke, ki opravlja vsa procesna dejanja po zakonu, ki ureja kazenski postopek (prvi 
odstavek 19. člena ZDT-1), lahko tožilec zunaj kaznovalnega prava vlaga procesne akte in opravlja 
druge naloge le, če tako določa zakon (tretji odstavek 19. člena ZDT-1). Državnotožilske pristojnosti 
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pred Vrhovnim sodiščem RS, glede na notranjo organizacijo pa tudi pred višjimi sodišči, skladno z 
načelom prirejenosti iz 21. člena ZDT-1 izvršujejo vrhovni državni tožilci. 
 
a. Zahteva za varstvo zakonitosti v civilnih postopkih 
 
Temeljna pristojnost državnega tožilstva, ki jo izvršujejo vrhovni državni tožilci, je vlaganje zahtev za 
varstvo zakonitosti zoper pravnomočne sodne odločbe, izdane v civilnih postopkih, ki jih ni mogoče 
izpodbijati z revizijo, ker ta po samem zakonu ni dopustna, ali pa zato, ker vrednost izpodbijanega 
dela pravnomočne sodne odločbe ne presega zakonskega praga (zneska 2.000 evrov), ki omogoča 
dopustitev revizije s strani sodišča (385. do 391. člen Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 
26/99 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZPP). Zahteva za varstvo zakonitosti je vselej 
dovoljena le izjemoma, in sicer v primeru nedovoljenega razpolaganja v nasprotju s prisilnimi predpisi 
ali moralo, zoper sodno poravnavo, zamudno sodbo, sodbo na podlagi odpovedi oziroma pripoznave in 
zoper vmesno sodbo na podlagi sporazuma strank (četrti odstavek 385. člena ZPP). Zahteva za 
varstvo zakonitosti je izredno pravno sredstvo v javnem interesu, o kateri odloča Vrhovno sodišče RS, 
ki skrbi za enotno sodno prakso. Primarni cilj, ki ga zasleduje tožilec z vložitvijo zahteve za varstvo 
zakonitosti, je zato odpiranje pomembnih pravnih vprašanj v konkretnih zadevah, ki presegajo 
interese posameznih strank, z obravnavanjem katerih lahko Vrhovno sodišče RS skladno s svojo 
temeljno funkcijo prispeva k razvoju prava in oblikovanju enotne sodne prakse. V postopku, ki teče na 
podlagi zahteve za varstvo zakonitosti, državni tožilec ne nastopa kot stranka konkretnega postopka, 
temveč posega (intervenira) kot zastopnik javnega interesa v postopke, ki so v dispoziciji udeležencev 
konkretnega civilnopravnega razmerja (primerjajte sklep Vrhovnega sodišča RS opr. št. II Ips 
148/2014 z dne 28. 8. 2014). 
 
Uresničevanje zakonske vloge, ki jo izvršujejo vrhovni državni tožilci z vlaganjem zahtev za varstvo 
zakonitosti po določbah ZPP, narekuje zaradi zagotavljanja videza nepristranosti in verodostojnosti v 
smislu 7. člena ZDT-1 njihovo funkcionalno in personalno ločenost od izvrševanja drugih zakonskih 
pooblastil, ki jih imajo vrhovni državni tožilci kot stranke ali zakoniti zastopniki države v civilnih 
postopkih po drugih predpisih. 
 
Na podlagi posebnih zakonov, ki napotujejo na uporabo ZPP, je mogoče zahtevo za varstvo zakonitosti 
vložiti tudi v postopkih izvršbe in zavarovanja (ZIZ), v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP), v posebnih nepravdnih postopkih iz drugega dela istoimenskega zakona (ZNP), 
v katerih je revizija praviloma izključena, v zapuščinskih zadevah (ZD), v postopkih vzpostavitve 
etažne lastnine in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL), v postopkih vpisa v sodni 
register (ZSReg), v nepravdnih zadevah iz 50. člena ZGD-1, v postopkih za priznanje in izvršitev tujih 
sodnih in arbitražnih odločb po Zakonu o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP) in v 
postopkih zavarovanja in začasnega odvzema nezakonitega izvora (ZOPNI). 
 
b. Druge pristojnosti državnega tožilstva s področja civilnega prava 
 
Državno tožilstvo ima zakonske pristojnosti tudi v postopkih za odvzem poslovne sposobnosti in v 
postopkih o razglasitvi pogrešancev za mrtve ter dokazovanju smrti po Zakonu o nepravdnem 
postopku (ZNP), v postopkih za sprejem oseb v oddelek pod posebnim nadzorom oziroma v varovani 
oddelek na podlagi sklepa sodišča po Zakonu o duševnem zdravju (ZDZdr) in v postopkih za 
razveljavitev zakonske zveze po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), katere pa 
izvršujejo okrožni državnim tožilci, ki imajo v navedenih postopkih položaj aktivno legitimirane stranke. 
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c. Pristojnosti državnega tožilstva na upravnem področju 
 
Tudi na upravnem področju so pristojnosti državnega tožilstva izrecno določene v posameznih 
zakonih, ki jih izvršujejo vrhovni državni tožilci. Po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) je 
upravičen državni tožilec zaradi varstva javnih koristi vložiti zoper odločbo upravnega organa pritožbo, 
predlog za obnovo postopka, predlog za odpravo oziroma razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici 
in predlog za izrek odločbe za nično (229., 261., 275. in 280. člen ZUP). Zaradi varovanja javnih koristi 
pa je po posebnih predpisih upravičen vložiti tudi tožbo pri Upravnem sodišču RS za prepoved 
delovanja društva ali verske skupnosti, če oceni, da gre za izvajanje prepovedane dejavnosti (po 
Zakonu o društvih - ZDru-1 in Zakona o verski svobodi - ZVS). Za vložitev tožbe pa je legitimiran tudi 
v postopkih ugotavljanja vzajemnosti v zvezi z vlogami tujih državljanov za pridobitev lastninske 
pravice na nepremičninah na ozemlju Slovenije.  
 
Civilno upravni oddelek ob tem ponovno opozarja na nesistemsko ureditev vloge in pristojnosti, ki jih 
ima državni tožilec na področju upravnega prava. Iz uvodnih pojasnil je razvidno, da po določbah 
sedaj veljavnega ZUP državni tožilec ohranja upravičenje, da v upravnem postopku zaradi varstva 
javnih koristi kot stranka vlaga redna in izredna pravna sredstva, čeprav ima enako upravičenje tudi 
državni pravobranilec, v določenih primerih pa tudi državni organ sam, ki lahko ukrepa po uradni 
dolžnosti. Poleg tega pa lahko odločitev upravnega organa zaradi varstva svojih interesov z rednimi in 
izrednimi pravnimi sredstvi izpodbija tudi stranka upravnega postopka sama, kar pod pogoji iz Zakona 
o upravnem sporu (ZUS-1) omogoča tudi preizkus zadeve pred Upravnim sodiščem RS. Za razliko od 
državnega pravobranilca, ki je zastopnik države in drugih, z zakonom določenih subjektov pred 
sodiščem in upravnimi organi (1. člen Zakona o državnem pravobranilstvu - ZDPra), izvira upravičenje 
državnega tožilca za vlaganje procesnih aktov v sodnih in upravnih postopkih iz njegovega temeljnega 
poslanstva varuha pravnega reda in zakonitosti. To pa po naravi stvari pomeni, da lahko državni 
tožilec ukrepa v posamezni zadevi šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev pred sodiščem, če so ostala 
nerazjasnjena pravna vprašanja, ki so pomembna za oblikovanje in poenotenje sodne prakse. Veljavni 
pravni red daje podlago za ukrepanje državnega tožilca v upravnem postopku še pred sodnim 
preizkusom upravne zadeve, kar je, po prepričanju Civilno upravnega oddelka, nesistemsko in v 
nasprotju s temeljnim poslanstvom državnega tožilca zunaj kaznovalnega prava. Po drugi strani pa je 
bila državnemu tožilcu v upravnem sporu, torej v postopku pred sodiščem, odvzeta pristojnost 
izpodbijanja pravnomočne sodne odločbe zaradi kršitve zakona v škodo javnega interesa, saj je bila ta 
pristojnost s tretjim odstavkom 83. člena ZUS-1 prenesena na državno pravobranilstvo. S tem je bilo 
državnemu tožilcu odvzeto temeljno pooblastilo za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti zaradi 
kršitve zakona v škodo javnega interesa zoper pravnomočne sodne odločbe v upravnem sporu, ki je 
bila po naši oceni edina sistemska in smotrna. V dosedanji praksi državnih tožilcev pa se je kot 
neustrezna, neučinkovita in nesmotrna izkazala tudi zakonska ureditev tožbe za prepoved delovanja 
društva po določbi 41. člena ZDru-1, saj gre praviloma za kršitve, ki bi jih bilo mogoče bolj učinkovito 
in ekonomično odpraviti z instrumenti kaznovalnega prava.  

12.3.2 Pripad in reševanje zadev 

V letu 2014 je Civilno upravni oddelek prejel skupno 356 posamično vpisanih zadev, od tega:  
 

− 313 pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti (Ctz vpisnik), 
− 33 drugih vlog (Ctr vpisnik) in 
− 10 zadev s področja upravnega prava (Utv vpisnik).  
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Do 31. 12. 2014 je ostalo 18 pobud iz tekočega leta nerešenih, vendar je bilo do izdelave tega poročila 
o njih že odločeno. Državno tožilstvo je namreč pri preizkusu pobud za vložitev zahteve za varstvo 
zakonitosti v civilnih postopkih vezano na prekluzivni rok iz 385. člena ZPP, ki teče od vročitve sodne 
odločbe stranki. Oddelek zato zaostankov nima. Skupaj z nerešenimi pobudami iz leta 2013 (23 zadev) 
je oddelek obravnaval 318 pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. V 14 obravnavanih 
zadevah je bila odločitev formalna (zaradi poteka roka), v preostalih 304 zadevah pa je bila opravljena 
vsebinska državnotožilska presoja, pri čemer je bila v 24 zadevah vložena zahteva za varstvo 
zakonitosti. 
 
Vrhovno sodišče RS je v letu poročanja odločilo o 50 zahtevah za varstvo zakonitosti, pri čemer je 21 
zahtevam ugodilo, 29 pa jih je zavrnilo. Čeprav je funkcija zahteve za varstvo zakonitosti predvsem v 
podpori vrhovnemu sodišču pri oblikovanju enotne sodne prakse, zaradi česar uspeha vloženih zahtev 
za varstvo zakonitosti ni mogoče ocenjevati le po pozitivnih odločitvah vrhovnega sodišča, pa je 
potrebno zaradi statističnega odstopanja glede izida postopka v primerjavi s preteklimi leti izpostaviti, 
da je bilo med zavrnjenimi zahtevami za varstvo zakonitosti 19 istovrstnih zahtev, vloženih zoper 
sodno poravnavo, s katero je bilo pravnomočno zaključenih 19 sodnih postopkov. Vse zadeve so z 
vidika vložene zahteve predstavljale eno zadevo. Uspešnost v tekočem letu obravnavanih zahtev za 
varstvo zakonitosti je bila zato glede na izid postopka primerljiva uspešnosti v preteklih obdobjih, saj 
je bilo v 66% zahtevam ugodeno.  
 
Pri Vrhovnem sodišču RS je ostalo nerešenih 23 zahtev za varstvo zakonitosti, in sicer 18 iz leta 2013, 
tri iz leta 2012, ena iz leta 2009 (ki je bila umaknjena 9. 3. 2015, ker je odpadel pravni in posledično 
javni interes za njeno obravnavanje) in ena iz leta 2008 (umaknjena 21. 2. 2014, prav tako zaradi 
naknadno odpadlega pravnega in javnega interesa).  
 
Poleg tega je oddelek prejel še 845 revizijskih odločb Vrhovnega sodišča RS, ki so bile vpisane v zbirne 
spise po posameznih pravnih področjih (civilno, gospodarsko in delovno pravo). Spremljanje sodne 
prakse najvišjega sodišča splošne pristojnosti, prav tako pa tudi Ustavnega sodišča RS, je pomembno 
za delo državnih tožilcev Civilno upravnega oddelka in za njihovo oceno pomena pravnih vprašanj, ki 
so izpostavljena v prejetih pobudah za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. Vse prejete revizijske 
odločbe smo zato na Civilno upravnem oddelku redno in strokovno obdelali ter v mesečnih pregledih 
po posameznih pravnih področjih predstavili stališča sodne prakse glede pomembnih in aktualnih 
pravnih vprašanj. 
 
Oddelek je v letu 2014 prejel deset zadev s področja upravnega prava, od katerih je bilo devet 
vsebinsko obravnavanih, vendar brez intervencije tožilca. Iz preteklih let sta ostali nerešeni dve pobudi 
za prenehanje delovanja društva po ZDru-1. Poleg tega smo prejeli in v zbirni spis Utv vpisali še 67 
odločb Ministrstva za pravosodje RS o ugotavljanju vzajemnosti, vendar nepravilnosti v nobenem 
primeru niso bile ugotovljene.  
 
Vrhovni državni tožilci sodelujemo tudi v zakonodajnih postopkih in vsebinsko prispevamo k 
oblikovanju zakonskega gradiva. Tako smo v letu 2014 v okviru delovne skupine, ki jo je imenovalo 
Ministrstvo za pravosodje RS, sodelovali pri pripravi sprememb ZVEtL, ki so še v teku. 

12.3.3 Prikaz vsebinskih usmeritev pri vlaganju zahtev za varstvo zakonitosti 

Kot je že uvodoma predstavljeno, je zahteva za varstvo zakonitosti izredno pravno sredstvo v javnem 
interesu, o katerem odloča Vrhovno sodišče RS kot najvišje sodišče v državi, ki skrbi za oblikovanje in 
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poenotenje sodne prakse. Obstoj javnega interesa presojajo vrhovni državni tožilci v vsakem 
konkretnem primeru posebej ob upoštevanju pogojev iz prvega odstavka 367.a člena ZPP, ki morajo 
biti izpolnjeni tudi za dopustitev revizije. Vsebinske usmeritve so zato (poleg zagotavljanja pravne 
varnosti) naravnane na pomembnost pravnega problema, ki presega pomen posamezne zadeve in ne 
na uspeh v postopku. Državno tožilstvo z vlaganjem zahtev ne zasleduje interesa strank v civilnem 
postopku, temveč interes zagotoviti končni preizkus zadev, ki so pomembne za zagotovitev pravne 
varnosti, razvoja prava in poenotenje sodne prakse na Vrhovnem sodišču RS. To velja še posebej za 
področja, kjer je revizija po samem zakonu izključena, in o katerih lahko Vrhovno sodišče RS odloča le 
na podlagi vložene zahteve za varstvo zakonitosti.  
 
Državno tožilstvo z vlaganjem zahtev za varstvo zakonitosti zasleduje usmeritve Konference 
generalnih tožilcev Evrope (Sankt Peterburg 2008) in priporočil, obravnavanih 6. 9. in 19. 9. 2012 v 
okviru Sveta Evrope o vlogi tožilcev zunaj kazenskega prava ter najnovejše usmeritve Posvetovalnega 
sveta evropskih tožilcev (CCPE) v Mnenju št. 9 (2014) z dne 17. 12. 2014 o evropskih normah in 
načelih glede tožilcev (tako imenovano Rimsko listino). Poudarjeno je poslanstvo tožilca, ki je v 
varovanju in zastopanju javnega interesa, pri čemer je poudarjena skrb za varovanje pravic ranljivih 
skupin (na primer otrok, mladine, invalidov in oseb z nizkimi dohodki) in področij, ki v javnem interesu 
zaslužijo posebno pozornost (na primer varstvo okolja, zaščita potrošnikov).  
 
Statistični podatki o številu in vrsti zadev, ki smo jih v letu 2014 obravnavali na Civilno upravnem 
oddelku, kažejo, da se je letni pripad pobud za vložitev zahtev za varstvo zakonitosti ustalil na nivoju 
iz leta 2000 oziroma 2001 (ko je bilo pobud 284 oziroma 348) in se, ob nespremenjeni zakonodaji, 
najverjetneje ne bo bistveno zmanjševal. Tudi v letu 2014 je oddelek obravnaval največ pobud za 
vložitev zahtev za varstvo zakonitosti v izvršilnih postopkih (90), v katerih smo vložili tri zahteve za 
varstvo zakonitosti. V njih smo odprli vprašanje plačila varščine ob odlogu izvršbe, zaradi vprašanja 
nastopa zakonske domneve, da zastaranje terjatve z vložitvijo predloga za izvršbo ni bilo pretrgano, če 
upnik v razumnem roku ni predlagal oprave razpoložljivih procesnih dejanj in vprašanja pravnega 
standarda upravičenega vzroka za zamudo v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine. Izvršilni 
postopki se pogosto navezujejo na postopke zaradi insolventnosti, v zvezi s katerimi smo obravnavali 
25 pobud in vložili tri zahteve za varstvo zakonitosti (glede procesne legitimacije upnika za vložitev 
pritožbe proti sklepu o ustavitvi postopka preventivnega prestrukturiranja in začetku postopka prisilne 
poravnave, glede odmere nagrade upravitelju in glede prodaje nepremičnine v stečajnem postopku). 
V povezavi z insolventnimi postopki so pogosti tudi postopki zavarovanja, na področju katerega smo 
obravnavali 18 zadev in vložili dve zahtevi za varstvo zakonitosti (vprašanje pravne narave 
dajatvenega dela sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine v zvezi z izdajo predhodne odredbe in 
vprašanje učinkovanja začetka postopka prisilne poravnave na priznano terjatev in s predhodno 
odredbo pridobljeno hipoteko). V porastu so tudi stvarnopravne (28) in zemljiškoknjižne zadeve (17), 
kar je v precejšnjem obsegu odraz urejanja lastninskopravnih razmerij na podlagi predpisov o 
lastninjenju. S področja zemljiškoknjižnega prava je bila pomembna zahteva za varstvo zakonitosti 
glede vprašanja plačila davkov kot procesne predpostavke za vknjižbo lastninske pravice. Posledica 
lastninjenja družbene lastnine so tudi postopki vzpostavljanja etažne lastnine in določanja 
pripadajočega zemljišča stavbam, v okviru katerih smo obravnavali sedem zadev in vložili dve zahtevi 
za varstvo zakonitosti (eno zaradi opredelitve kriterijev za določitev pripadajočega zemljišča in drugo 
zaradi pravnega statusa zemljišča, ki pripada več stavbam in načina njegovega vpisa v zemljiško 
knjigo). Drugih nepravdnih zadev je bilo deset. V letu 2014 smo zaznali porast gospodarskih sporov 
(27), približno na enaki ravni kot prejšnje leto pa so ostale zadeve s področja obligacijskega prava 
(22). Nekaj manj pa je bilo odškodninskih sporov (11), saj sporna vrednost praviloma omogoča 
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njihovo obravnavanje v revizijskem postopku. Sledile so zadeve dednega prava (osem), stanovanjske 
zadeve (sedem) z eno vloženo zahtevo za varstvo zakonitosti glede vprašanja načina uporabe sredstev 
rezervnega sklada, spori zaradi motenja posesti (šest), družinske zadeve (štiri), in zadeve sodnega 
registra (tri), pri čemer smo v eni zahtevi kot sporno izpostavili vprašanje imenovanja direktorja po 
njegovi smrti zgolj s spremembo družbene pogodbe. Posebej je potrebno izpostaviti obravnavanje treh 
pobud, na podlagi katerih smo zaradi zlorabe procesnih pravic in razpolaganja strank v nasprotju s 
prisilnimi predpisi z zahtevo za varstvo zakonitosti izpodbijali dve sodni poravnavi in eno zamudno 
sodbo.  
 
K osvetlitvi pravnega položaja državnega tožilca in njegovega stroškovnega bremena v postopku 
obravnavanja zahteve za varstvo zakonitosti v postopku odložitve izvršitve sodne poravnave po 20. 
členu ZDT-1 pa je na podlagi vložene zahteve za varstvo zakonitosti prispeval sklep VS RS opr. št. II 
Ips 148/2014 z dne 28. 8. 2014. V njem je bilo izrecno zavzeto jasno stališče, da za odločitev sodišča, 
po kateri bi moralo VDT RS v primeru zavrnitve njegove vloge vlagateljem pravnih sredstev povrniti 
nastale stroške, v ZPP, ZIZ in ZDT-1 ni pravne podlage. Pomemben prispevek k oblikovanju sodne 
prakse pa predstavlja tudi obravnavanje dveh zadev v zvezi s postopkom po ZOPNI, pri čemer je bila v 
enem od teh primerov vložena zahteva za varstvo zakonitosti zaradi zavrnitve predloga za začasen 
odvzem nezakonito pridobljenega premoženja, o kateri je bilo v letu poročanja tudi odločeno (sklep 
Vrhovnega sodišča RS opr. št. II Ips 58/2014). 

12.4 Državnotožilski nadzor  

12.4.1 Uvodna pojasnila 

Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor VDT RS je tudi v letu 2014, skladno s svojimi 
pristojnostmi, kot so te določene v ZDT-1 in Državnotožilskem redu, izvajal funkcijo strokovnega 
nadzora nad delom okrajnih, okrožnih in višjih državnih tožilcev, tako pri enajstih okrožnih državnih 
tožilstvih in njihovih devetih zunanjih oddelkih kot v SDR RS in njegovem Oddelku za preiskovanje in 
pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Naloge je opravljal preko splošnih, delnih in posameznih 
nadzorstvenih pregledov, katerih namen je bil ugotoviti pravočasnost in zakonitost dela, smotrnost 
uporabe procesnih pooblastil in možnosti ter pravilnost strokovnih odločitev državnih tožilcev pa tudi 
državnotožilskega osebja. S podanimi napotili za odpravo pomanjkljivosti in napak, prenašanjem dobre 
prakse iz posameznih na vsa državna tožilstva ter izobraževanjem državnih tožilcev na področjih, na 
katerih se je pokazalo, da so najšibkejši, je poskušal poenotiti politiko pregona in še kvalitetnejšemu 
tožilskemu delu v prihodnje. 
 
Za izvršitev teh nalog je bilo v oddelek, poleg vodje, vključenih še sedem vrhovnih državnih tožilcev, ki 
se sicer ukvarjajo s kazenskopravnim področjem in ena višja državna tožilka okrožnega državnega 
tožilstva, ki je bila, skladno z možnostjo, ki jo je ob organizacijski spremembi novembra 2011 
predvidel ZDT-1, razporejena za opravljanje državnotožilskega strokovnega nadzora. Zaradi izjemne 
obremenjenosti slednjih so bile posamezne nadzorstvene naloge, zlasti delni strokovni nadzori, 
zaupane še osemnajstim višjim državnim tožilcem z okrožnih državnih tožilstev, ki so bili z odločbo 
generalnega državnega tožilca začasno in delno, navadno za obdobje enega meseca, dodeljeni na VDT 
RS in vključeni v oddelek. Po njegovem pooblastilu je pri nadzoru državnotožilske uprave enega izmed 
okrožnih državnih tožilstev sodelovala tudi vrhovna državna tožilka, ki se sicer ukvarja s civilnim in 
upravnim področjem.  
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12.4.2 Splošni nadzorstveni pregledi 

Omenjeni vrhovni in višji državni tožilci so v letu poročanja, skladno z načrtom rednih splošnih 
nadzorstvenih pregledov okrožnih državnih tožilstev v Sloveniji, opravili pregled SDT RS – Oddelka za 
preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili, ODT v Novem mestu in ODT v Celju z 
Zunanjim oddelkom v Velenju. Z njimi so preverili poslovanje državnega tožilstva kot celote ter dela 
državnih tožilcev in tožilskega osebja v obdobju od zadnjega pregleda dalje, z neposrednim pregledom 
spisov, vpisnikov in druge dokumentacije po vzorcu, ki jo zajel vse vrste zadev in odločitev, z 
ocenjevanjem zakonitosti dela, pravočasnosti reševanja zadev, smotrnosti uporabe procesnih 
pooblastil in možnosti, pravilnosti strokovnih odločitev, ustreznosti pisnih aktov ter urejenosti spisov in 
pisarniškega poslovanja. Istočasno je bil na vseh treh tožilstvih, po posebnem pooblastilu generalnega 
državnega tožilca, opravljen tudi pregled dela upravnega poslovanja in vodenja državnega tožilstva, s 
pregledom dela vodje državnega tožilstva, njegovega namestnika in direktorja državnega tožilstva v 
zadevah državnotožilske uprave. V vseh treh pregledih je bilo skupno pregledanih 1.278 konkretnih 
kazenskih zadev, več zbirnih spisov in spisov državnotožilske uprave.  
 
Pregled SDT RS – Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili je zajel delo 
vseh državnih tožilcev in policistov tega oddelka, v zadevah, vpisanih v Kt, Ktpp, Ktr, pKt, Tu, DkDT 
vpisnike in sicer zavrženja kazenskih ovadb, odstope od pregona, izrečene sodbe, delo v Ktpp 
zadevah, pKt spise, Tu spise, DkDT spise in rešitve v Ktr zadevah, vse za trimesečno obdobje ter 
zadeve z najmanj enim kaznivim dejanjem iz poglavja kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna 
pooblastila in javna sredstva za šestmesečno obdobje. Pregled je pokazal, da so zadeve v veliki večini 
rešene pravočasno, zakonito in strokovno pravilno, da pa bo potrebno večjo skrbnost nameniti 
kazenskim ovadbam, ki jih domnevni oškodovanci podajajo z namenom manipulacije in pomenijo 
zlorabo instituta kazenske ovadbe, pa tudi dosledni uporabi pravne oziroma zakonske terminologije v 
pisnih izdelkih.  
 
Splošni strokovni nadzor ODT v Novem mestu je zaobsegel delo vseh višjih, okrožnih in okrajnih 
državnih tožilcev v kazenskih zadevah, vpisanih v Kt, Ktm in Ktr vpisnike, v naključno izbranem 
trimesečnem obdobju, in sicer posebej vse rešitve v zadevah z vsaj enim kaznivim dejanjem iz 
poglavja zoper gospodarstvo, zavrženja kazenskih ovadb v Kt in Ktm zadevah, odstop od pregona v Kt 
zadevah, ustavitev postopkov v Ktm zadevah, zadeve, v katerih je sodišče izreklo oprostilno ali 
zavrnilno sodbo in zadeve, vpisane v Ktpp, Ktr in Tu vpisnik ter zadeve v koledarju. Iz ugotovitev 
pregledovalcev je mogoče povzeti, da so bili državnotožilski akti mestoma preobširni in v posameznih 
primerih prešibko obrazloženi, sicer pa so državni tožilci vse odločitve sprejeli v pričakovanih rokih, bile 
pa so tudi v veliko večini strokovno pravilne. 
 
Najobširnejši in z vidika organizacije najzahtevnejši pa je bil pregled ODT v Celju z Zunanjim oddelkom 
v Velenju, ki je po velikosti in po številu prejetih kazenskih zadev tretje največje tožilstvo v Sloveniji. 
Pregled je zajel delo državnih tožilcev v Kt, Ktm, Ktr in Tu vpisnikih, in sicer vse odločitve (razen 
zbiranja obvestil in dopolnitev ovadb ter zadev kjer je bil izveden postopek poravnavanja, odloženega 
pregona ali predlagan kaznovalni nalog) v zadevah Kt in Ktm za določena kazniva dejanja iz poglavij 
zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, javi red in mir ter varnost 
javnega prometa, zadeve, vpisane v Ktr in Tu vpisnik in zadeve v koledarju. Cilj tega pregleda je bil 
predvsem ugotoviti, ali se državni tožilci v zadostni meri poslužujejo vseh procesnih pooblastil in 
možnosti ter uporabljajo vse institute kazenskega prava, ki so jim na voljo. V času poročanja je 
pregled, po končanem ugovornem postopku, v zaključni fazi.  
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12.4.3 Delni nadzorstveni pregledi 

Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor je v letu poročanja s strani Državnotožilskega sveta 
prejel 24 predlogov za pregled dela državnih tožilcev, kar služi kot podlaga za odločitev glede 
njihovega napredovanju v plačnem razredu, v višji državnotožilski naziv, na višje državnotožilsko 
mesto ali na položaj svetnika. Po rekordnem letu 2013, ko je bilo takih predlogov kar 44, se je število 
pregledov vrnilo v okvire preteklih let (leta 2012 jih je bilo 19, leto pred tem 25). Namen pregledov je 
preveriti ali posamezni državni tožilec - kandidat za napredovanje - dosega ustrezno stopnjo 
uspešnosti, kakovosti in strokovnosti dela ter podati oceno ali ustreza tožilski službi in izpolnjuje 
pogoje za redno, hitrejše oziroma izjemno napredovanje. 
 
Vrhovni in višji državni tožilci, vključeni v te preglede, so tako preverili delo petih okrajnih, 17 okrožnih 
in dveh višjih državnih tožilcev, in sicer v 19 primerih zaradi rednega napredovanja v plačnem razredu, 
v dveh zaradi hitrejšega napredovanja na položaj svetnika, še v dveh zaradi izjemnega napredovanja v 
naziv višjega državnega tožilca, in izdelali eno oceno državnotožilske službe.  
 
Trije pregledi v času poročanja še niso zaključeni, v preostalih pa so pregledovalci ugotovili, da 19 
državnih tožilcev dosega ustrezno stopnjo obsega, pravočasnosti in kakovosti dela ter izpolnjuje 
pogoje za napredovanje, med njimi 15 kandidatov za redno napredovanje v višji plačni razred, en 
kandidat za hitrejše napredovanje na položaj svetnika, dva kandidata za izjemno napredovanje v višji 
državnotožilski naziv, pozitivna pa je bila tudi ocena državnotožilske službe. Pri enem kandidatu za 
redno napredovanje v plačnem razredu je bilo ugotovljeno, da te stopnje zaradi neažurnosti reševanja 
zadev ne izpolnjuje, pri drugem pa se je izkazalo, da ne dosega ustrezne stopnje obsega in ažurnosti 
dela za hitrejše napredovanje na položaj svetnika, vendar pa zadostuje pogojem za redno 
napredovanje v plačnem razredu.  
 
Državnotožilski svet je, ob obilici ostalega dela in upoštevajoč dejstvo, da zaradi varčevalnih ukrepov 
napredovanje trenutno niti nima pravnih in dejanskih (finančnih) učinkov, do časa poročanja odločal le 
o treh kandidatih, dveh za redno napredovanje v plačnem razredu in eni oceni državnotožilske službe. 
Pri tem je v celoti sledil ocenam pregledovalcev, da kandidati izpolnjujejo vse pogoje za napredovanje 
oziroma, da je ocena državnotožilske službe pozitivna in kandidat tej službi ustreza.  

12.4.4 Posamezni nadzorstveni pregledi 

Kot je bilo pojasnjeno že v lanskem poročilu je bil znaten porast zadev, nanašajočih se na pritožbe 
strank oziroma preglede posameznih kazenskih zadev, ki jih je na podlagi lastnih zaznav odredil 
generalni državni tožilec, v letu 2013 posledica prehoda na drugačen način vodenja elektronskega 
vpisnika, zato primerjava preteklega leta z letom poročanja ne daje prave slike, pač pa je veliko 
primernejša primerjava z letom poprej, torej 2012.  
 
V letu 2014 je Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor v delo prejel 122 novih zadev, kar ostaja 
povsem na ravni leta 2012, ko je bilo takih zadev 121 (leta 2013 pa 161). Izmed teh jih je 116 izviralo 
iz pritožb strank, šest pa je bilo t.i. lastnih zadev.  
 
Stranke so v svojih pritožbah opozarjale na domnevno neutemeljeno dolgo trajanje reševanja zadev 
oziroma na odlašanje z delovanjem v postopku (nadzorstvene pritožbe po 155. členu ZDT-1) v 16 
primerih oziroma 13 % zadev (leta 2013 v 11, leta 2012 pa v 14), na strokovno nepravilno odločitev v 
95 primerih oziroma 78 % zadev (leta 2013 v 149 in leta 2012 v 103) ter na druga ravnanja državnih 
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tožilcev, s katerimi naj bi slednji kršili njihove pravice (kot so neprimeren odnos, domnevna 
pristranskost, zavrnitev zahteve za vpogled v državnotožilski spis in podobno) v 11 primerih oziroma 9 
% zadev (v letu 2013 v 13, leto prej v štirih). 
 
Nadzorstvene pritožbe zaradi neažurnega postopanja državnih tožilcev je Oddelek za izobraževanje in 
strokovni nadzor, skladno s 156. členom ZDT-1, odstopal v pristojno obravnavo vodjem okrožnih 
državnih tožilstev, preostalih 106 t.i. vsebinskih pritožb pa je preveril sam in se opredelili do njihove 
utemeljenosti ter z ugotovitvami seznanil vlagatelja in okrožno državno tožilstvo, ki naj bi napako 
zagrešilo, v posameznih primerih pa tudi druge organe in institucije (Ministrstvo za pravosodje RS, 
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Varuha človekovih pravic, Državni zbor RS, Odvetniško zbornico, 
sodišča …). 
 
Če je bila nepravilnost ali pomanjkljivost ravnanja ali odločitve državnega tožilca očitna in je izhajala 
že iz navedb pritožnika in priložene ali pridobljene listinske dokumentacije, poseben strokovni 
nadzorstveni pregled spisa ni bil odrejen, pač pa smo preko vodje državnega tožilstva z ugotovitvami 
seznanili državnega tožilca, ki je napako zagrešil in mu predlagali, naj zadevo ponovno prouči. 
Svetovali smo mu tudi, kako naj napako odpravi, če je bilo to še mogoče storiti. Takih zadev je bilo 
sedem (v letu prej 13, leta 2012 pa devet), pri čemer so bile pritožbe štiri pritožnikov utemeljene v 
celoti, tri pa delno.  
 
Strokovni nadzorstveni pregled pa so vrhovni in višji državni tožilci na podlagi odredbe generalnega 
državnega tožilca opravili v tistih zadevah, kjer brez pregleda spisa ni bilo mogoče z gotovostjo 
sklepati na nepravilnosti ali pomanjkljivosti dela državnih tožilcev, so se pa te nakazovale v vlogah 
strank in priloženih listinah ali obvestilih drugih državnih organov in institucij ter obvestil v medijih.  
 
Takih zadev je bilo 13 (leta 2013 kar 24 in leta 2012 17), in sicer devet izvirajočih iz pritožb strank in 
štiri, v katerih je bil pregled odrejen na lastno pobudo. Pregledi so zajeli pet spisov ODT v Ljubljani, 
dva spisa ODT v Novi Gorici ter po eno zadevo okrožnih državnih tožilstev iz Kopra, Kranja, Maribora, 
Novega mesta, Ptuja in Slovenj Gradca. Iz ugotovitev pregledovalcev sledi, da je bilo sedem pritožb v 
celoti utemeljenih, strokovne napake in druge nepravilnosti pa so bile zaznane tudi v treh zadevah, v 
katerih smo se za pregled odločili na lastno pobudo. V treh zadevah, v katerih je bil odrejen strokovni 
nadzor, pregledovalci napak oziroma kršitev niso zaznali.  
 
Od skupno 106 zadev, v katerih so vlagatelji zatrjevali, da so podane strokovne in druge vsebinske 
nepravilnosti pri delu državnih tožilcev je bilo utemeljenih 20 pritožb (leto prej 32, leta 2012 pa 26), in 
sicer 15 v celoti, pet pa delno. Preostalih 86 oziroma 81 % vseh vsebinskih pritožb se ni izkazalo za 
utemeljene. Odstotek utemeljenih pritožb (19 %) je malenkost še nižji kot v prejšnjem obdobju, ko je 
bilo uspešnih 22 % (leta 2012 pa 24 %) in najnižji v zadnjih 10 letih, ko so pritožniki povprečno uspeli 
v 26-28 % primerov, kar kaže na veliko kritičnost strank do dela državnih tožilcev, ki pa velikokrat ni 
upravičena. 
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12.5 Mednarodne dejavnosti  

12.5.1 Eurojust 

Slovensko predstavništvo pri Eurojustu je v številčno nespremenjeni sestavi (nacionalna predstavnica, 
pomočnik nacionalne predstavnice in administrativna asistentka), tudi v letu 2014 uspešno zaključilo 
svoje delo in pomembno prispevalo k skupnim pozitivnim rezultatom Eurojusta ter pristojnih 
nacionalnih organov. Po letu 2008 je bilo to prvo leto brez dodeljenega nacionalnega strokovnjaka. 
Prvič pa je predstavništvo gostilo slovensko tožilko in sodnico na trimesečnem izobraževanju v okviru 
izobraževanj, ki jih organizira Evropski center za izobraževanje (EJTN). 
 
Aktivnosti slovenskega predstavništva v smeri seznanjanja slovenskih državnih tožilcev in sodnikov z 
nalogami Eurojusta in njegovimi možnostmi podpore nacionalnim postopkom, kot tudi rezultati te 
podpore v preteklih obdobjih, so se tudi v tem letu odrazile v pomembno visokem deležu pri Eurojustu 
obravnavanih slovenskih primerov.  
 
Eurojust je leto 2014 zaključil s 1.804 novimi zadevami (14,5 % več v primerjavi s preteklim letom), 
od tega so bile 103 (14,4 % več v primerjavi s preteklim letom) odprte po zaprosilih slovenskih 
pristojnih organov. Delež slovenskih zadev med vsemi Eurojustovimi predstavlja 5,7 % in ostaja v 
enakem deležu kot v preteklem letu, ko je znašal 5,8%. Enako kot leto prej je bila Slovenija po številu 
predloženih primerov v vrhu med državami članicami, in sicer na petem mestu, takoj za Avstrijo, 
Italijo, Poljsko in Veliko Britanijo. 
 
Med 103 primeri, v katerih so slovenski pristojni organi prosili za pomoč, je bil le eden splošne narave, 
ostali so bili vsi operativni. Splošno vprašanje o sodni praksi glede ocene dovoljenosti dokazov, 
pridobljenih v tujih postopkih, je bilo naslovljeno na vsa nacionalna predstavništva.  
 
V operativnih primerih je bila Italija še nadalje največkrat udeležena država članica (34 primerov), 
sledila ji je Avstrija (13 primerov). Za pomoč so bile zaprošene tudi države nečlanice, in sicer v 22 
primerih. Eurojustova podpora je bila v teh primerih nudena na podlagi Eurojustovih sporazumov o 
sodelovanju oziroma na podlagi odločitve kolegija o posebnem interesu za sodelovanje v zadevi. Švica 
je bila med državami nečlanicami največkrat zaprošena za sodelovanje.  
 
Najpogostejša kazniva dejanja, v zvezi s katerimi so slovenski organi zaprosili za pomoč, so bile 
goljufije, vključno s poslovnimi in davčnimi (41 primerov), kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in 
prometa z mamili (20 primerov) in pranja denarja (10 primerov). Pri obravnavanih primerih v zvezi s 
kaznivimi dejanji pranja denarja je potrebno izpostaviti težave, vezane na pridobivanje podatkov o 
predhodnem kaznivem dejanju, ki so posledica nezadostnih podatkov za identifikacijo postopkov v 
drugih državah članicah.  
 
Za pomoč Eurojusta so sodišča zaprosila v 54 primerih, državna tožilstva pa v 49 primerih. Pomoč je 
bila zaprošena tako v predkazenskem postopku kot tudi v vseh fazah kazenskega postopka. Opazno je 
bilo povečanje števila zaprosil državnih tožilcev v predkazenskem postopku, kar je pozitiven 
pokazatelj, saj je pomoč Eurojusta prav v tej fazi lahko najučinkovitejša. Zgodnje odkrivanje 
povezanih postopkov omogoča koordinacijo med pristojnimi organi udeleženih držav ter pridobivanje 
dokazov v zgodnji fazi, kar prispeva k učinkovitejšemu kazenskemu postopku in preprečuje zamude, ki 
nastajajo z izvrševanjem zaprosil za medsebojno pravno pomoč v fazi preiskave in glavne obravnave. 
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Sodišča so enako kot v preteklih letih Eurojustovo podporo naprošala največkrat v fazi preiskave. 
Omeniti je potrebno še primere podpore v zadevah evropskega naloga za prijetje in predajo. Pogosto 
je Eurojust v isti zadevi sodeloval v več fazah postopka, v isti zadevi pa je bilo prejetih več zaporednih 
zaprosil.  
 
Med okrožnimi državnimi tožilstvi je največ primerov predložilo ODT v Ljubljani (14), sledilo mu je SDT 
RS (11). Med sodišči sta največkrat zaprosili za pomoč Okrožno sodišče v Novi Gorici (16) in Okrožno 
sodišče v Ljubljani (15).  
 
Državni tožilci so najpogosteje prosili za podporo pri pridobivanju podatkov in dokazov, potrebnih za 
začetek ali nadaljevanje kazenskega postopka. Posredovani so jim bili podatki o povezanih postopkih 
in njihovi vsebini, o osumljencih ter pravnih osebah, vsebinske in procesne odločitve iz kazenskih 
postopkov ter listine iz tujih spisov. Pomemben obseg nudene podpore tako državnim tožilcem kot tudi 
sodnikom so predstavljala pojasnila tujih zakonodaj, kazenskih postopkov, zahtev za izvršitev zaprosil 
za medsebojno pravno pomoč in pogojev za opravo posameznih procesnih opravil. S ciljem čim bolj 
učinkovitega medsebojnega sodelovanja je bila nudena podpora pri iskanju najboljših možnosti in 
postopkov za pridobivanje podatkov in dokazov iz drugih držav članic in tudi nečlanic ter po potrebi 
nudena pomoč pri sestavljanju osnutkov zaprosil za medsebojno pravno pomoč.  
 
Posredovanje pri izvrševanju zaprosil za medsebojno pravno pomoč, ki so jih državna tožilstva in 
sodišča predhodno že poslala zaprošenemu organu druge države ter v nujnih primerih tudi 
posredovanje teh zaprosil zaprošenemu organu, je bilo pogosta oblika zaprošene in nudene pomoči. 
Razloga za tovrstna zaprosila pristojnih slovenskih organov sta bila dalj časa trajajoča neodzivnost 
zaprošenega organa ali nujnost zadeve, ki so jo narekovali pripor, sojenje v teku, prikriti preiskovalni 
ukrepi, izvršitev odredb o hišni preiskavi ali začasnem zavarovanju odvzema premoženjske koristi. Po 
vsebini so se zaprosila slovenskih organov nanašala na zaslišanje prič, v zvezi s tem tudi zaslišanja s 
pomočjo videokonference, vročitev procesnih aktov in vabil, na pridobivanje bančnih podatkov, 
začasno zavarovanje odvzema premoženjske koristi, izpise podatkov o prometu v elektronskem 
komunikacijskem omrežju, izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov, pridobitev dokumentacije iz tujih 
spisov ter na odstope kazenskih spisov za kazenski pregon in sojenje.  
 
Koordinacijska srečanja so najučinkovitejša oblika pomoči, ki jo nudi Eurojust s svojo strokovno in 
praktično podporo, kot so organizacija srečanj, kritje stroškov udeležbe ter visoko kvalitetno 
tolmačenje. Pravosodni organi in organi odkrivanja iz držav članic in nečlanic si na teh srečanjih 
neposredno in brez jezikovnih ovir izmenjujejo podatke o povezanih zadevah, načrtujejo strategijo za 
koordinirano nadaljnje postopanje, sočasna preiskovalna dejanja in v zvezi s tem koordinacijske centre 
ter ustanovitev skupnih preiskovalnih skupin. Obenem razpravljajo o potencialnih konfliktih jurisdikcij 
in možnih rešitvah, o odpravljanju ovir za izvršitev zaprosil za medsebojno pravno pomoč ter si 
skladno z nacionalnimi predpisi izmenjujejo zbrane dokaze. 
 
Naštete aktivnosti so v dobi poročanja potekale tudi na 15 koordinacijskih srečanjih (14 v letu 2013) z 
udeležbo slovenskih pristojnih organov. Slovensko predstavništvo je srečanja organiziralo v štirih 
primerih v zvezi s kaznivimi dejanji pranja denarja, davčne zatajitve in zlorabe negotovinskega 
plačilnega sredstva. V 11 primerih so bili pristojni slovenski organi na srečanje povabljeni s strani 
druge države članice, in sicer v zadevah, ki so se nanašale na nedovoljeno organiziranje iger na srečo, 
računalniško kriminaliteto, neupravičeno proizvodnjo in promet z mamili, pranje denarja in na kaznivo 
dejanje zoper gospodarstvo v povezavi z okoljem. 
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Kot rezultat koordinacijskih srečanj je bila v letu 2014 na predlog Slovenije ustanovljena skupna 
preiskovalna skupina, k eni pa je Slovenija pristopila. Slovensko predstavništvo je nudilo podporo v 
fazi dogovarjanja in sklepanja obeh sporazumov o ustanovitvi ter v obeh skupinah tudi sodeluje. 
 
Čeprav Eurojust nima svoje prevajalske službe, lahko v omejenem obsegu nudi podporo tudi z 
zagotavljanjem prevodov listin. Slovensko predstavništvo je to možnost dobro izkoristilo, zlasti v 
primerih, v katerih so potekala koordinacijska srečanja in v nujnih zadevah.  
 
Med 41 primeri (44 v letu 2013), v katerih je bila Slovenija zaprošena za pomoč, je bilo 36 primerov 
operativne narave, pet pa vezanih na splošna vprašanja, ki so se nanašala na domačo zakonodajo in 
sodno prakso. Slovenijo sta za pomoč najpogosteje zaprosili Italija (sedem primerov) in Madžarska 
(šest primerov). Najpogosteje so se zaprosila drugih držav nanašala na kazniva dejanja goljufije 
(10 primerov) in pranja denarja (osem primerov), obravnavana pa so bila še kazniva dejanja 
hudodelskega združevanja (pet primerov) in kazniva dejanja, ki se nanašajo na oškodovanje 
proračuna EU (pet primerov). V nekaj primerih so bila zaprosila podana v zadevah, ki jih je slovensko 
predstavništvo že imelo v obravnavi na pobudo slovenskih pristojnih organov. Državam prosilkam je 
bila nudena pomoč pri pridobivanju in izmenjavi podatkov v zvezi z enakimi vsebinami kot v primerih, 
ko je bila Slovenija država prosilka. Slovensko predstavništvo je posredovalo pri pospešitvi njihovih 
zaprosil za medsebojno pravno pomoč ter pri izvršitvi evropskih nalogov za prijetje in predajo. 
 
V zvezi s splošnimi vprašanji so bila dana pojasnila o nadzorovani pošiljki, kazenskem pregonu v 
primeru sintetičnih drog, mednarodnem sodelovanju pri odvzemu premoženjske koristi pri davčnih 
zatajitvah, pristojnosti organov pri odreditvi prikritih preiskovalnih ukrepov in pogojev za odreditev 
le-teh ter o postopku zoper neznanega storilca. 
 
Že vzpostavljeno dobro sodelovanje s slovenskimi državnimi tožilci in sodniki se je nadaljevalo. 
Potekalo je intenzivno in kontinuirano. Pristojni nacionalni domači organi so se redno in hitro odzivali 
tako na zaprosila drugih držav članic kot tudi na vprašanja slovenskega predstavništva, povezana z 
njihovimi zaprosili. V začetku leta je bila med Eurojustom in državnim tožilstvom vzpostavljena varna 
elektronska povezava, ki bistveno olajšuje izmenjavo podatkov med predstavništvom in državnimi 
tožilci. 
 
Nacionalna predstavnica je v odsotnosti nacionalnega korespondenta za Eurojust nadaljevala s 
sklicevanjem rednih sestankov nacionalnega sistema za usklajevanje dejavnosti Eurojusta. V dobi 
poročanja je bilo sklicanih pet sestankov s ciljem izmenjave informacij in koordinacije aktivnosti 
povezanimi z delom in nalogami Eurojusta.  
 
Izven teh rednih sestankov je nacionalna predstavnica na splošni in operativni ravni tesno sodelovala z 
nacionalnim korespondentom v primerih, ki so se nanašali na terorizem. 
  
Stalne stike je ohranjala s kontaktnimi točkami evropske pravosodne mreže, se udeleževala njihovih 
sestankov ter z njimi sodelovala v posamičnih primerih. Dobra praksa medsebojnega obveščanja ter 
usklajevanja v primerih, ki bi jih lahko obravnaval ali Eurojust ali kontaktne točke, ter iskanje 
najučinkovitejše poti za uspešno medsebojno pravno pomoč se je nadaljevala in prispevala k 
pozitivnim rezultatom.  
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Prispevek nacionalne predstavnice in nacionalnega predstavništva k delu Eurojusta je bil tudi v 
obravnavanem obdobju izjemno pomembnega obsega. Nacionalna predstavnica je aktivno sodelovala 
pri razpravah na rednih srečanjih kolegija. Pri obravnavanju operativnega dela je po njenem 
pooblastilu na sestankih sodeloval tudi pomočnik.  
 
Po odločitvi kolegija je nacionalna predstavnica še nadalje vodila delovno skupino, ki je zadolžena za 
razvoj odnosov s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami ter za pogajanja za sporazume o 
sodelovanju. V okviru te naloge je skrbela za spremljanje tega področja, za vzpostavljanje in 
izboljševanje stikov s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami ter v zvezi s tem za pripravo 
gradiv za razprave na kolegiju. V oktobru je potekal Eurojustov seminar s kontaktnimi točkami in 
sodniki za zvezo v tretjih državah, namenjen izboljšanju metod dela pri zagotavljanju podpore v 
primerih, ki so predloženi Eurojustu. Organizacijo in vsebinsko pripravo je v delu, ki se je nanašal na 
kontaktne točke, vodila nacionalna predstavnica. Poročilo o seminarju skupaj s sprejetimi smernicami 
je bilo objavljeno v obliki dokumenta Sveta EU. 
  
Nacionalna predstavnica je še nadalje opravljala tudi naloge kontaktne osebe kolegija na področju 
varstva osebnih podatkov in v okviru tega redno sodelovala z Eurojustovo uradnico za varstvo osebnih 
podatkov in Eurojustovim skupnim nadzornim organom.  
 
Dobra praksa predstavništva pri vodenju in uporabi sistema za vodenje zadev ob spoštovanju 
standardov varstva osebnih podatkov in pravic oseb, katerih podatki se obdelujejo, je bila po 
zaključenem projektu, v katerem je predstavništvo sodelovalo, povzeta v smernicah kolegija, 
namenjenih poenotenju uporabe sistema. 
 
Na različnih srečanjih in seminarjih, ki jih je v dobi poročanja organiziral Eurojust, je bila udeležba 
predstavništva redna. Nacionalna predstavnica in pomočnik pa sta s svojimi prispevki sodelovala tudi 
na seminarjih in drugih srečanjih izven Eurojusta, med drugim v Sloveniji na izobraževalnih dnevih 
državnih tožilcev, na kazenskopravni šoli in seminarju o odvzemu premoženjske koristi in premoženja 
nezakonitega izvora.  

12.5.2 Mednarodno strokovno sodelovanje in izobraževanje 

Na področju mednarodnega strokovnega sodelovanja je v 36 vsebinsko zaokroženih aktivnostih 
sodelovalo 46 udeležencev, praviloma državnih tožilcev, občasno pa tudi višjih pravosodnih 
svetovalcev. Zaradi proračunskih omejitev in varčevalnih ukrepov so bila državna tožilstva udeležbo na 
mednarodnih aktivnostih tudi v tem obdobju praviloma prisiljena omejiti zgolj na najpomembnejše 
dogodke in tiste, ki so (so)financirani s strani organizatorjev oziroma evropskih institucij in skladov. 
Kljub temu pa tokratni podatki, po opaznem padcu števila dogodkov in udeležencev v preteklem 
obdobju, izkazujejo porast in se približujejo vrednostim iz obdobja pred strogimi varčevalnimi ukrepi.  
 
Kot je to že ustaljena praksa, gre za aktivno sodelovanje v izobraževalnih programih Sveta Evrope in 
EU (posebej Eurojust), ki vzpostavljajo in utrjujejo pogoje za čezmejno sodelovanje, povezovanje in 
organiziranje tožilstev za učinkovitejši pregon mednarodnega in organiziranega kriminala, zlasti 
korupcije, trgovine z ljudmi in ilegalnih migracij, problematike mamil, terorizma, finančnih zlorab in 
pranja denarja ter računalniške kriminalitete, Evropskega naloga za prijetje in predajo (EAW oziroma 
ENPP) in vzpostavljanja skupnih preiskovalnih skupin (JIT). Posameznih aktivnosti so se udeleževali 
tožilci, ki so praviloma specializirani za posamezna strokovna področja. Pomembno vlogo pri 
mednarodnem izobraževanju ima Center za izobraževanje v pravosodju, ki deluje pri Ministrstvu za 
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pravosodje RS, saj programi Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN), katere 
član je, pomenijo pomemben vir takšnih dogodkov. Med temi izstopajo zlasti programi mednarodnih 
izmenjav, na katerih udeleženci v dvotedenskih študijskih obiskih podrobno spoznavajo organizacijo in 
delovanje tujih pravosodnih organov, in izobraževanja v okviru Akademije za evropsko pravo (ERA). 
 
Predstavniki VDT RS so se redno udeleževali mednarodnih konferenc in sestankov, namenjenih 
boljšemu mednarodnemu sodelovanju. Med temi izstopa plenarno zasedanje Posvetovalnega sveta 
državnih tožilcev pri Svetu Evrope, Svetovni vrh o preprečevanju otroške pornografije na spletu ter 
projekt Mednarodnega združenja državnih tožilcev o boju zoper organizirani kriminal in korupcijo.  
 
Generalni državni tožilec se je redno udeleževal sestankov Posvetovalnega foruma generalnih državnih 
tožilcev članic EU, ki pod okriljem Eurojusta potekajo praviloma v organizaciji vsakokratnega 
predsedstva EU. Udeležil se je tudi sedmega Srečanja mreže državnih tožilcev držav EU, ki je potekalo 
maja v Nemčiji, konference o izzivih tožilske preiskave, ki je pod okriljem OSCE potekala v Srbiji ter 
regionalne konference o izzivih mednarodnega sodelovanja pri pregonu organiziranega kriminala in 
terorizma na Kosovu. V Sloveniji se je udeležil seminarja o ratifikaciji in implementaciji sprememb in 
dopolnitev Rimskega statuta, ki je potekal v soorganizaciji našega ministrstva za zunanje zadeve, 
lihtenštajnskega stalnega predstavništva pri OZN in Globalnega inštituta za preprečevanje agresije.   
 
Kot je to že običajno, je VDT RS v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju aktivno 
sodelovalo pri delovnih obiskih delegacije tujih pravnih strokovnjakov, pripravilo in izvedlo pa je tudi 
program 10 dnevne mednarodne izmenjave, v katerem so, poleg sodnikov, trije državni tožilci (iz 
Nemčije, Francije in Italije) lahko podrobno spoznali zakonske podlage in organizacijske oblike 
delovanja državnega tožilstva v Sloveniji.  
 
Kot smo poročali v minulem obdobju, je zakonska sprememba, vsebovana v ZSKZDČEU-1 ukinila 
neposredno pravno podlago kontaktne točke s področja zasega in odvzema premoženja pridobljenega 
iz kaznivih dejanj in premoženja nezakonitega izvora (ARO), ki je bila vzpostavljena pri SIC na VDT 
RS. Kljub precejšnjim nejasnostim glede njenega nadaljnjega delovanja, do katerih je posledično 
prišlo, je ta točka v obravnavanem obdobju nadaljevala z delom. Dodeljeni državni tožilec, ki mu je 
zaupano izvajanje njenih nalog, se je redno udeleževal sestankov mednarodne platforme ARO, ki 
potekajo na ravni EU.  

12.6 Izobraževanje državnih tožilcev 

Tudi v letu 2014 je naloge strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja za potrebe državnih tožilstev 
(in sodišč ter pravobranilstva) opravljal Center za izobraževanje v pravosodju kot organizacijska enota 
Ministrstva za pravosodje RS. Ob koncu leta 2013 je bil pripravljen okvirni program izobraževanja 
državnih tožilcev, ki je bil v letu 2014 skoraj v celoti realiziran. 
 
Najpomembnejši izobraževanji državnih tožilstev organizirata Društvo državni tožilcev in Oddelek za 
izobraževanje in strokovni nadzor VDT RS skupaj s Centrom za izobraževanje v pravosodju. 
 
Tako smo v okviru tradicionalnih izobraževalnih tožilskih dni junija 2014 organizirali različna 
predavanja. Poudarek smo dali področju gospodarskega kriminala (»Stečajno kaznivo dejanje – po 
zakonu in v praksi«, ter »Kaznivo dejanje zlorabe položaja v slovenski in nemški enoosebni družbi z 
omejeno odgovornostjo«), procesni problematiki (»Neizkušnje s pogajanji o priznanju krivde« in 
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»Varstvo zaupnih podatkov pri preiskavi elektronskih naprav«), ter udeležence izobraževanja opozorili 
na napake, ki jih delajo pri svojem delu (»Kaj delamo narobe«). Predavali so vrhovna in okrožni 
državni tožilec ter dva zunanja pravna strokovnjaka. 
 
Tradicionalno jesensko izobraževanje državnih tožilcev novembra 2014 se je prvi dan pričelo z 
nagovorom generalnega državnega tožilca o »Aktualnih nalogah državnih tožilcev pri izvajanju 
kazenskega pregona« ter nadaljevalo s podrobno predstavitvijo državnih tožilcev SDT RS »Finančne 
preiskave po Zakonu odvzemu premoženja nezakonitega izvora in o vlogi Civilno finančnega oddelka 
SDT RS pri odvzemu premoženja nezakonitega izvora«, s to predstavitvijo pa so državni tožilci SDT RS 
na kolege iz drugih tožilstev prenesli svoje izkušnje in jih opozorili na najpomembnejša procesna in 
materialna vprašanja s tega področja. Udeležencem izobraževanja so bile predstavljene tudi »Novosti 
v odločbah Vrhovnega sodišča RS«. Večje del drugega dne izobraževanja je bil namenjen predstavitvi 
»Novosti v Zakonu o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije« 
(predavali so sodniki, državni tožilci, nacionalna predstavnica v Eurojustu in predstavnica Ministrstva 
za pravosodje RS). Ker smo na državnih tožilstvih pričeli uporabljati nove E-vpisnike smo organizirali 
tudi izobraževanje s področja informacijske varnosti (»Pogled izvedenca na informacijsko varnost«) s 
poudarkom na varni uporabi E-vpisnikov. Predstavnik Komisije za preprečevanje korupcije je 
udeležence izobraževanja opozoril na najpomembnejše določbe »Konvencije o boju proti 
podkupovanju tujih javnih uslužbencev«. 
 
Društvo državnih tožilcev in Generalna policijska uprava sta v sodelovanju s Centrom za izobraževanje 
v pravosodju aprila 2014 organizirala 13. strokovni posvet »Kriza – otrok – nasilje«, ki se ga je 
udeležilo okrog 200 udeležencev, ki se ukvarjajo z odklonskim vedenjem otrok in mladostnikov ter se 
soočajo z obravnavo otrok v kazenskih postopkih. Predavali so priznani strokovnjaki s področja 
klinične psihologije, specialne pedagogike, sociologije ter psihoterapije. 
 
V letu 2014 je bil poseben poudarek dan tudi na izobraževanju državnih tožilcev in strokovnih 
sodelavcev SDT RS na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora, posebej še s simulacijo 
narokov po Zakonu o pravdnem postopku (več delavnic). 
 
Nadaljevali smo z že uveljavljeno prakso sodelovanja pri organizaciji in izvedbi izobraževanj s področja 
gospodarske kriminalitete in korupcije. 
 
Tako smo meseca aprila 2014 skupaj s Centrom za izobraževanje v pravosodju organizirali in 
sodelovali pri izvedbi »Seminarja o odvzemu premoženjske koristi in premoženja nezakonitega izvora« 
(predavali so tudi državni tožilci) ter meseca novembra aktivno sodelovali pri izobraževanju 
kriminalistov na temo »Odkrivanje in preiskovanje korupcijske in druge kriminalitete v bančništvu«.  
 
Državni tožilci so se udeležili tudi posebnega seminarja »Razumevanje računovodskih izkazov in 
odražanje računovodskih prevar v računovodskih izkazih«, »Vodnik dobre prakse v boju proti 
goljufijam DDV znotraj Skupnosti« (v organizaciji DURS) in o »Konvenciji o izogibanju dvojnemu 
obdavčevanju«, video konference »Cyber crime« v organizaciji Veleposlaništva ZDA v Sloveniji, 
konference »Boj proti goljufijam v skupni kmetijski politiki«, seminarja s področja »digitalne 
forenzike«, seminarja o »Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije« in konference »ob 60. 
obletnici Konvencije o zaščiti kulturnih dobrin v oboroženem spopadu«. 
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V organizaciji veleposlaništva ZDA v Sloveniji so se državni tožilci udeležili predavanja ameriškega 
sodnika Franka J. Labude na temo »Plea Bargaining«, Center za izobraževanje v pravosodju pa je za 
državne tožilce organiziral tudi pet delavnic s področja pogajanj v kazenskem postopku. 
 
Vrhovni državni tožilci in strokovni sodelavci Civilno upravnega oddelka VDT RS so se udeležili 
»Civilnopravne sodniške šole« in seminarja »Aktualna vprašanja stvarnega prava«, Kazenskega 
oddelka VDT RS pa »Prekrškovnopravne šole« in »Dneve prekrškovnega prava«. 
 
Tudi v letu 2014 je bilo izvedeno strokovno usposabljanje za vodje okrožnih državnih tožilstev in 
direktorje tožilstev, za mlajše državne tožilce in strokovne sodelavce pa še »Simulacija glavne 
obravnave v kazenskem postopku«. 
 
Posamezni državni tožilci in javni uslužbenci so se udeležili tudi naslednjih izobraževanj: delavnice 
»Varnostni pregled«, »Neverbalna komunikacija – sporočila govorice telesa« in »Vpisniki«, seminarji 
»Varstvo osebnih podatkov«, »Javna naročila – postopek s pogajanji«, »Mobing – psihično nasilje na 
delovnem mestu«, »Sistem plač v javnem sektorju«, »Ocenjevanje in napredovanje javnih 
uslužbencev«, »Vodenje letnega razgovora s sodelavci« in »Šola za vodje uradov«. 
 
Na mednarodnem področju so se državni tožilci v organizaciji Urada za usklajevanje na notranjem trgu 
udeležili konference »Knowledge and Awareness Building Conferense on Infringements of Intellectual 
Property Rights on the Internet« v Španiji, v Kampusu Združenih narodov v Italiji »Usposabljanja 
trenerjev na področju zločinov iz sovraštva in sovražnega govora na spletu«, v organizaciji Evropske 
mreže inštitucij za izobraževanje v pravosodju pa seminarja »Obtaining and transferring evidence in 
criminal matters between Member States in view of securiting its admissibility« (Bruselj) in 
»Metodologija za mentorje in predavatelje v praksi« (Utrecht), v organizaciji Moneyval pa seminarja 
»Loundering the proceeds of organised crime – a prosecutor's perspective«. 
 
Na koncu lahko zaključimo, da je bilo v letu 2014 organiziranih zadovoljivo število izobraževanj, iz 
različnih področij in tudi za različne profile zaposlenih na državnih tožilstvih, in da je bila udeležba na 
teh izobraževanjih zelo velika. 

12.7 Strokovno informacijski center  

Na VDT RS deluje kot notranja organizacijska enota SIC. SIC nadaljuje delo Pravnoinformacijskega 
centra, delno je prevzel pristojnosti Strokovnega centra, dobil pa je tudi nove pristojnosti in naloge, 
določene zlasti v 205. in 206. členu ZDT-1.  
 
SIC zagotavlja informacijsko in komunikacijsko podporo znotraj državnega tožilstva, pa tudi navzven, z 
drugimi državnimi organi na kazenskem področju in širše (na primer s policijo, sodišči) in na 
mednarodnem področju z drugimi državami in z mednarodnimi organizacijami. 
 
Z dnem, ko se je začel uporabljati ZSKZDČEU-1, kar je bilo 19. 9. 2013, je prenehal veljati drugi 
odstavek 206. člena ZDT-1, iz naslova tega člena pa je bila črtana kontaktna točka. Kljub tej zakonski 
spremembi pa SIC še naprej opravlja delo kontaktne točke za zadeve mednarodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah zaradi začasnega zavarovanja, zasega in odvzema predmetov in premoženjske 
koristi ter premoženja nezakonitega izvora. Te naloge opravlja državni tožilec, dodeljen v SIC. V času 
dežurstva oziroma pripravljenosti pa naloge kontaktne točke opravlja vsakokratni dežurni državni 



163 

tožilec SDT kot državni tožilec, ki se v okviru te pristojnosti šteje za dodeljenega v SIC. Pri kontaktni 
točki (enako pri Uradu za odvzem premoženjske koristi) po Sklepu Sveta EU 2007/845/PNZ z dne 
6. 12. 2007 ne gre za tipično tožilsko pristojnost. Predlog državnega tožilstva, da se kontaktna točka 
uredi na primernejši način ter tako, da bo pokrita obveznost Slovenije po navedenem Sklepu Sveta, 
ostaja brez odmeva.  
 
SIC zagotavlja strokovno pomoč (na primer s področja davčne, finančne, računovodske in drugih 
strok) za učinkovito delovanje državnih tožilcev pri usmerjanju, odkrivanju in pregonu storilcev 
kaznivih dejanj.  
 
Na področju evidentiranja in obravnavanja pravnih problemov strokovne narave sodeluje SIC s 
Kazenskim oddelkom in Oddelkom za izobraževanje in strokovni nadzor.  
 
SIC sodeluje pri urejanju internetnih in intranetnih spletnih strani državnega tožilstva. 
  
Naloge iz pristojnosti SIC opravljajo vsi vrhovni, višji in dodeljeni državni tožilci na VDT RS ter tožilsko 
osebje.  

12.7.1 Informatizacija državnega tožilstva 

SIC je na področju informatizacije državnega tožilstva pristojen za razvoj, enotnost in delovanje 
informacijske podpore poslovanja državnih tožilstev in njeno usklajevanje z drugimi informacijskimi 
sistemi na kazenskem področju, vse v namenu zagotavljanja informacijske in komunikacijske podpore 
za učinkovito delo državnih tožilcev. Tudi leta 2014 so bile njegove glavne naloge: 
- razvoj, namestitev ter zagotavljanje nemotenega delovanja informacijske in komunikacijske opreme 
na državnih tožilstvih in 
- sodelovanje z drugimi državnimi organi in v mednarodnih projektih. 
 
Na SIC-u je leta 2014 na področju informatizacije državnega tožilstva delalo pet informatikov, dva 
državna tožilca in strokovni sodelavec. SIC zaupane naloge izvaja v sodelovanju z zunanjimi 
strokovnjaki, pa tudi ob nesebični pomoči posameznih državnih tožilcev in vpisničark z bogatimi 
državnotožilskimi izkušnjami. Ta pomoč je posebej dobrodošla pri sodelovanju državnega tožilstva v 
projektu E-pravosodje, saj si kakovostnega in uporabniku prijaznega rezultata ni mogoče zamisliti brez 
upoštevanja znanj in izkušenj iz prakse. To pa lahko ponudijo predvsem izkušeni tožilci in tožilsko 
osebje, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo s praktičnim državnotožilskim delom.  
 
VDT RS tako kot vsa državna tožilstva v državi od vsega začetka aktivno sodeluje v projektu 
E-pravosodje, ki naj zagotovi nemoteno in učinkovito delovanje celotnega pravosodnega sistema, tako 
tudi državnega tožilstva. Projekt je v prvi fazi zaključen, državno tožilstvo pa je 6. 5. 2013 prešlo na 
uporabo novega informacijskega sistema vpisnikov. Nova postavitev centraliziranega informacijskega 
sistema vpisnikov pomeni dodano kvaliteto v poslovanju državnih tožilstev. Ni dvoma, da predstavlja 
veliko pridobitev pri državnotožilskem poslovanju in so z njim omogočene številne izboljšave v 
primerjavi s starim sistemom vpisnikov. Vendar pa je pri podatkih, prenesenih iz starega 
informacijskega sistema vpisnikov, ogromno napak in delo s pripravo natančnejših statističnih 
podatkih tudi v letu 2014 tako še ni bilo končano. To je imelo, kljub velikemu vloženemu trudu 
izvajalca (gospodarske družbe SRC d. o. o.) in samega državnega tožilstva, svoj odmev tudi v zamudi 
pri pripravi letnih poročil državnih tožilstev.  
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Delo na področju informacijske in komunikacijske tehnologije se nadaljuje z nadgradnjo vpisnikov in 
evidenc ter sploh informacijske podpore poslovanja državnih tožilstev in njeno vse večje usklajevanje 
in povezovanje z drugimi informacijskimi sistemi na kazenskem področju in širše. Državno tožilstvo je 
trenutno udeleženo pri projektu nadgradnje vpisnikov, kjer pa so sredstva zagotovljena le do konca 
maja 2015. Po tem datumu nimamo niti za najmanjše spremembe na voljo nobenih sredstev več. 
 
Zavedamo se, da so evropska sredstva eden redkih razpoložljivih finančnih virov za izboljšanje in 
razvoj informacijske tehnologije državnega tožilstva in sploh pravosodja v naslednjih letih ter da je od 
uspešnosti črpanja teh sredstev odvisno zagotavljanje ustreznih materialnih, tehničnih in tudi 
kadrovskih pogojev za učinkovito izvajanje državnotožilske funkcije. Zato iskrena prizadevanja 
državnega tožilstva, da bi na podlagi čim uspešnejšega črpanja razpoložljivih sredstev državno 
tožilstvo in celotno pravosodje naredilo korak naprej. Pri tem smo pripravljeni konstruktivno sodelovati 
v skladu s svojimi pristojnostmi in zmožnostmi ter pozdravljamo prizadevanja ministrstva za 
pravosodje na tem področju.  
 

Za učinkovit kazenski pregon je nujno usklajevanje in povezovanje s policijo in sodišči, pa tudi z 
državnimi organi kot so FURS, Urad za preprečevanje pranja denarja, Računsko sodišče RS, Komisija 
za preprečevanje korupcije. Povezava s Centralnim državnim registrom prebivalstva zagotavlja sprotno 
in tekoče posodabljanje podatkov o storilcih kaznivih dejanj (sprememba naslova bivališča, 
sprememba priimka, imena in podobno). Povezava s Centralno kazensko evidenco pa omogoča hitro 
pridobivanje podatkov po elektronski poti o pravnomočno obsojenih fizičnih in pravnih osebah v 
Sloveniji in o pravnomočno obsojenih naših državljanih v tujini. Cilj je povezovanje, izmenjava 
informacij in pridobivanje podatkov tudi zunaj meja države, na mednarodnem področju, z 
mednarodnimi organizacijami, Eurojustom in z drugimi državami. 
 
Vsako leto večjo skrb zbuja tehnično neprimerna, zastarela in ne dovolj zmogljiva informacijska 
infrastruktura in sploh informacijska strojna opremljenost državnih tožilstev. Zadnja večja investicija v 
informacijsko komunikacijsko tehnologijo je bila v letih 2006/2007. Zavedamo se finančnega položaja, 
v katerem se država nahaja, vendar brez hitrih in učinkovitih nujnih rešitev, ki terjajo finančna 
sredstva, informacijska in komunikacijska podpora državnotožilskemu poslovanju tone vse globlje v 
težave in predstavlja vse višjo stopnjo tveganja. Zgolj v ilustracijo: stanje je tako skrb zbujajoče, da 
smo prisiljeni za pomoč prositi druge državne organe in tako nam je Vrhovno sodišče RS v letu 2014 
odstopilo 79 starejših računalnikov, ki so jih na sodiščih umaknili iz uporabe in nadomestili z novimi. Ti 
računalniki, ki smo jih tako dodali v naš informacijski sistem, pa so novejši od obstoječih na državnem 
tožilstvu. Celoten pravosodni sistem je toliko močan in učinkovit, kot je močan in učinkovit njegov 
najšibkejši člen. Že samo ta primerjava je dovolj zgovorna in kliče po takojšnjem ukrepanju za 
zagotovitev ustrezne informacijske opremljenosti državnega tožilstva. 
 
Dolgoročni cilj projekta E-pravosodje je brez listinsko poslovanje, brez tožilskega spisa v fizični obliki, 
zgolj elektronski e-spis s skeniranimi dokumenti. Cilj so ne le učinkovite, pač pa tudi uporabniku 
prijazne rešitve. Informatizacija državnega tožilstva, seveda ob ustrezni celoviti informacijski 
opremljenosti, dolgoročno prinaša večji učinek ter boljše rezultate vloženega dela. Poudarek ves čas 
dajemo kakovosti, da bi bile končne rešitve korak naprej pri učinkoviti informacijski podpori izvajanju 
kazenskega pregona storilcev kaznivih dejanj in pri opravljanju drugih nalog, ki so zaupane državnim 
tožilcem.  
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12.7.2 Podpora pri delu državnih tožilstev v letu 2014 

SIC je zagotavljal vsakodnevno tehnično pomoč državnim tožilcem in drugim uporabnikom na podlagi 
prijave napak v aplikaciji »Pomoč uporabnikom«, pa tudi po telefonu, faksu ali elektronski pošti na 
naslovu: servis@dt-rs.si.  
 
Prav tako je nudil strokovno pomoč državnim tožilcem pri konkretnih kazenskih zadevah, povezanih z 
računalniško in organizirano kriminaliteto. Pomoč je bila nudena pri branju podatkov, zapisanih na 
elektronskih medijih ter pri proučitvi konkretnih znakov kaznivih dejanj s področja računalniške 
kriminalitete. 
 
SIC je ob pomoči in sodelovanju izvajalca tudi za leto 2014 zbiral statistične podatke ter pripravil 
poročilo o skupni statistiki, opremljeno s tabelarnimi in grafičnimi prikazi, in sicer kot sestavni del 
letnega poročila. Nosilcem posameznih prispevkov je bila nudena pomoč pri izdelavi pisnega dela 
Skupnega letnega poročila o delu državnih tožilstev. 
 
Za potrebe državnega tožilstva in drugih državnih organov (Državnega zbora RS, Vlade RS, 
ministrstva, pristojnega za državno tožilstvo) ter medijev je SIC zbiral statistične podatke o storilcih, o 
posameznih kaznivih dejanjih in sklopih kaznivih dejanj za pripravo odgovorov. 
 
SIC je aktivno sodeloval pri organizaciji in pripravi gradiv za Tožilske izobraževalne dneve 2014 v 
Čatežu ter nudil informacijsko podporo pri drugih dogodkih v organizaciji VDT RS ali Društva državnih 
tožilcev.  
 
SIC je skrbel in urejal dostop do pravno-informacijskega sistema IUS INFO ter do raznih zbirk 
podatkov (elektronska zemljiška knjiga, sodni register, baza zavarovancev ZZZS, E - Risk). 

12.7.3 Sodelovanje z drugimi pravosodnimi in državnimi organi 

SIC je tudi v letu 2014 aktivno sodeloval z ministrstvom, pristojnim za državno tožilstvo, zlasti na 
področju informacijske in komunikacijske tehnologije. Sodelovali smo z ustreznimi informacijskimi 
službami policije, Vrhovnega sodišča RS, Državnega pravobranilstva RS, predvsem pri izmenjavi 
strokovnih mnenj in medsebojne pomoči. Pri posameznih strokovnih vprašanjih je SIC sodeloval z 
državnimi organi in institucijami civilne družbe.  

12.7.4 Spletne strani državnega tožilstva  

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

12.8.1 Sodelovanje z ministrstvom, pristojnim za državno tožilstvo  

Razmerje med državnim tožilstvom in ministrstvom je po definiciji ambivalentno in po svoje napeto. 
Bistveno je, da se oba organa tega v polni meri zavedata, skratka, da je jasno, kakšne dolžnosti in 
kakšne pristojnosti ima vsaka od obeh strani, da jih izvajata domišljeno in v pravi meri, toda korektno 
ter v polnem medsebojnem spoštovanju. Ministrstvo mora zagotavljati tožilski organizaciji potrebne 
pogoje za njeno delo, ima pa pomembno vlogo v pravosodni in nekoliko drugačno v državnotožilski 
upravi. Na drugi strani je kazenski pregon v celoti v rokah državnih tožilcev, torej državnotožilske 
organizacije, in mora ostati popolnoma zunaj dometa politike.  
 
Razmeroma pogosto menjavanje ministrov, pristojnih za državno tožilstvo, v preteklosti in še posebej 
obdobje, ko je bilo za tožilsko organizacijo pristojno ministrstvo za notranje zadeve, ni prispevalo k 
ustvarjalnemu in polnemu sodelovanju med obema organoma. Pogledi akterjev, ki so delovali na 
strani ministrstva, so se preveč in prepogosto spreminjali, tudi če odmislimo primere, ko so nekatere 
aktivnosti presegle pristojnosti ministrstva. Tožilstvo, razen na nižjih ravneh, ni imelo sogovornikov, s 
katerimi bi reševalo sprotne probleme. 
 
Leto, o katerem poročamo, se je začelo v tem pogledu precej obetajoče, vendar nadaljevanje ni bilo 
enako optimistično. Zlasti je skoraj popolnoma zastalo delo na dopolnjevanju tožilske zakonodaje. 
Večja novela ZDT-1, ki je začela nastajati že leta 2012, nikakor ni uspela priti v zakonodajno 
proceduro; še danes je tako. To je oviralo ali onemogočalo odpravljanje težav, ki so se pokazale pri 
izvajanju tožilskega zakona, ki je začel veljati leta 2011. Podobno velja za nekatere podzakonske akte. 
V določenem trenutku se je sodelovanje zreduciralo tako rekoč na minimum. 
 
Pričakovanja, ki so spremljala prihod nove vlade in novega ministra za pravosodje v drugi polovici leta 
2014, so bila zato precejšnja. Začetek je bil zelo obetaven in na nekaterih področjih je v resnici prišlo 
do napredka, ki ga ni mogoče podcenjevati. Reševati so se začela nekatera vprašanja, ki so bila poprej 
dlje časa odprta. Zlasti pozitivno je treba oceniti razumevanje in podporo pri reševanju kadrovske 
stiske državnih tožilstev, angažiranje ministrstva pri odpravljanju zaostanka tožilske organizacije na 
področju informacijske tehnologije in še na nekaterih drugih področjih. Za tožilstvo manj sprejemljivo 
je, da ostaja v ozadju že dolgo časa pripravljana obsežna novela ZDT-1; podobno velja za strategijo 
razvoja pravosodja in znotraj nje razvoja organa pregona, ki je bila napovedana, vendar v letu, o 
katerem poročamo, še ni ugledala luči sveta.  

12.8.2 Sodelovanje s policijo 

SDT RS in policija sta v letu 2014 dobro sodelovala. Pri obravnavanju praktičnih primerov je bilo v 
največji meri upoštevano osnovno dejstvo, in sicer, da je policija tisti organ, ki kaznivo dejanje 
preiskuje, saj razpolaga z velikimi kadrovskimi in logističnimi potenciali ter bazami informacij. Tožilstvo 
pa je tisti organ, ki o kazenskem postopku odloča. Navedeno je jasno in nedvoumno zapisano v ZKP. 
Teh dveh funkcij med seboj ne smemo mešati, če hočemo, da bo bosta uspešna preiskovanje in 
pregon storilcev kaznivih dejanj. V nasprotnem se kaj hitro oba organa lahko začneta ukvarjati sama s 
sabo.  
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Podrobnejše normiranje pristojnosti enega in drugega organa ter njunih medsebojnih razmerij je zato 
največkrat lahko namenjeno le samemu sebi. 
   
Gospodarski in korupcijski kriminal zahteva specifičen pristop k preiskovanju. Tovrstna kazniva dejanja 
se v praksi velikokrat preiskujejo v skupinah preiskovalcev različnih profilov in znanj, ki hkrati prihajajo 
iz različnih državnih organov. Govorimo o preiskovanju korupcije ali gospodarskega kriminala s 
pomočjo specializiranih preiskovalnih skupin, ki pa je le način sodelovanja posameznih državnih 
organov, kjer imajo tako zbrani dokazi isto veljavo, kot če bi jih pridobil posamezen državni organ sam 
in neodvisno. 
 
Člani specializiranih preiskovalnih skupin se na skupnih sestankih srečujejo po potrebi in ne delujejo 
dnevno - kontinuirano skupaj z enega sedeža, ves čas preiskovanja. Stalne oblike skupin, ki bi 
delovale na konkretnem primeru z istega sedeža kontinuirano, v 2014 še niso postale praksa. Z 
dnevnim – kontinuiranim delovanjem bi zagotovili hitrejši prenos informacij in znanj med preiskovalci 
različnih državnih organov. V nasprotnem primeru oziroma z ohranitvijo sedanjega načina dela 
specializiranih preiskovalnih skupin menimo, da bodo te kmalu v praksi postale nedejavne, neaktivne, 
čeprav formalno ustanovljene. 
 
Sodelovanje med policijo in tožilstvom ni optimalno pri finančnih preiskavah. Glede na pomen in težo, 
ki ga ima institut finančne preiskave, pa to mora postati. Finančno preiskavo na podlagi prvega 
odstavka 10. člena ZOPNI odredi državni tožilec. V 2014 so finančne preiskave v štirih zadevah odredili 
državni tožilci na SDT RS, le v dveh zadevah pa državni tožilci na drugih okrožnih državnih tožilstvih.  
 
Policija je v letu poročanja podala zgolj eno obvestilo o sumu obstoja premoženja nezakonitega izvora, 
kjer se predlaga ustanovitev finančno preiskovalne skupine na SDT RS. Policija, FURS in drugi državni 
organi morajo s svojimi informacijami in analitiko prvi prepoznati razloge, ki omogočijo začetek 
finančnega preiskovanja. 
 
Spektakularno medijsko poročanje o določenih hišnih preiskavah, osumljencih in začetnih sumih je za 
potek kazenskega postopka škodljivo. Ta problem ostaja tudi v letu 2014, pušča pa pri javnosti 
napačen vtis, da je že vse jasno in je samo vprašanje tednov do pravnomočne obsodilne sodbe. 

12.8.3 Sodelovanje z drugimi organi 

Državni tožilci največ sodelujemo s predstavniki FURS-a in Uradom za preprečevanje pranja denarja. 
Poudariti gre, da delo poteka dobro in da do zapletov in nesoglasij tako rekoč ne prihaja. Prav tako je 
v 2014 sodelovanje solidno potekalo z Računskim sodiščem RS, Agencijo za trg vrednostnih papirjev, 
Uradom za varstvo konkurence ter Komisijo za preprečevanje korupcije.  
 
Novost skupnega dela tožilstva in drugih državnih organov predstavlja tudi delo v okviru specializiranih 
preiskovalnih skupin, kar pomeni, da so posamezni preiskovalci iz različnih državnih organov vključeni 
v ekipo, ki preiskuje konkretno kaznivo dejanje. Dovoljenje za sodelovanje predstavnika posameznega 
člana v skupini da predstojnik posameznega državnega organa, kar je tudi prav, saj posameznim 
državnim organom ne gre jemati njihove samostojnosti. Dejstvo pa je, da so nekatere specializirane 
preiskovalne skupine kljub formalni ustanovitvi v praksi slabo zaživele, kar pomeni, da se člani skupine 
poredko sestanejo ter da ni prave kontinuitete dela. Zato je nujno razmišljati in tudi začeti ukrepati v 
smeri določenih sprememb pri delu specializiranih preiskovalnih skupin.   
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Prizadevati si moramo, za čim več stalnih izobraževanj in medsebojno izmenjavo znanj med različnimi 
državnimi organi.  
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13 Ocena delovanja državnega tožilstva  

Državna tožilstva v Republiki Sloveniji so v preteklem letu uspešno opravljala svojo poglavitno nalogo, 
to je kazenski pregon storilcev kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Temu je 
posvečena ogromna večina poročila, saj je prav kazenski pregon tista pristojnost, differentia specifica, 
ki državno tožilstvo razločuje od vseh drugih organov. Državni tožilci so tako odločali o kazenskih 
ovadbah, ki so prihajale na državna tožilstva, uporabljali alternativne oblike reagiranja na kazniva 
dejanja, sprožala kazenski pregon, zahtevala uvedbo postopka pred sodiščem, zastopala obtožne akte 
pred sodišči, državni tožilci smo se tudi pogajali in sklepali sporazume o priznanju krivde, vlagali 
pritožbe ter izvajali svoje pristojnosti v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi ter naloge, ki jih imajo 
po drugih (»nekazenskih«) predpisih. 
 
Pri izvajanju kazenskega pregona so delovali v okviru veljavne kazenske zakonodaje, tako materialne 
kot procesne, pri čemer so uporabljali pooblastila, ki jim jih dajejo slednji, in upoštevali sprejeto 
politiko pregona. Državna tožilstva so dobro opravila svoje delo in v večini ažurno; do zaostankov je 
prihajalo občasno predvsem pri tistih tožilstvih, ki so bila v kadrovski stiski. Sprejeti so bili ukrepi, da 
zaradi tega ne bi nastale dodatne negativne posledice. Glede na to, da so nekatera sodišča pospešeno 
odpravljala zaostanke, so se državna tožilstva vključevala v njihova prizadevanja. Zelo opazno se je 
povečala aktivnost državnih tožilcev na narokih, zlasti na predobravnavnih narokih. 
 
Posebej zadovoljni smo lahko z rezultati pri pregonu zadev gospodarskega kriminala, korupcije in 
organiziranega kriminala, torej najnevarnejših oblik kriminala, ki smo mu pri pregonu posvečali največ 
pozornosti. 
 
Povečuje se aktivnost državnih tožilcev pri izvajanju pooblastil po ZOPNI. Na prvi pogled se zdi, da 
številke glede sproženih postopkov niso velike, vendar gre za obsežne in zahtevne zadeve, ki terjajo 
znanje z več področij, tudi tako, ki ga državni tožilci, ponavadi specialisti za kazensko pravo, običajno 
nimajo. 
 
Ključno vlogo pri izvajanju pooblastil v kazenskih postopkih so nosila okrožna državna tožilstva in SDT 
RS v zadevah iz njegove stvarne pristojnosti. Ta so izvajala postopek na prvi stopnji in v pritožbenih 
postopkih, o katerih letos poročamo nekoliko bolj podrobno. Kar zadeva kadre so delovala še vedno v 
okvirih, ki so znani iz preteklih let in šele proti koncu obdobja so nekatera dobila pomoč strokovnih 
sodelavcev. Delala so zavzeto. Tamkaj, kjer se je pokazalo, da so obremenitve neenake, smo jim 
skušali zagotavljati pomoč s tožilci iz okrožnih državnih tožilstev, ki so bila manj obremenjena. 
Pričakujemo, da bo v tem pogledu kmalu prišlo do enakomernejše obremenitve tožilcev, kajti rešitve, 
ki smo jih morali uporabljati v preteklosti, so zapletene in jih je mogoče aktivirati le v izjemnih 
primerih.   
 
Svoje naloge je uspešno opravilo tudi VDT RS. Njegove naloge je mogoče v grobem razdeliti v dve 
veliki skupini: na eni strani so pristojnosti, ki jih ima VDT RS po različnih procesnih zakonih in gre v 
večini za nastopanje pred najvišjim sodiščem v državi. Te naloge so zelo pomembne, poleg učinkov v 
konkretnih zadevah, tudi zaradi tega, ker ustvarjajo ali utrjujejo sodno prakso v mejnih ali spornih 
primerih.    
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Na drugi strani so v rokah VDT RS številne naloge na področju državnotožilskega nadzora, 
izobraževanja, koordinacije ter strokovne pomoči državnim tožilstvom in tožilcem. Poleg tega, v večini 
državni tožilci iz VDT RS, vendar ne samo ti, sodelujejo pri pripravi nove zakonodaje s področij, ki so 
za nas zanimiva in če smo k temu povabljeni. V tem pogledu je VDT RS nekoliko spremenilo svojo 
organizacijsko shemo, vendar se je to zgodilo že v letu 2015, zato v tem poročilu o tem le toliko. Vse 
več je aktivnosti na področju mednarodne dejavnosti, ki gredo od bilateralnih do multilateralnih 
tožilskih stikov, prek udeležbe v širših mednarodnih aktivnostih, ki so pomembne za državna tožilstva, 
pa do mednarodnega sodelovanja pri izvajanju pravne pomoči v kazenskih zadevah.  
 
V skupnem ugotavljam, da so državni tožilci, državna tožilstva in celotna državnotožilska organizacija v 
Republiki Sloveniji v letu 2014 v skladu z zakonom, uspešno, učinkovito in zakonito izvajali svojo 
funkcijo, tisto, ki jim je zaupana v verigi kazenskopravnega reagiranja na negativne pojave v druži 
(organi odkrivanja, pregona in sojenja). Uspešnost je razvidna iz statističnih podatkov, ki jih je v tem 
poročilu obilo. Vendar ne gre zgolj za statistično uspešnost, za kvantitativni vidik tožilskega dela, ki ga 
mnogi vidijo kot edinega. Še bolj pomemben je kvalitativni vidik opravljanja naše funkcije in tudi v tem 
delu smo bili v letu 2014 uspešni. Dobro dosedanje delo je garancija, da bomo enako uspešni, če ne 
še bolj, tudi v prihodnje. 
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14 Priloge 
Tabela 29p: Prejete, rešene in nerešene ovadbe zoper polnoletne storilce 

Državno 
tožilstvo 

Prenesene 
nerešene 
ovadbe 

Prejete 
ovadbe 

Odstopljene 
ovadbe drugi 

enoti 

Prevzete 
ovadbe 
od druge 
enote 

Kasnejše 
odločitve 

Skupaj v 
delu 

Rešene 
ovadbe 

Nerešene 
ovadbe na 
zadnji dan v 

letu 
Odstotek 
rešenih 

ODT CE 2.065 4.005 606 293 7 6.370 3.828 2.090 60 

ODT KK 425 1.233 70 285 19 1.962 1.406 527 72 

ODT KP 1.005 2.537 248 258 64 3.864 2.491 1.221 64 

ODT KR 881 1.948 132 110 47 2.986 2.222 755 74 

ODT LJ 4.703 8.975 592 487 154 14.319 8.731 5.529 61 

ODT MB 1.963 3.685 250 138 44 5.830 3.744 1.946 64 

ODT MS 325 1.724 133 130 12 2.191 1.663 403 76 

ODT NG 592 1.356 84 44 11 2.003 1.431 526 71 

ODT NM 831 1.876 145 57 22 2.786 1.934 748 69 

ODT PT 540 1.204 79 119 15 1.878 1.158 669 62 

ODT SG 266 669 40 80 14 1.029 726 279 71 
PO 281 302 4 39 5 627 401 242 64 

SDT RS 195 400 34 221 5 821 286 485 35 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 14.072 29.914 2.417 2.261 419 46.666 30.021 15.420 64 

Tabela 29m: Prejete, rešene in nerešene ovadbe proti mladoletnikom  

Državno 
tožilstvo 

Prenesene 
nerešene 
ovadbe 

Prejete 
ovadbe 

Odstopljene 
ovadbe drugi 

enoti 

Prevzete 
ovadbe 
od druge 
enote 

Kasnejše 
odločitve 

Skupaj v 
delu 

Rešene 
ovadbe 

Nerešene 
ovadbe na 
zadnji dan v 

letu 
Odstotek 
rešenih 

ODT CE 71 152 31 31 0 254 178 47 70 

ODT KK 13 53 8 14 0 80 52 23 65 

ODT KP 16 138 37 42 0 196 120 35 61 

ODT KR 38 139 10 23 1 201 146 48 73 

ODT LJ 239 648 112 122 7 1.016 720 215 71 

ODT MB 62 201 29 16 0 279 200 55 72 

ODT MS 13 76 18 16 0 105 72 15 69 

ODT NG 16 66 12 11 1 94 79 11 84 

ODT NM 58 174 36 35 2 269 187 44 70 

ODT PT 8 28 1 5 0 42 31 11 74 

ODT SG 5 44 6 6 4 59 47 1 80 
PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 539 1.719 300 321 15 2.595 1.832 505 71 

Tabela 29po: Prejete, rešene in nerešene ovadbe zoper pravne osebe 

Državno 
tožilstvo 

Prenesene 
nerešene 
ovadbe 

Prejete 
ovadbe 

Odstopljene 
ovadbe drugi 

enoti 

Prevzete 
ovadbe 
od druge 
enote 

Kasnejše 
odločitve 

Skupaj v 
delu 

Rešene 
ovadbe 

Nerešene 
ovadbe na 
zadnji dan v 

letu 
Odstotek 
rešenih 

ODT CE 179 201 81 44 0 424 153 209 36 

ODT KK 34 54 17 52 1 141 56 73 40 

ODT KP 62 79 16 18 8 167 69 87 41 

ODT KR 81 76 26 15 0 172 96 63 56 

ODT LJ 474 580 95 73 7 1.134 449 661 40 

ODT MB 220 246 51 32 2 500 207 251 41 

ODT MS 30 67 9 11 3 111 65 40 59 

ODT NG 69 39 20 9 0 117 54 47 46 

ODT NM 84 98 30 3 6 191 101 71 53 

ODT PT 52 71 18 13 1 137 56 79 41 

ODT SG 36 39 14 18 1 94 57 25 61 
PO 1 0 0 0 0 1 1 0 100 

SDT RS 38 23 3 67 1 129 41 89 32 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.360 1.573 380 355 30 3.318 1.405 1.695 42 
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Tabela 30p: Nerešene ovadbe zoper polnoletne storilce na zadnji dan v letu  

Državno 
tožilstvo 

Nerešene 
skupaj 

Pri 
sodišču 

Pri 
policiji 

Pri 
drugih 
organih 

Pri 
državnem 
tožilcu 

Odstotek 
nerešenih pri 

državnem tožilcu 
ODT CE 2.090 254 404 65 1.374 66 

ODT KK 527 37 69 33 403 76 

ODT KP 1.221 36 332 37 837 69 

ODT KR 755 85 202 108 385 51 

ODT LJ 5.529 130 1.078 314 4.088 74 

ODT MB 1.946 187 324 126 1.337 69 

ODT MS 403 56 91 22 240 60 

ODT NG 526 73 100 69 297 56 

ODT NM 748 103 94 28 548 73 

ODT PT 669 124 77 18 456 68 

ODT SG 279 14 43 12 214 77 

PO 242 3 65 8 168 69 

SDT RS 485 3 159 24 315 65 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 15.420 1.105 3.038 864 10.662 69 

Tabela 30m: Nerešene ovadbe proti mladoletnikom na zadnji dan v letu  

Državno 
tožilstvo 

Nerešene 
skupaj 

Pri 
policiji 

Pri 
drugih 
organih 

Pri 
državnem 
tožilcu 

Odstotek 
nerešenih pri 

državnem tožilcu 
ODT CE 47 4 1 42 89 

ODT KK 23 1 0 22 96 

ODT KP 35 1 0 34 97 

ODT KR 48 1 2 45 94 

ODT LJ 215 19 10 186 87 

ODT MB 55 2 2 51 93 

ODT MS 15 2 0 13 87 

ODT NG 11 3 0 8 73 

ODT NM 44 1 0 43 98 

ODT PT 10 0 1 9 90 

ODT SG 1 0 0 1 100 

PO 0 0 0 0 0 

SDT RS 0 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 

Skupaj 504 34 16 454 90 

Tabela 30po: Nerešene ovadbe zoper pravne osebe na zadnji dan v letu  

Državno 
tožilstvo 

Nerešene 
skupaj 

Pri 
sodišču 

Pri 
policiji 

Pri 
drugih 
organih 

Pri 
državnem 
tožilcu 

Odstotek 
nerešenih pri 

državnem tožilcu 
ODT CE 209 4 72 5 127 61 

ODT KK 73 0 9 6 57 78 

ODT KP 87 1 26 1 59 68 

ODT KR 63 0 24 3 37 59 

ODT LJ 661 7 201 33 431 65 

ODT MB 251 17 52 14 169 67 

ODT MS 40 8 17 6 12 30 

ODT NG 47 1 20 11 18 38 

ODT NM 71 5 14 5 52 73 

ODT PT 79 10 10 3 58 73 

ODT SG 25 0 6 2 17 68 

PO 0 0 0 0 0 0 

SDT RS 89 0 27 1 81 91 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.695 53 478 90 1.118 66 
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Tabela 31p: 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 6.370 1.616 25 478 8 2.094 33 

ODT KK 1.962 392 20 82 4 474 24 

ODT KP 3.864 899 23 80 2 979 25 

ODT KR 2.986 1.115 37 141 5 1.256 42 

ODT LJ 14.319 3.762 26 247 2 4.009 28 

ODT MB 5.830 1.588 27 559 10 2.147 37 

ODT MS 2.191 520 24 109 5 629 29 

ODT NG 2.003 640 32 117 6 757 38 

ODT NM 2.786 968 35 286 10 1.254 45 

ODT PT 1.878 520 28 188 10 708 38 

ODT SG 1.029 268 26 61 6 329 32 

PO 627 191 30 8 1 199 32 

SDT RS 821 346 42 9 1 355 43 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 46.666 12.825 27 2.365 5 15.190 33 

Tabela 31m: Zahteve za dopolnitev ovadb proti mladoletnikom  

Državno 
tožilstvo 

Skupaj 
ovadb v 
delu 

Zahtevana 
dopolnitev 
ovadbe 

Odstotek 
dopolnitev 

ODT CE 254 32 13 

ODT KK 80 5 6 

ODT KP 196 7 4 

ODT KR 201 18 9 

ODT LJ 1.016 146 14 

ODT MB 279 18 6 

ODT MS 105 7 7 

ODT NG 94 15 16 

ODT NM 269 34 13 

ODT PT 42 6 14 

ODT SG 59 1 2 

PO 0 0 0 

SDT RS 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 

Skupaj 2.595 289 11 

Tabela 31po: 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 424 170 40 7 2 177 42 

ODT KK 141 42 30 1 1 43 30 

ODT KP 167 57 34 2 1 59 35 

ODT KR 172 80 47 0 0 80 47 

ODT LJ 1.134 430 38 8 1 438 39 

ODT MB 500 194 39 32 6 226 45 

ODT MS 111 52 47 7 6 59 53 

ODT NG 117 69 59 3 3 72 62 

ODT NM 191 93 49 13 7 106 55 

ODT PT 137 54 39 10 7 64 47 

ODT SG 94 20 21 0 0 20 21 

PO 1 0 0 0 0 0 0 

SDT RS 129 34 26 0 0 34 26 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 3.318 1.295 39 83 3 1.378 42 
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Tabela 32p: Odločitve o ovadbah zoper polnoletne storilce 

Državno 
tožilstvo 

Vse 
rešene 
ovadbe 

Zavržene 
ovadbe 

Odstotek 
zavrženih 

Zahteve za 
preiskavo 

Odstotek 
zahtev za 
preiskavo 

Neposredne 
obtožbe in 
obtožni 
predlogi 

Odstotek 
obtoženih 

Rešeno 
na drug 
način 

Odstotek 
rešenih 
na drug 
način 

ODT CE 3.828 2.269 59 514 13 1.042 27 3 0 

ODT KK 1.406 692 49 204 15 509 36 1 0 

ODT KP 2.491 1.053 42 328 13 1.108 44 2 0 

ODT KR 2.222 1.382 62 335 15 503 23 2 0 

ODT LJ 8.731 5.050 58 1.232 14 2.433 28 16 0 

ODT MB 3.744 2.091 56 588 16 1.057 28 8 0 

ODT MS 1.663 960 58 282 17 419 25 2 0 

ODT NG 1.431 998 70 174 12 254 18 5 0 

ODT NM 1.934 913 47 344 18 677 35 0 0 

ODT PT 1.158 602 52 185 16 363 31 8 1 

ODT SG 726 418 58 149 21 159 22 0 0 

PO 401 344 86 20 5 37 9 0 0 

SDT RS 286 95 33 189 66 9 3 3 1 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 30.021 16.867 56 4.544 15 8.570 29 50 0 

Tabela 32m: 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 178 133 75 45 25 0 0 

ODT KK 52 26 50 26 50 0 0 

ODT KP 120 58 48 62 52 0 0 

ODT KR 146 107 73 39 27 0 0 

ODT LJ 720 341 47 379 53 0 0 

ODT MB 200 102 51 98 49 0 0 

ODT MS 72 49 68 23 32 0 0 

ODT NG 79 64 81 15 19 0 0 

ODT NM 187 77 41 110 59 0 0 

ODT PT 31 16 52 15 48 0 0 

ODT SG 47 14 30 33 70 0 0 

PO 0 0 0 0 0 0 0 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.832 987 54 845 46 0 0 

Tabela 32po: Odločitve o ovadbah zoper pravne osebe 

Državno 
tožilstvo 

Vse 
rešene 
ovadbe 

Zavržene 
ovadbe 

Odstotek 
zavrženih 

Zahteve 
za 

preiskavo 

Odstotek 
zahtev za 
preiskavo 

Neposredne 
obtožbe in 
obtožni 
predlogi 

Odstotek 
obtoženih 

Rešeno 
na 

drug 
način 

Odstotek 
rešenih 
na drug 
način 

ODT CE 153 112 73 24 16 17 11 0 0 

ODT KK 56 50 89 2 4 4 7 0 0 

ODT KP 69 58 84 7 10 4 6 0 0 

ODT KR 96 86 90 10 10 0 0 0 0 

ODT LJ 449 377 84 49 11 21 5 2 0 

ODT MB 207 149 72 36 17 21 10 1 0 

ODT MS 65 35 54 20 31 10 15 0 0 

ODT NG 54 32 59 11 20 11 20 0 0 

ODT NM 101 42 42 43 43 16 16 0 0 

ODT PT 56 43 77 6 11 6 11 1 2 

ODT SG 57 46 81 7 12 4 7 0 0 

PO 1 1 100 0 0 0 0 0 0 

SDT RS 41 15 37 25 61 1 2 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.405 1.046 74 240 17 115 8 4 0 
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Tabela 33p: Zavrženje ovadb zoper polnoletne storilce 

Državno 
tožilstvo 
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ODT CE 2.269 184 8 416 18 281 12 32 1 1.356 60 

ODT KK 692 205 30 84 12 59 9 11 2 333 48 

ODT KP 1.053 38 4 204 19 179 17 4 0 628 60 

ODT KR 1.382 190 14 295 21 103 7 22 2 772 56 

ODT LJ 5.050 376 7 1.260 25 397 8 104 2 2.913 58 

ODT MB 2.091 160 8 263 13 431 21 25 1 1.212 58 

ODT MS 960 108 11 168 18 236 25 31 3 417 43 

ODT NG 998 90 9 196 20 256 26 12 1 444 44 

ODT NM 913 25 3 124 14 124 14 2 0 638 70 

ODT PT 602 36 6 199 33 90 15 8 1 269 45 

ODT SG 418 49 12 77 18 37 9 4 1 251 60 

PO 344 4 1 5 1 0 0 0 0 335 97 

SDT RS 95 0 0 0 0 0 0 0 0 95 100 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 16.867 1.465 9 3.291 20 2.193 13 255 2 9.663 57 

Tabela 33m: Zavrženje ovadb proti mladoletnikom  

Državno 
tožilstvo 
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ODT CE 133 39 29 19 14 1 1 21 16 0 0 53 40 

ODT KK 26 4 15 14 54 0 0 3 12 0 0 5 19 

ODT KP 58 0 0 39 67 6 10 3 5 1 2 9 16 

ODT KR 107 34 32 34 32 0 0 10 9 1 1 28 26 

ODT LJ 341 13 4 216 63 8 2 18 5 1 0 85 25 

ODT MB 102 10 10 39 38 0 0 39 38 0 0 14 14 

ODT MS 49 12 24 6 12 7 14 17 35 0 0 7 14 

ODT NG 64 8 12 13 20 6 9 7 11 0 0 30 47 

ODT NM 77 0 0 51 66 1 1 16 21 0 0 9 12 

ODT PT 16 1 6 2 12 4 25 4 25 0 0 5 31 

ODT SG 14 1 7 1 7 2 14 8 57 0 0 2 14 

PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 987 122 12 434 44 35 4 146 15 3 0 247 25 

Tabela 33po: Zavrženje ovadb zoper pravne osebe 

Državno 
tožilstvo 
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ODT CE 112 2 2 3 3 4 4 3 3 100 89 

ODT KK 50 1 2 5 10 0 0 0 0 44 88 

ODT KP 58 0 0 2 3 1 2 1 2 54 93 

ODT KR 86 1 1 5 6 0 0 1 1 79 92 

ODT LJ 377 10 3 34 9 1 0 17 5 315 84 

ODT MB 149 4 3 3 2 4 3 3 2 135 91 

ODT MS 35 2 6 0 0 0 0 0 0 33 94 

ODT NG 32 1 3 5 16 0 0 0 0 26 81 

ODT NM 42 1 2 3 7 0 0 0 0 38 90 

ODT PT 43 0 0 16 37 1 2 0 0 26 60 

ODT SG 46 2 4 7 15 2 4 1 2 34 74 

PO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 

SDT RS 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 100 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.046 24 2 83 8 13 1 26 2 900 86 
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Tabela 34p: Odločitve po opravljeni sodni preiskavi zoper polnoletne storilce 

Državno 
tožilstvo 

Prejete 
zadeve po 
preiskavi 

Odstop 
od 

pregona 

Odstotek 
odstopa od 
pregona 

Vložena 
obtožba 

Odstotek 
obtoženih 

Rešeno 
na drug 
način 

Odstotek 
rešenih na 
drug način 

ODT CE 533 142 27 388 73 3 1 

ODT KK 235 52 22 183 78 0 0 

ODT KP 355 66 19 289 81 0 0 

ODT KR 316 69 22 245 78 2 1 

ODT LJ 1.121 229 20 892 80 0 0 

ODT MB 590 124 21 466 79 0 0 

ODT MS 332 83 25 246 74 3 1 

ODT NG 178 31 17 146 82 1 1 

ODT NM 411 111 27 300 73 0 0 

ODT PT 201 40 20 160 80 1 0 

ODT SG 139 36 26 103 74 0 0 

PO 14 6 43 8 57 0 0 

SDT RS 153 22 14 129 84 2 1 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 4.578 1.011 22 3.555 78 12 0 

Tabela 34m: 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 58 42 72 16 28 0 0 

ODT KK 23 5 22 18 78 0 0 

ODT KP 53 28 53 25 47 0 0 

ODT KR 64 28 44 36 56 0 0 

ODT LJ 287 76 26 211 74 0 0 

ODT MB 116 44 38 72 62 0 0 

ODT MS 25 2 8 23 92 0 0 

ODT NG 15 4 27 11 73 0 0 

ODT NM 105 50 48 55 52 0 0 

ODT PT 25 9 36 16 64 0 0 

ODT SG 31 9 29 22 71 0 0 

PO 0 0 0 0 0 0 0 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 802 297 37 505 63 0 0 

Tabela 34po: Odločitve po opravljeni sodni preiskavi zoper pravne osebe 

Državno 
tožilstvo 

Prejete 
zadeve po 
preiskavi 

Odstop 
od 

pregona 

Odstotek 
odstopa od 
pregona 

Vložena 
obtožba 

Odstotek 
obtoženih 

Rešeno 
na drug 
način 

Odstotek 
rešenih na 
drug način 

ODT CE 18 8 44 10 56 0 0 

ODT KK 4 1 25 3 75 0 0 

ODT KP 2 1 50 1 50 0 0 

ODT KR 4 3 75 1 25 0 0 

ODT LJ 26 13 50 13 50 0 0 

ODT MB 25 9 36 16 64 0 0 

ODT MS 22 11 50 10 45 1 5 

ODT NG 2 1 50 1 50 0 0 

ODT NM 15 6 40 9 60 0 0 

ODT PT 4 2 50 2 50 0 0 

ODT SG 7 3 43 4 57 0 0 

PO 0 0 0 0 0 0 0 

SDT RS 4 2 50 2 50 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 133 60 45 72 54 1 1 
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Tabela 35p: 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 925 117 388 1.430 3.847 37 

ODT KK 488 21 183 692 1.437 48 

ODT KP 954 154 289 1.397 2.518 55 

ODT KR 468 35 245 748 2.203 34 

ODT LJ 2.135 298 892 3.325 8.620 39 

ODT MB 995 62 466 1.523 3.746 41 

ODT MS 391 28 246 665 1.713 39 

ODT NG 218 36 146 400 1.435 28 

ODT NM 635 42 300 977 2.001 49 

ODT PT 337 26 160 523 1.174 45 

ODT SG 140 19 103 262 716 37 

PO 35 2 8 45 395 11 

SDT RS 3 6 129 138 278 50 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 7.724 846 3.555 12.125 30.083 40 

Tabela 35m: Delež predlogov za izrek vzgojnega ukrepa ali kazenske sankcije mladoletnikom 

Državno 
tožilstvo 

Vloženi predlogi 
za izrek ukrepa in 

kaznovanje 

Skupno 
število 
končnih 
odločitev 

Odstotek obtoženih 
glede na skupno 
število končnih 

odločitev 
ODT CE 16 191 8 

ODT KK 18 49 37 

ODT KP 25 111 23 

ODT KR 36 171 21 

ODT LJ 211 628 34 

ODT MB 72 218 33 

ODT MS 23 74 31 

ODT NG 11 79 14 

ODT NM 55 182 30 

ODT PT 16 41 39 

ODT SG 22 45 49 

PO 0 0 0 

SDT RS 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 

Skupaj 505 1.789 28 

Tabela 35po: 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 5 12 10 27 147 18 

ODT KK 4 0 3 7 58 12 

ODT KP 4 0 1 5 64 8 

ODT KR 0 0 1 1 90 1 

ODT LJ 18 3 13 34 426 8 

ODT MB 21 0 16 37 196 19 

ODT MS 10 0 10 20 67 30 

ODT NG 10 1 1 12 45 27 

ODT NM 10 6 9 25 73 34 

ODT PT 3 3 2 8 54 15 

ODT SG 1 3 4 8 57 14 

PO 0 0 0 0 1 0 

SDT RS 0 1 2 3 33 9 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 86 29 72 187 1.311 14 
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Tabela 36p: 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 1.348 1.184 78 86 88 

ODT KK 632 590 8 34 93 

ODT KP 1.270 1.126 68 76 89 

ODT KR 730 657 19 54 90 

ODT LJ 3.151 2.684 146 321 85 

ODT MB 1.505 1.337 65 103 89 

ODT MS 843 735 48 60 87 

ODT NG 404 363 26 15 90 

ODT NM 977 859 69 49 88 

ODT PT 528 491 20 17 93 

ODT SG 252 218 12 22 87 

PO 55 37 7 11 67 

SDT RS 103 92 9 2 89 

VDT RS 2 2 0 0 100 

Skupaj 11.800 10.375 575 850 88 

Tabela 36m: Delež izrečenih vzgojnih ukrepov in kazenskih 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 17 0 3 85 

ODT KK 30 13 1 16 43 

ODT KP 31 23 1 7 74 

ODT KR 81 46 0 35 57 

ODT LJ 235 82 6 145 35 

ODT MB 80 58 0 22 72 

ODT MS 25 23 0 2 92 

ODT NG 13 8 0 5 62 

ODT NM 57 49 1 7 86 

ODT PT 13 11 0 2 85 

ODT SG 27 24 0 3 89 

PO 0 0 0 0 0 

SDT RS 0 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 

Skupaj 612 354 9 247 58 

Tabela 36po: Uspeh obtoževanja zoper pravne osebe 

Državno 
tožilstvo 

Skupaj prejete 
sodne odločbe 

Obsodilne 
sodbe 

Oprostilne 
sodbe 

Zavrnilne 
sodbe 

Odstotek 
obsodilnih sodb 

glede na vse sodbe 
ODT CE 7 4 1 2 57 

ODT KK 7 3 1 3 43 

ODT KP 6 2 1 3 33 

ODT KR 2 0 0 2 0 

ODT LJ 17 9 1 7 53 

ODT MB 16 11 1 4 69 

ODT MS 7 5 1 1 71 

ODT NG 7 6 1 0 86 

ODT NM 14 9 2 3 64 

ODT PT 3 2 1 0 67 

ODT SG 4 3 0 1 75 

PO 0 0 0 0 0 

SDT RS 4 1 0 3 25 

VDT RS 0 0 0 0 0 

Skupaj 94 55 10 29 59 
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Tabela 37p: 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 1.184 199 17 38 3 963 81 5 164 

ODT KK 590 98 17 95 16 429 73 2 136 

ODT KP 1.126 148 13 14 1 864 77 7 137 

ODT KR 657 141 21 139 21 380 58 2 15 

ODT LJ 2.684 628 23 113 4 1.950 73 17 81 

ODT MB 1.337 328 25 32 2 983 74 6 49 

ODT MS 735 98 13 37 5 599 81 2 41 

ODT NG 363 62 17 17 5 277 76 11 22 

ODT NM 859 151 18 63 7 653 76 0 33 

ODT PT 491 43 9 33 7 419 85 5 104 

ODT SG 218 68 31 8 4 146 67 0 4 

PO 37 4 11 1 3 25 68 7 8 

SDT RS 92 68 74 31 34 21 23 0 16 

VDT RS 2 2 100 2 100 0 0 0 0 

Skupaj 10.375 2.038 20 623 6 7.709 74 64 810 

Tabela 37m: 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 17 0 0 3 18 22 129 2 

ODT KK 14 1 7 0 0 15 107 0 

ODT KP 24 1 4 7 29 19 79 0 

ODT KR 46 0 0 11 24 44 96 0 

ODT LJ 90 6 7 12 13 82 91 2 

ODT MB 58 0 0 8 14 51 88 0 

ODT MS 23 0 0 0 0 23 100 0 

ODT NG 8 0 0 2 25 8 100 0 

ODT NM 50 1 2 1 2 48 96 0 

ODT PT 11 0 0 0 0 11 100 0 

ODT SG 24 0 0 3 12 28 117 0 

PO 0 0 0 0 0 0 0 0 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 365 9 2 47 13 351 96 4 

Tabela 37po: Izrečene kazenske sankcije pravnim osebam 

Državno 
tožilstvo 

Obsodilne 
sodbe 

Denarna 
kazen 

Odstotek 
denarnih 
kazni 

Pogojna 
obsodba 

Odstotek 
pogojnih 
obsodb 

Odvzem 
premoženja 

Prenehanje 
pravne 
osebe 

ODT CE 4 1 25 3 75 0 0 

ODT KK 3 2 67 1 33 0 0 

ODT KP 2 1 50 1 50 0 0 

ODT KR 0 0 0 0 0 0 0 

ODT LJ 9 3 33 5 56 1 0 

ODT MB 11 0 0 11 100 0 0 

ODT MS 5 1 20 4 80 0 0 

ODT NG 6 2 33 2 33 0 2 

ODT NM 9 1 11 7 78 1 0 

ODT PT 2 0 0 2 100 0 0 

ODT SG 3 0 0 3 100 0 0 

PO 0 0 0 0 0 0 0 

SDT RS 1 1 100 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 55 12 22 39 71 2 2 
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 Tabela 38p: Pregled nalog pri odloženem pregonu zoper polnoletne storilce 

Naloge 

  
Državno 
tožilstvo 

Skupaj 
odloženih 
pregonov 

Vplačilo v korist 
javnih ustanov 

Vplačilo v 
dobrodelne 
namene 

Poravnava 
preživninskih 
obveznosti 

Splošno 
koristno delo 

Poravnava 
škode Drugo 

ODT CE 197 32 10 2 30 71 8 

ODT KK 180 69 158 0 5 20 1 

ODT KP 43 14 5 1 0 7 1 

ODT KR 247 109 1 0 29 38 0 

ODT LJ 419 112 64 1 34 149 0 

ODT MB 220 24 35 4 14 61 3 

ODT MS 132 44 6 3 15 36 2 

ODT NG 82 16 24 1 4 25 8 

ODT NM 40 5 7 0 4 6 0 

ODT PT 44 3 12 0 3 18 0 

ODT SG 57 11 6 0 0 20 16 

PO 6 1 1 0 1 1 0 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.667 440 329 12 139 452 39 

 

 

Tabela 38m: Pregled nalog pri odloženem pregonu proti mladoletnikom  

Naloge 

  
Državno 
tožilstvo 

Skupaj 
odloženih 
pregonov 

Vplačilo v korist 
javnih ustanov 

Vplačilo v 
dobrodelne 
namene 

Poravnava 
preživninskih 
obveznosti 

Splošno 
koristno delo 

Poravnava 
škode Drugo 

ODT CE 41 1 0 0 18 18 1 

ODT KK 5 0 0 0 4 4 0 

ODT KP 0 0 0 0 0 0 0 

ODT KR 33 2 0 0 29 3 0 

ODT LJ 17 1 0 0 7 3 0 

ODT MB 13 0 1 0 8 4 0 

ODT MS 10 0 0 0 8 2 0 

ODT NG 8 0 0 0 7 11 0 

ODT NM 0 0 0 0 0 0 0 

ODT PT 1 0 0 0 0 1 0 

ODT SG 1 0 0 0 0 1 0 

PO 0 0 0 0 0 0 0 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 129 4 1 0 81 47 1 
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Tabela 39p: 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 70 6 19 1 1 11 27 

ODT KK 17 2 6 0 5 0 13 

ODT KP 8 2 0 0 1 0 3 

ODT KR 9 1 1 1 0 1 3 

ODT LJ 187 31 42 6 7 27 86 

ODT MB 31 2 2 2 3 0 9 

ODT MS 15 1 4 0 0 0 5 

ODT NG 41 3 9 6 1 6 19 

ODT NM 36 2 2 0 2 0 6 

ODT PT 36 3 13 0 1 1 17 

ODT SG 16 0 1 1 2 1 4 

PO 5 1 0 0 0 1 1 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 471 54 99 17 23 48 193 

 

Tabela 40p: 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 22 8 6 0 0 1 13 50 

ODT KK 0 4 1 0 0 0 2 7 

ODT KP 3 1 1 0 0 0 0 5 

ODT KR 3 1 0 0 0 0 2 6 

ODT LJ 66 28 6 1 2 0 10 113 

ODT MB 7 12 0 0 0 1 3 23 

ODT MS 7 1 0 0 0 0 2 10 

ODT NG 14 7 1 0 0 0 1 23 

ODT NM 4 19 0 0 0 0 16 39 

ODT PT 6 8 5 0 0 0 3 22 

ODT SG 9 3 1 0 0 0 1 14 

PO 0 0 1 0 0 0 4 5 

SDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDT RS 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 141 92 22 1 2 2 57 317 
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Tabela 41p: a) Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj zoper polnoletne storilce 

Skupina kaznivih dejanj       REŠENE OVADBE 
KONČANE 
PREISKAVE SODBE 

PRITOŽBE 
DRŽAVNE

GA 
TOŽILCA   

 

člen 
KZ 

člen  
KZ-
1 
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d
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a
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p
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N
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Š
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p
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sto
p
n
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so
d
b
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1 Umori 3 28 31 7 0 0 24 2 23 21 1 0 9 5 4 9 

2 Poskusi 
umorov 

127 
128 

115 
116 
117 1 15 16 1 0 0 14 0 15 14 0 0 5 2 3 8 

3 Ropi 63 141 204 17 1 5 129 13 129 150 7 5 24 18 6 87 

4 Poskusi ropov 
213 206 

2 13 15 1 0 0 12 2 8 14 0 2 5 1 4 5 

5 Izsiljevanje 115 220 335 97 19 18 89 16 80 87 16 12 8 3 5 77 

6 Poskusi 
izsiljevanja 

218 
213   
310/
4 43 38 81 11 18 3 34 5 34 42 2 5 8 0 7 29 

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 
 

698 1.415 2.113 957 154 34 380 107 264 330 45 34 39 20 17 374 

8 Kazniva 
dejanja povezana 
z mamili in 
nedovoljenimi 
snovmi v športu 

196 
197 

186 
187 

356 1.250 1.606 183 0 59 1.037 116 808 859 35 38 74 36 33 787 

9 Pranje denarja 252 245 103 109 212 19 0 7 70 3 61 30 4 1 13 5 8 62 

10 Korupcijska 
kazniva dejanja - 
skupaj 

    82 158 240 84 3 2 53 9 51 84 5 2 11 3 7 41 

Kršitev proste 
odločitve 
volivcev  

162 151 4 11 15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sprejemanje 
podkupnine pri 
volitvah 

168 157 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedovoljeno 
sprejemanje daril 

247 241 4 30 34 6 0 0 14 0 6 4 1 0 2 1 1 2 

Nedovoljeno 
dajanje daril 

248 242 8 30 38 13 2 0 9 0 9 3 0 0 0 0 0 19 

Jemanje 
podkupnine 

267 261 17 45 62 18 0 0 7 6 5 38 0 0 5 1 4 4 

Dajanje 
podkupnine 

268 262 7 14 21 9 0 2 9 3 29 28 2 0 1 0 1 9 

Sprejemanje 
koristi za 
nezakonito 
posredovanje 

269 263 27 23 50 12 1 0 8 0 1 8 2 2 1 1 0 6 

Dajanje daril za 
nezakonito 
posredovanje 

269a 264 15 1 16 2 0 0 6 0 1 3 0 0 2 0 1 1 

11 Korupcija - 
poskusi 

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

12 Zatajitve 
davčnih in drugih 
finančnih 
obveznosti 

254 
229 
249 

258 258 516 138 10 2 79 52 85 37 20 4 17 6 11 47 

13 Zlorabe v 
javnem in 
zasebnem 
sektorju – skupaj 

    1.568 2.109 3.677 1.303 184 26 320 25 140 203 46 33 61 17 42 230 

Poneverba in 
neupravičena 
uporaba tujega 
premoženja 

/ 209 291 450 741 160 142 1 28 1 17 107 14 13 10 6 3 132 
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 Preslepitev pri 
pridobitvi in 
uporabi posojila 
ali ugodnosti 

235 230 34 64 98 16 8 3 5 3 0 2 4 0 3 0 3 3 

Preslepitev pri 
poslovanju z 
vrednostnimi 
papirji 

236 231 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba notranje 
informacije 

243 238 4 5 9 3 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Zloraba položaja 
ali zaupanja pri 
gospodarski 
dejavnosti 

244 240 471 559 1.030 227 6 11 197 18 88 58 14 11 30 8 22 30 

Poneverba  245 / 1 3 4 2 0 0 0 0 9 6 1 2 0 0 0 1 

Zloraba uradnega 
položaja ali 
uradnih pravic 

261 257 575 772 1.347 622 25 9 81 3 26 24 12 5 14 3 10 58 

Oškodovanje 
javnih sredstev 

/ 
257.
a 

9 24 33 22 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nevestno delo v 
službi 

262 258 185 227 412 251 3 2 1 0 0 6 1 2 3 0 3 6 

14 Zlorabe - 
poskusi 

    1 1 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

15 oškodovanja 
upnikov – skupaj 

    1.957 2.183 4.140 974 57 117 780 107 579 467 65 49 55 18 37 587 

Povzročitev 
stečaja z goljufijo 
ali nevestnim 
poslovanjem 

232 
233 

226 69 77 146 17 0 0 6 0 7 1 2 1 0 0 0 4 

Oškodovanje 
upnikov 

234 227 186 156 342 44 0 6 51 2 29 14 2 5 1 0 1 13 

Poslovna 
goljufija 

234a 228 1.683 1.937 3.620 907 54 110 722 105 543 449 61 43 53 18 35 567 

Organiziranje 
denarnih verig in 
nedovoljeno 
prirejanje iger na 
srečo 

234b 212 14 3 17 4 2 1 1 0 0 3 0 0 1 0 1 2 

Preslepitev 
kupcev 

237 232 5 10 15 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

16 Oškodovanja 
upnikov - 
poskusi 

    13 6 19 2 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 

17 Okolje in 
prostor - skupaj 

    75 75 150 51 35 1 13 0 8 29 5 3 5 5 0 32 

Obremenjevanje 
in uničevanje 
okolja 

333 332 25 19 44 16 4 0 9 0 5 1 1 1 1 1 0 6 

Protipravna 
pridobitev ali 
uporaba 
radioaktivnih ali 
drugih nevarnih 
snovi 

336 335 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Onesnaženje 
pitne vode 

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

Onesnaženje živil 
ali krme 

338 337 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Protipravno 
zavzetje 
nepremičnine 

339 338 11 12 23 11 8 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 5 

Uničevanje 
gozdov 

341 340 4 2 6 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

Mučenje živali 342 341 20 26 46 14 14 0 0 0 1 9 0 0 4 4 0 13 

Nezakonit lov 343 342 8 9 17 6 4 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 2 

Nezakonito 
ravnanje z 
zaščitenimi 
živalmi in 
rastlinami 

/ 344 6 4 10 2 5 1 0 0 0 9 1 0 0 0 0 4 

Nevestna 
veterinarska 
pomoč 

347 347 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Kazniva 
dejanja zoper 
človečnost in 
mednarodno 
pravo 

373     
do       
391 

100   
do 
114 
250/
4 

371 
do 
374 

13 24 37 13 0 0 10 1 10 0 2 0 10 2 8 93 

20 Trgovina z 
ljudmi 

387.a 113 12 18 30 10 0 0 6 0 8 0 0 0 6 0 6 92 
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21 Prepovedano 
prehajanje     
meje ali ozemlja 
države 

311 308 92 177 269 44 0 39 86 7 22 90 1 0 1 0 1 55 

22 Nedovoljena 
proizvodnja in 
promet orožja ali 
eksplozivov 

310 307 31 116 147 18 23 15 53 5 43 53 4 2 4 1 2 57 

23 Kazniva 
dejanja zoper 
delovno razmerje 
in socialno 
varnost  

205 do 
210 

196 
do 
203 

1.207 1.115 2.322 533 509 4 28 3 16 198 23 53 31 19 12 447 

 

Tabela 41p: b) pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj zoper polnoletne storilce, 
organiziran kriminal 

Skupina kaznivih dejanj       REŠENE OVADBE 
KONČANE 
PREISKAVE SODBE 

PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA 

TOŽILCA   
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Trgovina z 
ljudmi 

387.a/
3 

113/3 1 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 4 5 

Zloraba 
prostitucije 

185/2 

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

4 2 6 0 0 0 0 2 9 1 0 0 8 1 7 16 

Kazniva dejanja 
povezana z 
mamili in 
nedovoljenimi 
snovmi v športu 

196/2 186/3 23 116 139 16 0 0 70 1 65 67 0 1 15 5 10 196 

Velika tatvina   205/3 27 33 60 5 0 9 30 4 41 33 2 1 1 0 1 54 

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

Goljufija   211/4 29 16 45 12 2 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 8 

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

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

Pranje denarja 252/4 245/4 4 3 7 1 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 

Davčna zatajitev   

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

2 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Tihotapstvo   250/4 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hudodelsko 
združevanje 

297 294 32 14 46 12 0 0 4 0 6 5 0 0 1 0 1 1 

Nedovoljena 
proizvodnja in 
promet orožja ali 
eksplozivov 

310/2 307/2 0 13 13 0 0 1 6 1 2 13 0 0 0 0 0 2 

 Prepovedano 
prehajanje     
meje ali ozemlja 
države 

311/5 

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

4 46 50 12 0 13 7 1 7 18 0 0 0 0 0 29 

Nezakonito 
ravnanje z 
zaščitenimi 
živalmi in 
rastlinami 

  344/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 41m: a) Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj proti mladoletnikom  

Skupina kaznivih dejanj       

REŠENE 
OVADBE 

KONČANE 
PREISKAVE ODLOČBE 

PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA 

TOŽILCA   
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1 Umori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Poskusi 
umorov 

127 
128 

115 
116 
117 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 Ropi 18 32 50 2 43 8 29 3 27 2 18 6 2 4 17 

4 Poskusi ropov 
213 206 

0 2 2 0 2 0 10 0 5 0 6 2 1 1 5 

5 Izsiljevanje 10 25 35 5 24 1 26 0 16 0 10 0 0 0 10 
6 Poskusi 
izsiljevanja 

218 
213     
310/4 

3 6 9 1 3 2 0 1 4 1 5 1 1 0 0 
8 Kazniva 
dejanja povezana 
z mamili in 
nedovoljenimi 
snovmi v športu 

196 
197 

186 
187 

19 136 155 22 109 44 67 1 66 2 15 0 0 0 10 

 

Tabela 41m: b) Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj proti mladoletnikom, organiziran 
kriminal  

Skupina kaznivih dejanj       

REŠENE 
OVADBE 

KONČANE 
PREISKAVE ODLOČBE 

PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA 

TOŽILCA   

 

člen 
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Prikazovanje, 
izdelava, posest in 
posredovanje 
pornografskega 
gradiva 

187/4 176/4 

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

Velika tatvina   205/3 0 12 12 1 11 2 22 0 3 0 0 0 0 0 14 

 

 Tabela 41po: a) Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj zoper pravne osebe  

Skupina kaznivih dejanj       REŠENE OVADBE 
KONČANE 
PREISKAVE SODBE 

PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA 

TOŽILCA   

 

člen 
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9 Pranje denarja 252 245 18 19 37 3 0 0 15 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

10 Korupcijska 
kazniva dejanja - 
skupaj 

    2 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

Nedovoljeno 
sprejemanje daril 

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

Nedovoljeno 
dajanje daril 

248 242 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Dajanje 
podkupnine 

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

12 Zatajitve 
davčnih in drugih 
finančnih 
obveznosti 

254 
229 
249 

71 64 135 40 2 2 7 5 4 1 2 0 1 1 0 8 

13 Zlorabe v 
javnem in 
zasebnem 
sektorju – skupaj 

    156 133 289 91 4 2 31 1 5 3 5 0 2 1 1 4 

Poneverba in 
neupravičena 
uporaba tujega 
premoženja 

/ 209 23 25 48 22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Preslepitev pri 
pridobitvi in 
uporabi posojila 
ali ugodnosti 

235 230 21 15 36 10 3 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 1 

Zloraba notranje 
informacije 

243 238 4 3 7 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zloraba trga 
finančnih 
instrumentov 

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

Zloraba položaja 
ali zaupanja pri 
gospodarski 
dejavnosti 

244 240 90 79 169 46 0 2 28 1 5 2 2 0 1 1 0 3 

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

Zloraba uradnega 
položaja ali 
uradnih pravic 

261 257 15 9 24 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nevestno delo v 
službi 

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

15 Oškodovanja 
upnikov – skupaj 

    808 921 1.729 610 7 23 213 40 84 33 0 0 2 2 0 108 

Povzročitev 
stečaja z goljufijo 
ali nevestnim 
poslovanjem 

232 
233 

226 11 20 31 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oškodovanje 
upnikov 

234 227 59 51 110 19 0 3 15 0 7 4 0 0 0 0 0 6 

Poslovna 
goljufija 

234a 228 731 848 1.579 586 7 20 197 40 77 29 0 0 2 2 0 102 

Organiziranje 
denarnih verig in 
nedovoljeno 
prirejanje iger na 
srečo 

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

Preslepitev 
kupcev 

237 232 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Oškodovanja 
upnikov - 
poskusi 

    3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Okolje in 
prostor - skupaj 

    13 7 20 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obremenjevanje 
in uničevanje 
okolja 

333 332 10 6 16 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Protipravno 
zavzetje 
nepremičnine 

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

Uničevanje 
gozdov 

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

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

Nezakonito 
ravnanje z 
zaščitenimi 
živalmi in 
rastlinami 

/ 344 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Kazniva 
dejanja zoper 
delovno razmerje 
in socialno 
varnost 

418 407 418 407 825 286 77 3 4 0 1 14 1 0 1 1 0 78 
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Tabela 41po: b) Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj zoper pravne osebe, organiziran 
kriminal  

Skupina kaznivih dejanj       REŠENE OVADBE 
KONČANE 
PREISKAVE SODBE 

PRITOŽBE 
DRŽAVNEGA 

TOŽILCA   
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Trgovina z 
ljudmi 

387.a/
3 

113/3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 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 1 0 1 0 

Kazniva dejanja 
povezana z 
mamili in 
nedovoljenimi 
snovmi v športu 

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

Goljufija   211/4 5 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Hudodelsko 
združevanje 

297 294 18 0 18 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 3 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 


